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ABSTRAK 

Rohmah, Fatma Na’imatur. 2019.  Analisis Penemuan Hukum Oleh Hakim 

Mahkamah Agung Register No. 1400 K/Pdt/1986 Tentang Pernikahan 

Beda Agama. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga IslamFakultas Syari’ah, 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Prof. Dr. H. 
Abdul Mun’im Saleh, M.Ag. 

 

Kata Kunci:  Pernikahan Beda Agama, Penemuan Hukum. 

Di Indonesia pernikahan beda agama belum diatur secara jelas di dalam 

Undang-undang. Fenomena perkawinan antar agama, bukanlah hal baru di 

Indonesia kasus yang cukup terkenal adalah perkawinan pasangan Andy Vonny 

Gani P yang beragama Islam dengan Andrianus Petrus Hendrik Nelwan yang 

beragama kristen, yang mana dalam kasus ini adanya penetapan dari hakim 

Mahkamah Agung yang dijadikan putusan No. 1400K/Pdt/1986 dimana dalam 

putuan ini Mahkamah Agung memerintah Kantor Catatan Sipil untuk 

melangsungkan pernikahan kedua nya dengan alasan Mahkamah Agung adanya 

kekosongan hukum dari  putusan yang tersebut pastilah ada yang mendasari 
majelis hakim  mengabulkan permohonan izin pernikahan beda agama dengan 

menggunakan metode penemuan hukum. 

Dari latar belakang  penulis merumuskan 2 masalah 1. Bagaiamana 

analisis teori penemuan hukum terhadap dasar hukum hakim dalam 

dikabulkannya izin pernikahan beda agama di  Mahkamah Agung? 2. Bagaimana 

analisis teori penemuan hukum terhadap pertimbangan hukum hakim dalam 

dikabulkannya izin pernikahan beda agama di  Mahkamah Agung?. 

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian 

kepustakaan (library research). Sedangkan untuk sumber data primer adalah 

Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 dalam menganalisis 

data penulis menggunakan metode teori penemuan hukum yaitu interpretasi 

hukum dan metode argumentasi hukum yang digunakan untuk menganalisa 

data/dokumen yang berupa isi putusan.  

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penemuan hukum 
yang digunakan oleh hakim Mahkamah Agung terhadap dasar hukum 

izin pernikahan beda agama adalah menggunakan metode argumentasi, yaitu 
dengan melengkapi undang-undang yang belum lengkap. Bahwa ketentuan dalam 

Undang-undang No. 1 Thaun 1974 hanya menyantumkan pernikahan campuran 

saja. Sementara metode  penemuan hukum yang digunakan oleh hakim 

Mahkamah Agung  terhadap pertimbangan hukum izin pernikahan beda agama 

adalah dengan menggunakan teori interpretasi sosiologis, yaitu disesuaikan 

dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam 

kehidupan manusia, karena perkawinan menyagkut pribadi kedua 

calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan 

masyarakat. Pada umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu 

yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan 

kaedah-kaedah perkawinan dengan kaedah-kaedah agama.1 

Dalam peristiwa perkawinan diperlukan norma hukum dan 

tata tertib yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam 

peristiwa perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur 

hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota 

keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera 

Lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

secara relatif telah dapat menjawab kebutuhan terhadap peraturan 

perundang-undangan yang mengatur perkawinan secara seragam dan 

untuk semua golongan masyarakat di Indonesia. Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan salah satu 

wujud aturan tata tertib perkawinan yang dimiliki oleh negara 

Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan negara hukum, 

dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu 

 
1 Slamet Abidin dan Aminudin, Fiqih Munakahat I (Bandung: CV Pustaka Setia, 

1999), 9. 
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tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, dan peraturan-peraturan lainnya mengenai perkawinan, 

di samping aturan-aturan tata tertib pernikahan lainnya seperti 

hukum adat dan hukum agama.2 

 Undang-undang Perkawinan  No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 

1 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin 

antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami isteri 

dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.3 

Walaupun tentang perkawinan ini telah ada pengaturannya 

dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak berarti bahwa 

undang-undang ini telah mengatur semua aspek yang berkaitan 

dengan perkawinan. Contoh persoalan yang tidak diatur oleh 

Undang-undang Perkawinan adalah perkawinan beda agama, yaitu 

antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berbeda 

agama. Pengaturan mengenai perkawinan beda agama di berbagai 

negara sangat beragam. Di satu sisi ada negara-negara yang 

membolehkan perkawinan beda agama, dan di sisi lain terdapat 

negara yang melarang, baik secara tegas maupun tidak tegas, adanya 

perkawinan beda agama.4 

 
2 M. Karsayuda, Perkawinan Beda Agama (Menakar Nilai-Nilai Keadilan 

Kompilasi Hukum Islam)  (Yogyakarta: Total Media, 2006), 3-4. 
3 Djaja S Meliala, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang 

Perkawinan  (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 1. 
4 Rusli dan R. Tama, Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya (Bandung: Pionir 

Jaya, `1986), 11. 
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Fenomena perkawinan antar agama, bukanlah hal baru di 

