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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang Penelitian 

Manusia selalu ingin bergaul (zoon politicon)
1
 bersama manusia lainya 

dalam pergaulan hidup bermasyarakat, dari sifat tersebut manusia dikenal sebagai 

mahluk sosial. Sebagai mahluk sosial manusia memiliki dorongan dan kebutuhan 

untuk berinteraksi dengan orang lain. Salah satu bentuk interaksi tersebut adalah 

hidup bersama dalam sebuah keluarga yang terbentuk dari suatu ikatan 

perkawinan. 

Perkawinan merupakan hak asasi manusia,
2
 dan di Indonesia perkawinan 

merupakan hah asasi yang dijamin oleh konstitusi, sebagaimana ditegaskan dalam 

Pasal 28B Ayat (1) Undang Undang Dasar  Tahun 1945 Amandemen ke dua, 

menyebutkan bahwa: “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan 

keturunan melalui perkawinan yang sah”. Kemudian dalam tataran praktisnya 

diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya 

disebut UU Perkawinan) yang pada bulan Oktober tahun 1975 mulai diberlakukan 

di seluruh Indonesia.  

                                                 
 
1
 Sebagaimana dikutif oleh E. Utrecht/Moh. Saleh Djindang SH, Pengantar Dalam 

Hukum Indonesia, cetakan kesepuluh, PT.Ichtiar Baru, Jakarta 1983, hal. 2. Menyatakan bahwa 

seorang filsuf bangsa Yunani, yaitu Aristoteles, berkata manusia itu “zoon politicon”, mahluk yang 

bergaul.  
2
 Lihat Juga  Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 10 

Ayat (1) menegaskan bahwa “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan 

keturunan melalui perkawinan yang sah”. . 
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UU Perkawinan ini merupakan hasil usaha dalam menciptakan hukum 

nasional yang bertujuan untuk mencapai unifikasi hukum dalam bidang hukum 

keluarga.
3
 Unifikasi tersebut bertujuan hendak memperlengkapi segala apa yang 

tidak diatur hukumnya dalam agama atau kepercayaan, karena dalam hal tersebut 

Negara berhak mengaturnya sendiri sesuai dengan perkembangan masyarakat dan 

tuntutan zaman.
4
  

Dengan telah diberlakukannya UU Perkawinan, maka sah nya suatu 

perkawinan ditentukan apabila dilaksanakan berdasarkan hukum agama masing-

masing pemeluknya. Jadi mereka yang beragama Islam hanya sah perkawinannya 

apabila dilakukan berdasarkan ketentuan agama islam, demikian pula dengan 

agama lainnya. Dengan demikian, tidak ada perkawinan di luar hukum agamanya 

masing-masing dan kepercayaannya itu. Dengan kata lain, tidak ada kemungkinan 

kawin dengan melanggar hukum agamanya.  

Seiring dengan berkembangnya masyarakat, permasalahan yang terjadi 

semakin komplek berkaitan dengan perkawinan, belakangan ini sering tersiar 

dalam berbagai media terjadinya perkawinan yang dianggap problematis dalam 

kehidupan bermasyarakat, diantaranya adalah perkawinan antara pasangan yang 

memiliki keyakinan (agama) yang berbeda. 
5
   

                                                 
3
 Djuhaendah Hasan, Hukum Keluarga Setelah Berlakunya UU No. 1/974 (Menuju 

Ke Hukum Keluarga Nasional), Armico, Bandung 1988, hal. 17. 

4
 Hazairin, Tinajauan Mengenai Undang-undang Perkawinan No. 1 1974,Tintamas, 

Jakarta 1975. hal. 5. Sebagaimana dikutif oleh Djuhaendah Hasan dalam bukunya yang berjudul 

