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1. Masalah Penelitian
Menurut hukum pos1tif Indonesia, keabsahan perkawinan
ditentukan aPakah perkawinan itu telah dilaksanakan menurut
hukum agama masing-masing atau tidak. Ini seauai dengan ke
tentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tshun
1974. Persoalan hukum timbul manakala yang hendak kawin ada
lah Pasangan yang agamanya berbeda. Sebab, undang-undang ter
sebut tidak memberikan pengaturannya secara tuntas. Oleh se
bab itu yang hendak dicari adalah bagaimana proses pelaksa
naann perkewinan tersebut dan perangkat hukum mana yang dapat
digunakan.
2. Tujuan Penelitian
-. Untuk men~etahui sikap dari Kantor Catatan Sipil
Surabaya dalam menghadapi pasangan beda agama yang
hendak melaaksanakan perkawinanl daan,
-. Untuk ~elakukan penelusuran perundang-undangan dan
kepustskasn dslam rsngka meneri dassr hukum yang re
levsn.
3. Metode Penelitian
Penelitian ini adalsh penelitian doktrinal legal research
dslam mana dilakukan penelusuran asas-ssas dan prinsip-prinsip
serta peraturan yang berkaitan dengan perkswinan khsusnya peer
kawinsn beda sgama. Sebagisn besar data dalam penelitian ini
adalah data sekunder yang diperoleh baik dari studi kepustakaan
msupun perundang-undangan serta wswancara.
4. Kesimpulen dan Ssran
Kecuali egema Hindhu dsn Budhe, agems lain membolehkan
dilakuken perkewinan bede agema sepanjang dipenuhi aysrat ter
tentu. Perkawinan beda agama adslah au~tu realita, dan Kantor
Cateten Sipil beraedie melakuksn pencatstsn dengan dsaer kebi
jaksanaan. Daser hukum yang relevan adalah ps. 66 UU 1/74 dan GHR.
Diperluksn pengaturan perkswinan beds agsma yang sesuai
dengan kebutuhan hukum mssysrskat dengan melibstkan tokoh-to
koh agsma di dslamnys.
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baya serta mencpri daaar hukum yang relevan yang digunakan
bagi

al~s

dalam pelakaanpannya. Penelitian ini tentu aaja

mengandung kekurangandan kelemahan mengingat adanya keterba
tasan. Namun demikian peneliti telah berusaha maksimal dalam
rangka mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya. Kritik dan saran
yang konatuktif sangat dihargai dalam rangka perbaikan hasil
penelitian ini agar penelitian ini semakin mendatangkan man
faat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
Bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perkawinan,
kiranya penelitian ini bisa dimanfaatkan sebab bagaimana pun
juga perkawinan beda agama meski belum seCara tuntas diatur
delam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tetapi dalam kenyataan
nya banyak terjadi di masyarakat.
Dalsm kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kesih
dan penghargaan yang tulua atas bantuan dari semua pihak se
hingga penelitian ini dapat terseleaaikan.

Surabaya, Februari 1993.
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