Indonesia. Sebelumnya sudah berderet wanita Indonesia yang 

menikah dengan laki-laki non-Muslim. Kasus yang cukup terkenal 

adalah perkawinan pasangan Andy Vonny Gani P yang beragama 

Islam dengan Andrianus Petrus Hendrik Nelwan yang beragama 

kristen, yang mana dalam kasus ini adanya penetapan dari hakim 

Mahkamah Agung, kemudian pernikahan anatara laki-laki yang 

Muslim yang kawin dengan wanita non Muslim, misalnya Jamal 

Mirdad dan Lidya Kandou. 5 

Kasus yang terjadi pada pasangan Andy Vonny Gani P yang 

beragama Islam dengan Andrianus Petrus Hendrik Nelwan yang 

beragama kristen. Mereka mendatangi KUA Tanah Abang Jakarta, 

mengajukan permohonan agar perkawinan mereka dapat 

dilangsungkan menurut agama Islam, namun KUA menolak 

permohonan tersebut permohonan tersebut karena adanya perbedaan 

agama. Kemudian keduanya menghadap ke Kantor Catatan Sipil, 

namun Kantor Catatan Sipil menolak melangsungkan catatan 

mereka, namun disarankan untuk melakukan mencari keadilan di 

Pengadilan Negeri. Pada putusan di tingkat pertama, permohonan 

untuk melangsungkan perkawinan beda agama ditolak oleh hakim 

Pengadilan Negeri. Para pihak melakukan kasasi, ternyata oleh 

Mahkamah Agung dikabulkan dan membatalkan putusan Pengadilan 

Negeri. Hal ini bisa dilihat dalam putusan Mahkamah Agung No. 

 
5 Sirman Dahwal, Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori dan praktiknya 

di Indonesia (Bandung : Mandar Maju, 2016), 190. 
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1400/K/Pdt/1986. Dalam putusan ini salah satu amar putusanya 

adalah : 

“ Mahkamah Agung memerintahkan agar kantor catatan 

sipil DKI Jakarta melangsungkan perkawinan antara Andi 

Vonny Gani P dengan Petrus Hendrik Nelwan, karena 

perbedaan agama dari calon suami istri tidak merupakan 

halangan perkawinan”. 

 

 Dan aturan terbaru yang menyinggung tentang perkawinan 

beda agama adalah Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan, Pasal 35 menyebutkan bahwa: 

“Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 34 berlaku pula bagi: huruf a. Perkawinan yang 

ditetapkan oleh Pengadilan. Beserta penjelasannya adalah 

yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh 

Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat 

yang berbeda agama”. 

 

Sementara seluruh agama yang diakui di Indonesia tidak 

membolehkan adanya perkawinan yang dilakukan jika kedua calon 

beda agama. Misalnya menurut agama Kristen perkawinan beda 

agama itu tidak sah, karena tidak dilakukan menurut aturan agama 

Kristen dan tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam 

perkawinan. Agama Islam melarang keras setiap orang untuk 

melaksanakan perkawinan campuran karena tidak sesuai dengan 

aturan agama Islam. Dalam pandangan agama Islam, perkawinan 

yang dilakukan antara dua orang yang berbeda agama adalah tidak 

sah.6 

 
6 Siska lis Sulistiani, Kedudukan Hukum Anak (Bandung: PT Refika Aditama, 

2015), 46. 
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Al-Qur‟an melarang semua orang Islam untuk menikah dengan 

seorang penyembah berhala. Larangan tersebut termuat dalam surat al- 

Baqarah ayat 221: 

◆  ❑⬧⬧  ☺ 

  ⬧    ⧫◆  ⬧ 

      ❑⬧◆ 

⧫    ◆  ❑⬧➔ 

⧫✓☺    ❑⬧ 

  ➔⬧◆  ⬧     

  ❑⬧◆  ⧫   

⬧  ⧫❑⧫  ◼ 

    ◆  ❑⧫ 

◼    ⧫☺◆ 

    ✓⧫◆ 

⧫◆    ➔⬧ 

⧫⧫⧫     

 

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, 

sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin 

lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan 

janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-

wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak 

yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik 

hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke 

surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-

ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka 

mengambil pelajaran. (Qs. al-Baqarah: 221).7 

 

 

Pada perkembangannya, peluang untuk melakukan menikah 

beda agama sudah terdapat celah yakni dengan cara mengajukan 

permohonan perkawinan beda agama ke Pengadilan Negeri. Tujuan 

 
7 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Kelam Media 

Ilmu, 2014), 50. 
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diajukannya permohonan tersebut adalah agar pengadilan 

mengeluarkan suatu penetapan. Penetapan yang dikeluarkan oleh 

pengadilan tersebut sebagai bentuk dispensasi dari pengadilan negeri 

agar perkawinan beda agama tersebut diizinkan secara hukum. 

Penetapan tersebut menyatakan diberikannya izin kepada pemohon 

untuk melangsungkan perkawinan beda agama serta memerintah 

pegawai kantor catatan sipil untuk melakukan pencatatan terhadap 

perkawinan beda agama tersebut ke dalam Register Pencatatan 

perkawinan. Pencatatan perkawinan tersebut penting untuk 

dilaksanakan mengingat pada pasal 2 ayat (2) Undang-undang 

Perkawinan disebutkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut 

perundang-undangan yang berlaku”. Cara lain yang sering ditempuh 

pelaku perkawinan beda agama adalah dengan melakukan 

perkawinan dua kali dengan ketentuan agama masing-masing pihak 

namun, cara tersebut akan menjadi permasalahan karena perkawinan 

manakah yang dianggap sah.8 

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan pasal 57: 

“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam 

Undang-undang ini ialah perkawinan anatar dua orang yang 

di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena 

perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak 

berkewarganegaraan Indoneia” 

Perkawinan beda agama yang dilakukan setelah undang-

undang ini berlaku mengalami kesulitan proses mulai dari 

administrasi negara bahkan proses agamanya dalam mengesahkan 

 
8Ibid., 145. 
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perkawinan semacam ini. Instansi yang terkait pencatat perkawinan 

pasti akan menolak perkawinan beda agama, karena pasal 2 ayat (1). 