“Hukum Keluarga Setelah Berlakunya UU No. 1/974 (Menuju Ke Hukum Keluarga 

Nasional), Armico, Bandung 1988, hal. 17 
5
http://yuokysurinda.wordpress.com/2011/09/05/tinjauan-yuridis-dan-kepastian-

hukum-dalam-perkawinan-campur, diunggah tangal 13 Desember 2014 jam 16.36. 
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Perkawinan tersebut terjadi diantaranya dikarenakan masyarakat Indonesia 

merupakan masyarakat yang majemuk, khususnya bila dilihat dari segi etnis, suku 

bangsa dan agama. Konsekuensinya, dalam menjalani kehidupannya masyarakat 

Indonesia dihadapkan kepada perbedaan- perbedaan dalam berbagai hal, mulai 

dari kebudayaan, cara pandang hidup dan interaksi antar individunya.
 6

 Diketahui 

bersama di Indonesia terdapat beberapa agama yang diakui oleh pemerintah yaitu 

Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, Khonghucu. Maka 

dengan adanya interaksi sosial membuka kemungkinan terjalin hubungan yang 

berlanjut ke jenjang perkawinan. 

Di dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan seorang pria Islam dilarang 

melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang tidak beragama islam.
7
 

Dan sebaliknya juga seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan 

dengan seorang pria yang tidak beragama Islam, sebagaimana di tegaskan didalam 

Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan ini banyak dianut oleh para Hakim 

Pengadilan Agama yang tidak membolehkan kawin lintas agama, baik antara laki-

laki muslim dengan perempuan nonmuslim atau sebaliknya. 
8
  Namun demikian, 

dalam prakteknya dewasa ini masih terdapat keluarga yang telah melangsungkan 

perkawinan beda Agama. 

                                                 
6
 http://komarsuyut.wordpress.com/2013/12/08/nikah-beda-agama/ 

 
7
 Kompilasi Hukum Islam yang ditetapkan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia  

Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 40 huruf (c) menyebutkan” Dilarang melangsungkan perkawinan 

antara seorang pria denagn seorang wanita karena keadaan tertentu:……(c) seorang wanita yang 

tidak beragama islam” 

 
8
 Suhadi, Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam. LKis, Yogyakarta 2006. 

hal. 51.   
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UU Perkawinan sebagaimana diuraikan diatas hanya mengakui 

perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan kepercayaan yang sama 

dari dua orang yang berlainan jenis yang hendak melangsungkan perkawinan. 

Dalam masyarakat yang plularistik seperti di Indonesia, dalam perkembangannya 

banyak terjadi perkawinan diantara dua orang pemeluk agama yang berbeda. Oleh 

karena itu, sejauh mana UU Perkawinan sesudah bulan Oktober tahun 1975 di 

berlakukan di seluruh Indonesia mempunyai kekuatan dan pengaruh dalam 

menciptakan hukum nasional yang bertujuan untuk mencapai unifikasi hukum 

dalam bidang hukum perkawinan.  

Berkenaan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk mengetahui beberapa 

masalah yang timbul dengan adanya izin untuk melangsungkan perkawinan beda 

agama yang di keluarkan oleh Pengadilan di tinjau dari UU Perkawinan. Dan 

mempelajari bagaimana pertimbangan Hakim dalam memberikan penetapan 

untuk melangsungkan pernikahan yang menganut agama yang berbeda dan 

bagaimana keabsahan perkawinan yang dilangsungkan oleh orang yang berlainan 

jenis yang berbeda agama tersebut menurut UU Perkawinan. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian sebagai bahan penyusunan skripsi dengan 

judul: “Kajian Hukum Putusan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan 

Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Dalam Perkara No. 

156/Pdt.P/2010/PN. Ska.)”  
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1.2   Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1.2.1   Bagaimana  ketentuan    Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan mengatur Perkawinan Berbeda Agama. ? 

1.2.2   Bagaimana  dasar pertimbangan hukum Hakim dalam penetapan   

perkara No. 156/Pdt.P/2010/PN. Ska.  ? 

1.3   Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.3.1   Untuk  mengetahui dan memahami bagaimana ketentuan    Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur 

Perkawinan Berbeda Agama 

1.3.2   Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pertimbangan hukum 

Hakim dalam penetapan perkara No. 156/Pdt.P/2010/PN. Ska. 