Maka pada tahun 1981 muncul surat Ketua Mahkamah Agung 

Nomor KMA/72/IV/1981 tentang pelaksanaan Perkawinan 

Campuran, dan disusul dengan adanya putusan kasasi yang putus 

pada tahun 1989 dan menjadi yurisprudensi Nomor 

1400/K/Pdt/1986, yang dalam putusan ini Mahkamah Agung 

memerintahkan agar Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta 

melangsungkan perkawinan antara Andi Vonny Gani P dengan 

Petrus Hendrik Nelwan, karena perbedaan agama dari calon suami 

istri tidak merupakan halangan perkawinan. Dan aturan terbaru yang 

menyinggung tentang perkawinan beda agama dalam undang-

undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, 

pasal 35 menyebutkan: 

“Pecatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 

34 berlaku pula bagi: huruf a. Perkawinan yang ditetapkan 

oleh pengadilan. Beserta penjelasannya adalah yang 

dimaksudkan dengan “perkawinan yang ditetapkan oleh 

pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar umat 

yang berbeda agama”. 

Pengadilan di sini adalah Pengadilan Negeri, apapun agama 

mereka yang melakukan permohonan pencatatan perkawinan beda 

agama. Sebagaimana sesuai pasal di atas, dewasa ini Kantor Catatan 

Sipil akan mencatatkan perkawinan beda agama yang telah 
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mendapatkan ketetapan dari Pengadilan Negeri yang memiliki 

kekuatan hukum tetap.9 

Dengan aturan di atas menjadikan Kantor Catatan Sipil 

memiliki dasar hukum untuk bisa mencatatkan perkawinan beda 

agama setelah para pihak mendapat penetapan dari pengadilan.10 

Setelah Undang-undang Perkawinan diberlakukan, ternyata 

pengertian perkawinan campuran di dalam pasalnya dipersempit. 

Perkawinan campuran adalah perkawinan antar dua orang yang di 

Indonesia. Hakim sebagai salah satu pilar dalam proses peradilan 

dan penegakan hukum di wilayah yudikatif, yaitu menerima, 

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk ke 

pengadilan. Tugas hakim sangat strategis dan menentukan dalam 

proses penegakan hukum dan keadilan melalui putusan-

putusannya.11 

Secara filosofis, tugas hakim juga harus berjuang 

mengerahkan segala kemampuan meliputi; kecerdasan intelektual, 

kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual untuk menemukan 

kebenaran dan keadilan yang “abstrak” di tengah-tengah kehidupan 

masyarakat. Para pencari keadilan tentu sangat mengharapkan 

perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diselesaikan dan diputus 

oleh hakim yang professional dan mempunyai integritas moral 

 
9Sirman Dahwal, Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori dan praktiknya di 

Indonesia, 150. 
10Asmin, Status Perkawinan Antar Agama; Ditinjau Dari Undang-undang 

Perkawinan No.1 Tahun 1974 (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), 60. 
11 Muhlas, Yurisprudensi Antara Teori Dan Implementasinya, (Ponorogo: STAIN 

Po PRESS, 2010), 93. 
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tinggi, sehingga menghasilkan putusan-putusan yang tidak hanya 

berorientasi keadilan berdasarkan hukum (legal justice) tetapi juga 

berdimensi keadilan berdasarkan nilai-nilai moral (moral justice) 

dan keadilan berdasar rasa keadilan masyarakat.12 

Hakim dalam memutus perkara wajib menggali, mengikuti 

dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, 

tidak hanya berpedoman kepada undang-undang atau perkara 

tertulis.13 Memang tidak mudah bagi hakim untuk membuat putusan 

karena idealnya sebuah putusan harus memuat tiga unsur, yaitu: 

keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Ketiga unsur tersebut 

semestinya harus dipertimbangkan dan diterapkan secara 

profesional, sehingga mampu melahirkan putusan yang berkualitas 

yang diharapkan oleh para pencari keadilan.14 

Hakim dalam menerapkan hukum harus ada sumber hukum 

berupa hukum-hukum tertulis yang sudah terkodifikasi. Dalam 

memeriksa dan memutus perkara, menghadapi suatu kenyataan, 

bahwa hukum tertulis tidak selalu dapat menyelesaikan masalah  

yang dihadapi. Tidak jarang seorang hakim harus menemukan 

sendiri hukum itu untuk melengkapi hukum yang sudah ada dalam 

memutus suatu perkara. Hakim atas inisiatifnya sendiri harus 

 
12Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum (Yogyakarta: UII Press, 2006),  

5-6. 
13Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang No.48 Tahun 2009. 
14 Sutiyoso, Metode Penemuan, 32.  