1.4   Kerangka Pemikiran 

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam 

penghidupan masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut 

wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saa-

saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.
9
  

                                                 
 
9
Surojo Wignjodipuro, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat. Gunung Agung. 1982. 

hal. 122. 
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Dengan kata lain, perkawinan menurut hukum adat pada umumnya di 

Indonesia perkawinan bukan saja berarti sebagai “perikatan perdata”, tetapi juga 

merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan “perikatan kekerabatan dan 

ketetanggaan”.
10

 Sedangkan menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan 

yang suci (sakramen, samskara), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam 

memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa , agar kehidupan 

berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik 

sesuai dengan anjuran agama masing-masing.
11

  

Pengertian perkawinan menurut Prof. Subekti, ialah pertalian yang sah 

antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. 
12

 

Sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) 

Pasal 26 menyatakan bahwa :”Undang-undang memandang soal perkawinan 

hanya dalam hubungan-hubungan perdata”. 
13

 Pasal tersebut hendak menyatakan, 

bahwa suatu perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-

syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan syarat-

syarat serta peraturan agama dikesampingkan. 
14

 

UU Perkawinan yang berlaku pada saat ini di dalam Pasal 1 memberikan 

pengertian perkawinan sebagai berikut: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin 

                                                 
10

Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia. Mandar Maju. Bandung. 2007. 

hal. 8  
11

Ibid. hal 10.  

12
Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermas, Jakarta 1980. hal. 23.  

13
R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk 

Wetboek). Pradnya Paramita. Jakarta. 

14
 Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata, hal . 23. 

repository.unisba.ac.id



 

7 

 

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa” 

Sahnya perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang 

mengatakan bahwa : “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum 

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Oleh karena itu, sejak 

berlakunya UU Perkawinan sahnya perkawinan menurut hukum agama di 

Indonesia bersifat menentukan. Apabila suatu perkawinan tidak dilakukan 

menurut hukum agamanya masing-masing berarti perkawinan itu tidak sah.
15

 

Perkawinan yang dilakukan di Pengadilan atau di Kantor Catatan Sipil 

tanpa dilakukan terlebih dahulu menurut hukum agama tertentu berarti tidak sah. 

Perkawinan yang dilakukan oleh Hukum Adat atau aliran kepercayaan yang 

bukan agama, dan tidak dilakukan menurut tata cara agama yang diakui 

pemerintah berarti tidak sah. Dengan demikian perkawinan yang sah adalah 

perkawinan yang dilakukan menurut tata cara yang berlaku dalam agama Islam, 

Kristen/Katolik, Hindu dan Budha Indonesia. 
16

 

Menurut Hukum Islam yang pada umumnya berlaku di Indonesia 

perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan di tempat kediaman 

mempelai, di mesjid atau pun di kantor agama, dengan ijab dan Kabul dalam 

bentuk akad nikah. Ijab adalah ucapan “menikahkan” dari wali calon istri dan 

                                                 
15

 Hilman Hadikusuma, Op.cit. hal. 27. 

 
16

 Loc. cit. 
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Kabul kata “penerimaan” dari calon suami. Ucapan Ijab dan Kabul dari kedua 

pihak harus terdengar di hadapan majelis dan jelas didengar oleh dua orang yang 

bertugas sebagai saksi akad nikah. Jadi sahnya perkawinan menurut hukum Islam 

adalah diucapkannya ijab dari wali perempuan dan Kabul dari calon suami pada 

saat yang sama di dalam suatu majelis akad nikah yang disaksikan oleh dua orang 

saksi yang sah. 
17

 Dengan demikian, sejak diberlakukannya UU Perkawinan 

sahnya perkawinan ditentukan agama yang dianut masing-masing yang akan 

melangsungkan pernikahan dan  hanya ada satu ketentuan yang mengatur tentang 

perkawinan. 
18

  

Namun demikian, meskipun pengaturan tentang perkawinan ini hanya ada 

satu bagi semua warga Negara Indonesia, tapi hukum perkawinannya sendiri 

belum merupakan unifikasi hukum. Hal yang berbeda dikemukakan oleh Prof. 

Hazairin, bahwa UU Perkawinan merupakan unifikasi yang unik yang 

menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan 

yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, UU Perkawinan bertujuan melengkapi 

segala apa yang tidak diatur hukumnya oleh agama satau kepercayaan, dan dalam 

hal ini Negara berhak mengaturnya. 
19

   

                                                 
17

 Loc. cit. 

18
Djuhaendah Hasan. Op.cit. hal. 26. 

 
19

Hazairin, Tinajauan Mengenai Undang-undang Perkawinan No. 1 1974,Tintamas, 

Jakarta 1975. hal. 5. Sebagaimana dikutif oleh Djuhaendah Hasan dalam bukunya yang berjudul 

“Hukum Keluarga Setelah Berlakunya UU No. 1/974 (Menuju Ke Hukum Keluarga 

Nasional), Armico, Bandung 1988, hal. 27. 
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Perkawinan beda agama menurut Prof. Djuhaendah Hasan,
20

 akan 

menimbulkan masalah dalam pelaksanaanya dikarenakan dalam UU Perkawinan 

disyaratkan agama sebagai kesahan suatu perkawinan, apabila pasangan mempelai 

terdiri dari pasangan yang berbeda agamanya, karena undang-undang nasional 

tidak mengatur tentang kemungkinan tersebut. Dengan kata lain, UU Perkawinan 

menghendaki terjadinya kesatuan hukum dalam keluarga.  

Berkaitan dengan perkawinan beda gama, Majelis Ulama Indonesia telah 

mengeluarkan fatwa tentang kawin beda agama sebagaimana tertuang dalam 

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS/VII/MUI/8/2005. Tentang 

Perkawinan Beda Agama yang menyatakan bahwa:  

“perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah” dan “perkawinan 

laki-laki muslim dengan Ahlu Kitab, menurut qaul mu’tamad, adalah haram dan 

tidak sah”.  

Namun demikian; UU Perkawinan tidak memberi larangan yang tegas 

mengenai perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki 

agama/keyakinan yang berbeda. Hal ini menimbulkan penafsiran yang berbeda-

beda di kalangan masyarakat. Sebagian berpendapat bahwa perkawinan tersebut 

tidak sah karena tidak memenuhi baik ketentuan yang berdasarkan agama, 

maupun berdasarkan Undang-undang negara. Sementara, di sisi lain, ada pihak 

                                                 
 
20

 Djuhaendah Hasan, Op.cit. hal. 27. 
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yang berpendapat berbeda. Perkawinan antara pasangan yang berbeda-agama sah 

sepanjang dilakukan berdasarkan agama/keyakinan salah satu pihak.
21

 

Pada praktiknya menurut Guru Besar Hukum Perdata Universitas 

Indonesia Prof. Wahyono Darmabrata,
22

 menjabarkan ada empat cara yang 

populer ditempuh pasangan beda agama agar pernikahannya dapat dilangsungkan, 

yaitu dengan cara meminta penetapan pengadilan, perkawinan dilakukan menurut 

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

menikah di luar negeri.  

Untuk menikah di luar negeri UU Perkawinan memberikan ruang yang 

dapat digunakan sebagai sarana untuk melegalkan perkawinan tersebut. Pasal 56 

ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa: 

“perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang 

warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan 

warganegara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang 

berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan, bagi 

warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-

undang ini”.  

 

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 156 ayat (2) dinyatakan bahwa;  

“dalam waktu 1 tahun setelah suami dan isteri tersebut kembali ke wilayah 

Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor 

Pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka”.
23

  

                                                 

21
 https://bh4kt1.wordpress.com/2007/05/30/perkawinan-beda-agama-dari-aspek-hak-

asasi-manusia/ diakses tgl 13 -12 -2014 jam 16.40 

22
 http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl290/kawin-beda-agama-menurut-hukum-

indonesia, diakses tanggal 13-12-2014. Jam 21.21 wib. 

 
23

 Pasal 56 ayat (2) UU Perkawinan. 
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Menurut Prof. Wahyono Darmabrata, perkawinan yang demikian tetap 

saja tidak sah sepanjang belum memenuhi ketentuan yang diatur oleh agama.
24

 

Perkawinan yang berlaku bagi warga negara Indonesia tetap harus memperhatikan 

kedua aspek, yaitu aspek Undang-undang dan aspek hukum agama. 

1.5   Metode Penelitian 

        1.5.1   Spesifikasi Penelitian 

Penelitian ini adalah bersifat  deskriptif analitis,
25

 yaitu  bertujuan 

untuk memperoleh suatu uraian atau gambaran. Selanjutnya analisis 

dilakukan berdasarkan atau berpedoman pada peraturan perundangan 

yang berlaku dan pendapat para ahli, dengan tujuan untuk 

mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diteliti. 