10 
 

 
 

menemukan hukum, karena hakim tidak boleh menolak perkara 

dengan alasan hukum tidak ada, tidak lengkap atau samar-samar. 15 

Adapun teori-teori yang digunakan hakim dalam metode 

penemuan hukum  dibagi menjadi 4 yaitu: interpretasi gramatikal, 

sistematis, historis dan teleologis. Di samping itu dikenal interpretasi 

komparatif dan interpretasi antisipatif.16  

Mahkamah Agung sebagai pihak yang menerima, memeriksa 

dan memutus perkara yang diajukan kepadanya akan memutus 

dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Berdasarkan latar 

belakang di atas skripsi ini akan  meneliti dan menganalisa 

penemuan hukum oleh hakim dalam putusan yurisprudensi 

Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986 Pernikahan Beda Agama. 

“ANALISIS PENEMUAN HUKUM ATAS KEPUTUSAN 

HAKIM MAHKAMAH AGUNG REGISTER NO. 1400 K/Pdt / 

1986 TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA” . 

B. Rumusan Masalah  

Dengan memperhatikan latar belakang masalah di atas, maka 

ada beberapa permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini 

dengan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana analisis teori penemuan hukum terhadap dasar 

hukum hakim dalam dikabulkannya izin pernikahan beda 

agama di  Mahkamah Agung? 

 
15 Sutiyoso, 35. 
16 Fauzan, Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata, 

(Jakarta : Prenada Media, 2014), 48. 
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2. Bagaimana analisis teori penemuan hukum terhadap 

pertimbangan hukum hakim dalam dikabulkannya izin 

pernikahan beda agama di  Mahkamah Agung? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah 

penulis uraikan di atas, maka tujuan diadakannya penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk menjelaskan sumber hukum yang digunakan hakim 

majelis hakim terhadap putusan Mahkamah Agung Register 

No. 1400 K/Pdt/1986 tentang pernikahan beda agama 

2. Untuk menjelaskan teori penemuan hukum yang digunakan 

oleh majelis hakim terhadap putusan Mahkamah Agung No. 

1400 K/Pdt/1986 tentang pernikahan beda agama 

D. Manfaat Penelitian 

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini, antara lain: 

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dalam 

bidang hukum perdata khusunya tentang penemuan hukum 

yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara 

pernikahan beda agama. Penelitian ini juga diharapkan dapat 

memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu 

pengetahuan dan sebagai bahan kajian untuk penelitian 

selanjutnya. 

2. Kegunaan Praktis 
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a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan deskripsi 

yang jelas tentang penafsiran hukum oleh hakim dalam 

perkara pernikahan beda agama. 

b. Sebagai bahan wacana diskusi bagi Mahasiswa Fakultas 

Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam. 

c. Sebagai pengetahuan bagi khalayak umum tentang 

penafsiran hakim dalam perkara pernikahan beda agama. 

E. Telaah Pustaka 

Terkait dengan penelitian yang akan diteliti penulis, maka 

penulis melakukan kajian awal terhadap beberapa karya ilmiah 

yang menyangkut mengenai penetapan Hakim. 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mega Wildatun Nur, 

seorang penulis dari IAIN Ponorogo dengan karya Ilmiah 

“Analisis Hermeneutika Hukum Terhadap Putusan Hakim 

Pengadilan Agama Ngawi Tentang Pembagian Harta 

Bersama” bahwa dalam setiap perkawinan akan selalu ada 

pencampuran harta kekayaan atau disebut dengan harta bersama. 

Ketika perkawinan tersebut putus karena adanya perceraian, 

sengketa harta bersama merupakan sebuah keniscayaan. 

Penyelesaian dalam sengketa pembagian harta bersama untuk 

warga negara Indonesia yang beragama Islam diatur secara jelas 

didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 yaitu janda dan duda 

yang bercerai mendapat pembagian harta bersama sebanyak ½ 

(seperdua) bagian untuk masing-masing pihak. Namun didalam 
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putusan Pengadilan Agama Ngawi No.1718/Pdt.G/2017/PA.Ngw 

majelis hakim membagi harta bersama dengan kadar 1/3 

(sepertiga) bagian untuk Penggugat (suami) dan 2/3 (dua pertiga) 

bagian untuk Tergugat (istri). Dari latar belakang di atas, peneliti 

merumuskan 2 rumusan masalah yang meliputi: (1) Bagaimana 

analisis teori hermeneutika hukum terhadap dasar hukum hakim 

Pengadilan Agama Ngawi tentang pembagian harta bersama (2) 

Bagaimana analisis teori hermeneutika hukum terhadap 

pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Ngawi tentang 

pembagian harta bersama. Adapun jenis penelitian yang 

dilakukan peneliti merupakan penelitian kepustakaan (library 

research). 17 

Kedua, Azmira Basir Kalfia seorang penulis dari IAIN 

Ponorogo dengan karya ilmiah berjudul “Analisis Teori 

Penemuan Hukum Oleh Hakim Tentang Izin Poligami Di 

Pengadilan Agama Jawa Timur” bahwa dalam skripsinya ini 

ada dua perkara tentang permohonan izin poligami yang 

memiliki putusan yang berbeda. Pertama, kasus permohonan izin 

poligami di Pengadilan Agama Ngawi dengan perkara Nomor: 

0257/Pdt.G/2018/PA.Ngw. dimana dalam putusannya majelis 

hakim mengabulkan permohonan tersebut dengan alasan selain 

istri sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, 

Pemohon juga telah berbuat khilaf dengan menghamili calon istri 

 
17 Mega Wildatun Nur, “Analisis Hermeneutika Hukum Terhadap Putusan Hakim 

Pengadilan Agama Ngawi Tentangpembagian Harta Bersama”, Skripsi (Ponorogo: IAIN 

Ponorogo 2019). 
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Pemohon. Kemudian di Pengadilan Agama Malang pada perkara 

Nomor: 0408/Pdt.G/2014/PA.Mlg. majelis hakim menolak 

permohonan izin Pemohon. Dimana Pemohon beralasan bahwa 

istrinya tidak dapat melahirkan anak (mandul). Dari kedua 

putusan yang berbeda di Pengadilan Agama tersebut pastilah ada 

yang mendasari majelis hakim menolak dan mengabulkan 

permohonan izin poligami dengan menggunakan metode 

penemuan hukum. Dari latar belakang di atas penulis 

merumuskan 2 masalah yang meliputi (1) analisis metode 

penemuan hukum oleh hakim dalam dikabulkannya izin poligami 

di pengadilan agama, (2) analisisi metode penemuan hukum oleh 

hakim dalam ditolaknya izin poligami di pengadilan agama. 

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan 

penelitian kepustakaan (library research). Sedangkan untuk 

sumber data primer menggunakan Salinan Putusan Nomor 

0257/Pdt.G/2018/PA.Ngw.dan Salinan PutusanNomor 

:0408/Pdt.G/2014/PA.Mlg. dalam menganalisis data penulis 

menggunakan metode Content analysis digunakan untuk 

menganalisa data/dokumen yang berupa isi putusan dengan 

menggunakan metode-metode penemuan hukum. Antara lain 

menggunakan metode interpretasi hukum dan metode 

argumentasi hukum. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

metode penemuan hukum yang digunakan hakim dalam 

dikabulkannya permohonan izin poligami pada putusan 
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Pengadilan Agama Ngawi yaitu menggunakan metode sistematis 

logis. Karena hakim dalam pertimbangannya menggunakan 

seluruh sistem dan aturan tentang poligami yang berlaku di 

Indonesia.18 

Ketiga, Innani Koernia seorang peulis dari IAIN Ponorogo 

dengan karya ilmiah berjudul “Analisis Teori Penemuan 

Hukum Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama 

Tulungagung Tentang Penolakan Dispensasi Kawin” 

Dispensasi kawin adalah perkara voluntair berupa kelonggaran 

yang diberikan oleh Pengadilan kepada calon suami isteri yang 

belum mencapai batas umur terendah yaitu 19 tahun bagi pria 

dan 16 tahun bagi wanita agar dapat melangsungkan perkawinan. 

Untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar, pernikahan 

di bawah umur sering menjadi solusi untuk menyelesaikan 

masalah bagi remaja yang akan melangsungkan perkawinan. 

Banyak permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan oleh 

hakim, namun berbeda halnya dengan hakim Pengadilan Agama 

Tulungagung dalam memberikan penetapan perkara dispensasi 

kawin nomor: 0168/Pdt.P/2018/PA.TA, didalam penetapan 

tersebut hakim memberikan penetapan berdasarkan dasar hukum 

dan pertimbangan hakimdalam hal peraturan dispensasi kawin 

memang sudah ada aturannya namun aturan tersebut belum 

lengkap dan belum jelas. Maka dari itu hakim melakukan upaya 

 
18 Azmira Basir Kalfia, Analisis Teori Penemuan Hukum Oleh Hakim Tentang Izin 

Poligami Di Pengadilan Agama Jawa Timur”, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019). 
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penemuan hukum dengan metode penemuan hukum. Dari latar 

belakang di atas penulis menggunakan rumusan masalah, (1) 

bagaimana dasar hukum hakim Pengadilan Agama Tulungagung 

dalam memeberikan penetapan perkara Nomor. 

0168/Pdt.P/2018/PA.TA tentang penolakan dispensasi kawin, (2) 

bagaimana analisis terhadap pertimbangan hukum hakim 

Pengadilan terhadap penetapan perkara nomor 

0168/Pdt.P/2018/PA.TA tentang penolakan dispensasi kawin 

ditinjau dari teori penemuan hukum. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang 

dilakukan di tengah masyarakat maupun kelompok tertentu, 

peneliti terjun langsung pada masalah yang diteliti. Sifat 

penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu 

menguraikan apa adanya data hasil penelitian yang berupa data 

dari wawancara maupun data yang penulis peroleh, selanjutnya 

dilakukan analisis kemudian dijelaskan. Pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan normatif. Adapun hasil analisis 

yang dilakukan peneliti sesuai dengan rumusan masalahnya yaitu 

(1) Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam menetapkan 

dispensasi kawin mengacu pada dasar hukum dan sudah sesuai 

dengan peraturan yang ada. Dilihat dari dasar hukumnya, hakim 

menggunakan metode interpretasi sistematis yaitu mengaitkan 

peraturan satu dengan peraturan lainnya. (2) Pertimbangan 

hukum hakim dalam memberikan penetapan dispensasi kawin 
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tersebut menggunakan teori sosiologis dengan melihat tujuan 

dari pembuatan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan.19 

Dari beberapa telaah pustaka di atas, memang hampir sama 

dengan perihal yang penulis teliti, namun pada initinya berbeda 

meskipun dalam pembahasan mengenai penemuan hukum. 