       1.5.2    Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan adalah  yuridis normatif,  yaitu 

metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan 

pustaka atau data sekunder belaka.
 26

 Penelitian ini dilakukan untuk 

mengidentifikasi konsep dan asas-asas serta prinsip-prinsip 

perkawinan.  

                                                 
24

 Wahono Darmabrata, Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya.  CV. Gitama Jaya, 

Jakarta 2003, hlm. 104. 

25
C.F.G. Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, 

Alumni, Bandung 1994, hlm. 120.  

 
26

Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja 

Grafindo Persada,  Jakarta, 1995, hlm. 13. 
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       1.5.3    Tahap Penelitian    

        Penelitian ini dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 

        1.6.3.1  Penelitian  kepustakaan (library research),
27

 dilakukan  

dengan tujuan untuk memperoleh data sekunder sebagai 

sumber data utama yang meliputi : 

                     1.6.3.2  Bahan hukum primer, yaitu berupa ketentuan perundang-

undangan antara lain: UUD 1945, Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata, UU Perkawinan, Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU 

Perkawinan. dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait 

dengan permasalahan. 

  1.6.3.3  Bahan hukum sekunder, berupa tulisan-tulisan dari 

pakar, yang terkait dengan permasalahan perkawinan 

siri, yang terdiri dari literatur-literatur, makalah, 

jurnal, dan hasil-hasil penelitian. 

  1.6.3.4   Bahan hukum tertier, yaitu   bahan yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum 

primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia 

dan indeks. 

 

                                                 
27

 M. Nasir, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta 1985. Hal. 53. 
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   1.5.4   Teknik Pengumpulan Data 

Sesuai dengan penggunaan data sekunder dalam penelitian ini, maka 

pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji dan 

mengolah secara sistematis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-

dokumen yang berkaitan. Data sekunder baik yang menyangkut bahan 

hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh dari bahan pustaka, 

dengan memperhatikan prinsip pemutakhiran dan relevansi. 

Selanjutnya dalam penelitian kepustakaan ini, asas-asas, konsepsi-

konsepsi, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin hukum serta isi 

kaidah hukum diperoleh melalui dua referensi utama yang bersifat 

umum yaitu terdiri dari buku-buku, teks, ensiklopedia dan yang 

bersifat khusus terdiri dari laporan hasil penelitian, majalah maupun 

jurnal. Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data 

sekunder, maka pengumpulan data ditempuh dengan melakukan 

penelitian kepustakaan dan studi dokumen. 

  1.5.5  Analisis Data 

Data dianalisis secara normatif-kualitatif dengan jalan menafsirkan 

dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan 

perundang-undangan. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari 

peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, 

sedangkan kualitatif berarti analisis data yang bertitik tolak pada 

usaha penemuan asas-asas dan informasi baru. 
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1.6   Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari: 

Bab I  merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang penelitian, 

identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, 

metode penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II  dikemukakan tinjauan umum tentang perkawinan beda agama, 

yang terdiri dari : ketentuan perkawinan di Indonesia, pengertian perkawinan, 

pengertian perkawinan beda agama, sebab-sebab perkawinan beda agama, sahnya 

perkawinan menurut hukum positif, sahnya perkawinan beda agama, peraturan 

perkawinan beda agama di Indonesia. 

Bab III  membahas tentang Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta No. 

156/Pdt.P/2010/PN. Ska, Dasar dan pertimbangan Hakim dalam memutuskan 

Penetapan Nomor Perkara 156/Pdt.P/2010/PN. Ska, yang terdiri dari: kasus posisi, 

pertimbangan Hakim, putusan Hakim. 

Bab IV  Tinjauan hukum tentang dasar dan pertimbangan Hakim dalam 

memutuskan Penetapan Nomor Perkara 156/Pdt.P/2010/PN. Ska. 

Bab V  merupakan penutup yang menguraikan tentang kesimpulan sebagai 

jawaban atas permasalahan yang diajukan dan saran sebagai rekomendasi. 
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