Permasalahan yang penulis teliti saat ini adalah sumber hukum 

apa yang digunakan oleh hakim Mahkamah Agung dalam 

mengabulkan izin pernikahan beda agama. 

F. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dimana 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan 

penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan 

menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara 

kuantifikasi. Penelitian kualitatif dapat menunjukkan kehidupan 

masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, 

pergerakan sosial dan hubungan kekerabatan. Penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada quality atau 

hal terpenting suatu barang atau jasa. Hal terpenting suatu barang 

atau jasa yang berupa kejadian, fenomena, dan gejala sosial 

 
19 Innani Koernia, Analisis Teori Penemuan Hukum Terhadap Penetapan Hakim 

Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Penolakan Dispensasi Kawin, Skripsi 

(Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019). 
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adalah makna di batik kejadian tersebut yang dapat dijadikan 

pelajaran berharga bagi pengembangan konsep teori.20 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian literer 

(kepustakaan) atau sering disebut dengan riset kepustakaan 

(library research), yakni dengan penelitian yang dilakukan dengan 

cara menghimpun data dari berbagai literatur, baik di perpustakaan 

maupun di tempat-tempat lain.21 Pendekatan penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis normatif. 

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan 

berdasarkan bahan hukum utama atau mempergunakan data 

sekunder yang diantaranya adalah dengan mempelajari dan 

menelaah perundang-undangan, asas-asas, mempelajari kaedah 

hukum, teori-teori, doktrin-doktrin hukum. 

2. Sumber Data 

Adapun didalam mendapatkan data atau jawaban yang tepat 

didalam membahas skripsi ini, serta sesuai dengan pendekatan 

yang digunakan didalam penelitian ini maka sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu : 

1) Sumber Data Primer 

 
20 M.Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 25. 
21 I Made Wirartha, Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi (Yogyakarta: CV Andi 

Offset, 2006), 149. 

 



19 
 

 
 

a. Adapun sumber data primer yaitu salinan-salinan putusan 

Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 tentang 

pernikahan beda agama. 

b. Buku-buku yang terkait dengan metode penemuan hukum 

yaitu antara lain: 

1. Buku Penemuan Hukum Sistem, Metode, Aliran dan 

Prosedur dalam Menemukan Hukum Karya Abiantoro 

Prakoso; 

2. Buku Metode Penemuan Hukum karya Bambang 

Sutiyoso; 

3. Buku Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Persfektif 

Hukum Progresif karya Achmad Rifai; 

4. Buku Penemuan Hukum Sebuah Pengantar karya 

Sudikno Mertokusumo; 

5. Buku Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang 

Hukum Perdata karya M. Fauzan; 

6. Buku Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat 

Prismatik karya Siti Malikhatun Badriyah. 

2) Sumber Data Skunder 

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat 

pihak lain, tidak langsung diperoleh dari subyek penelitian. 

Dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang dapat memberikan 

informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data 

pokok. Penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah 
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segala sesuatu yang memiliki kompetensi dengan masalah yang 

menjadi pokok dalam penelitian ini, sumber data yang dapat 

memberikan data penelitian secara langsung. Sumber data 

sekunder yaitu memberi penjelasan data primer dan menguatkan 

data primer yang mencakup dokumendokumen resmi, buku-

buku, hasil penelitian yang berupa laporan dan seterusnya. 

Sumber data sekunder merupakan bahan yang memberikan 

penjelasan mengenai sumber data primer, yaitu: 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

2. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 

3. Jurnal. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh informasi dari data yang akan dikelola 

dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan 

cara penelitian kepustakaan (library research). Teknik 

pengumpulan data yang dipakai adalah prosedur sistematik dan 

standart untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk 

memperoleh data, maka peneliti mengadakan penelitian dengan 

melakukan halhal sebagai berikut : 

a. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal 

atau variabel yang berupa cacatan, transkrip, buku, surat 

kabar, majalah, prasasti, notulen rapati, legger, agenda dan 
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sebagainya.22
 Metode dokumentasi ialah upaya memperoleh 

data dengan cara mencari menelusuri serta mempelajari 

dokumen. Dimana sumber ini terdiri dari dokumentasi 

(salinan putusan) Mahkamah Agung Register No. 1400 

K/Pdt/1986 tentang pernikahan beda agama. 

4. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu data 

hasil penelitian yang lebih menekankan pada data/ informasi dari 

pada sikap dan jumlah orang. Pada penelitian kualitatif, temuan 

data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara 

yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi 

pada obyek yang diteliti.23 

5. Analisis Data 

Analisis data adalah proses menyusun, mengkategorikan 

data, mencari pola atau tema, dengan maksud untuk memahami 

maknanya atau sebuah generalisasi dalam penelitian naturalistik 

lebih bersifat hipotesis yang harus diuji kebenarannya dalam 

situasi lain. Analisis data merupakan kegiatan kreatif yang tidak 

punya langkah-langkah yang rinci dan setiap penelitian mencari 

caranya sendiri.24 

 
22 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suara Pendekatan Praktek (Jakarta: 

Rineka Cipta, 1998), 236. 
23 Muh Fitrah dan Luthfiyah, Metodologi Pennelitian: Penelitian Kualitatif, 

Tindakan Kelas dan studi Kasus (Sukabumi: CV Jejak, 2017), 93. 
24 I Wayan Suwandra, Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, 

Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan (Bandung: Nilacakra, 2018), 74-75. 
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Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data 

dengan metode teori penemuan hukum. Metode ini berangkat dari 

anggapan dasar dari ilmu-ilmu sosial bahwa studi tentang proses 

dan isi yang paling abstrak untuk menganalisis datadata 

kualitatif.25
 Sehingga dalam penelitian ini metode penemuan 

hukum digunakan untuk menganalisa data/dokumen yang berupa 

isi putusan. Antara lain menggunakan metode interpretasi 

sistematis logis, gramatikal dan teleologis. Serta menggunakan 

metode argumentasi penghalusan/penyempitan hukum 

(rechtsverjifining) dan metode argumentasi analogi.  

Metode ini digunakan penulis untuk mengetahui metode 

yang digunakan oleh hakim sebagai dasar dalam memutuskan 

suatu perkara pernikahan beda agama yang dikabulkan. 

 

G. Sitematika Pembahasan  

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman dalam 

penelitian ini, penulis mengkelompokkan menjadi V (lima) bab 

adapun sistematika pembahasan sebagai berikut: 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan. Bab ini 

merupakan pendahuluan yang berisi tentang 

gambaran global dari kajian ini. Adapun gambaran isi 

 
25 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan 

Metodologi ke Arah Penguasaan Model Aplikasi (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), 84. 
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dan bentuk penelitian meliputi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II  : KAJIAN TEORI 

Bab kedua, merupakan pembahasan tentang metode 

penemuan hukum oleh hakim. Pada bab ini peneliti 

akan menjelaskan gambaran umum tentang 

pernikahan, pernikahan beda agama dan gambaran 

umum tentang pengertian penemuan hukum, ruang 

lingkup penemuan hukum, beserta metode-metode 

yang digunakan oleh hakim dalam dasar penjatuhan 

putusan dalam suatu perkara. Adapun metode yang 

dibahas yaitu metode interpretasi hukum. 

BAB III : PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG 

TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA 

Pada bab ketiga terdiri dari dua point pokok yaitu 

pertama, berisi tentang gambaran umum Mahkmah 

Agung kedua, deskripsi putusan majelis hakim 

Nomor 1400 K/Pdt/1986 Tentang Pernikahan Beda 

Agama. 

BAB VI : ANALISIS PENEMUAN HUKUM TERHADAP 

PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG 

TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA 
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Bab keempat, penulis akan membahas tentang 

analisis metode penemuan hukum oleh hakim dalam 

perkara pernikahan beda agama. Bab ini merupakan 

pokok pembahasan dari skripsi mengenai analisis data 

dari semua data yang diperoleh. Pada bab ini penulis 

memcoba menganalisis dan menjawab pokok masalah 

yang sudah dirumuskan sebelumnya oleh penulis 

yaitu tentang metode yang digunakan hakim sebagai 

dasar dalam mengabulkan terhadap perkara 

pernikahan beda agama. 

BAB V  : PENUTUP 

Pada bab kelima ini berisi kesimpulan yang 

merupakan hasil anamisa dari bab empat, di mana 

juga sebagai jawaban dari rumusan masalah serta 

saran-saran. 
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BAB II 

Metode Penemuan Hukum Oleh Hakim 

A. Pengertian  Penemuan Hukum 

Kegiatan dalam kehidupan manusia itu sangat luas, tidak terhitung 

jumlah dan jenisnya sehingga tidak mungkin tercantum dalam satu 

perundang-undangan dengan tuntas dan jelas. Oleh karena itu tidak ada 

peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup keseluruhan 

kehidupan manusia, sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan 

yang lengkap selengkap-lengkapnya dan jelas-sejelasnya. Karena 

hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus dicari dan 

dikemukakan.1 Karena undang-undang tidak lengkap dan tidak ada 

penjelasan yang terperinci, maka hakim harus mencari atau 

menemukan hukumnya (rechtsvinding). 

Penemuan hukum dalam ilmu ushul fiqh disebut juga dengan 

istinbat. Berasal dari kata “nabt” yang berarti: “air yang mula-mula 

memancar dari sumur yang digali”. Dengan demikian menurut bahasa, 

arti istinbat ialah “mengeluarkan sesuatu dari persembunyiannya”. 

Dalam istilah studi hukum Islam kata istinbat dimaknai menjadi 

“upaya mengeluarkan hukum dari sumbernya”.2 

 
1 Achmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 21. 
2 Haidar Bagir dan Syafiq Basri, Ijtihad dan Sorotan (Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 

1996), 25. 
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Upaya istinbath tidak akan membuahkan hasil yang memadai jika 

tanpa pendekatan yang tepat. Tentu pendekatan ini terkait dengan 

sumber hukum. Menurut Ali Hasballah, sebagaimana dikutip oleh 

Nasrun Rusli, melihat ada dua cara pendekatan yang dikembangkan 

oleh para pakar dalam melakukan istinbat, yakni melalui kaidah-

kaidah kebahasaan dan melalui pengenalan maksud syariat.3 

Menurut Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum lazimnya 

diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-

petugas hukum yang lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum 

atau menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwa hukum 

yang konkret.4 

Amir Syamsudin seorang praktisi hukum yang bergiat menjadi 

advokat memberi pengertian bahwa penemuan hukum merupakan 

proses pembentukan hukum oleh hakim dalam upaya menerapkan 

peraturan hukum umum terhadap peristiwanya berdasarkan kaidah-

kaidah atau metode tertentu yang digunakan agar penerapan hukum 

terhadap peristiwa tersebut dapat dilakukan secara tepat dan relevan 

menurut hukum, sehingga hasil yang diperoleh dari proses penemuan 

hukum dapat diterima dan dipertanggungjawabkan dalam ilmu 

hukum.5 

 
3 Nasrun Rusli, Konsep Ijtihad Asy-Syaukani Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum 

Islam di Indonesia (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 110. 
4 Achmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif, 21.  
5 Ibid, 23. 
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Penemuan hukum diartikan sebagai proses pembentukan hukum 

melalui metode tertentu yang dilakukan oleh hakim atau aparat hukum 

lain dalam penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa konkret. 

Sederhananya dapat dikatakan penemuan hukum adalah konkretisasi 

peraturan hukum dengan tetap mengingat peristiwa konkret tertentu. 

Sedangkan penerapan hukum adalah konkretisasi peraturan hukum 

dengan tetap mengingat peristiwa konkret tertentu. Sedangkan 

penerapan hukum adalah konketisasi atau individualis peraturan 

hukum (das sollen) yang bersifat umum dengan mengingat akan 

peristiwa konkret tertentu (das sein). Penemuan hukum dalam arti ini 

oleh Van Eikema Hommes disebut sebagai pandangan peradilan yang 

typis logicistis, di mana aspek logis analitis disebut absolut, atau oleh 

Wiarda disebut penemuan hukum heteronom.6 

Dalam prakteknya tidak jarang ditemui peristiwa yang belum 

diatur dalam hukum perundang-undangan, atau kalaupun ada namun 

tidak lengkap atau tidak jelas. Tidak ada hukum yang sangat jelas dan 

sangat lengkap. Oleh karena itu hukum yang tidak jelas harus 

dijelaskan dan hukum yang tidak lengkap harus dilengkapi dengan 

jalan menemukan hukumnya agar aturan hukum dapat diterapkan 

terhadap peristiwanya. Dengan demikian semua perkara membutuhkan 

metode penemuan hukum sehingga hukum dapat diterapkan secara 

tepat terhadap peristiwanya. Sehingga dapat mewujudkan putusan 

 
6 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 

2004), 37. 
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hukum yang diidam-idamkan, yaitu mengandung aspek, keadilan, 

kepastian hukum dan kemanfaatan.7 

Ketentuan undang-undang bersifat umum dan abstrak sehingga 

tidak dapat serta merta mutlak diberlakukan pada peristiwa yang 

konkret, oleh karena itu undang-undang harus ditafsirkan dengan jelas 

dan disesuaikan dengan peristiwa untuk diterapkan hukumnya. 

Peristiwa hukum harus dicari dari peristiwa konkretnya kemudian 

undang-undang ditafsirkan dengan sejelas-jelasnya agar dapat 

diterapkan sesuai dengan peristiwanya. 

Undang-undang bersifat statis, tidak dapat mengikuti 

perkembangan kemasyarakatan sehingga menimbulkan ruang kosong 

yang harus diisi. Tugas itu dibebankan kepada hakim dengan 

melakukan penemuan hukum melalui metode-metode penemuan 

hukum dengan cara hakim tidak boleh sewenang-wenang dalam 

menjalankan tugasnya. Dalam menerima, memeriksa, mengadili dan 

memutus perkara, hakim harus menggunakan hukum tertulis terlebih 

dahulu, yaitu peraturan perundang-undangan, namun apabila tidak 

cukup dengan menggunakan huku tertulis maka hakim harus mencari 

dan menemukan hukumnya dari sumber lain, yaitu yurisprudensi, 

doktrin, traktat, dan kebiasaan. 

Dengan demikian, pada dasarnya penemuan hukum merupakan 

proses pembentukan hukum oleh subyek atau pelaku penemuan hukum 

 
7 Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 

2012), 51. 
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dalam rangka menerapkan peraturan hukum umm terhadap 

peristiwanya berdasarkan kaidah-kaidah atau metode-metode tertentu 

yang dapat dibenarkan dengan ilmu hukum, seperti interpretasi, 

penalaran (redenering), exposisi dan lain-lain. Kaidah-kaidah atau 

metode-metode tersebut tersebut digunakan agar penerapan aturan 

hukumnya terhadap peristiwanya tersebut dapat dilakukan secara tepat 

dan relevan menurut hukum, sehingga hasil yang diperoleh dari proses 

tersebut juga dapat diterima dan dipertanggung jawabkan dalam ilmu 

hukum.8 

B. Sumber Penemun Hukum 

Sumber penemuan hukum tidak lain adalah sumber atau tempat 

terutama bagi hakim atau petugas-petugas hukum lainnya dapat meneukan 

hukumnya.9 Oleh karenanya perlu dibahas mengenai sumber-sumber 

hukum Islam dan hukum positif.  Hierarki sumber penemuan hukum 

positif dari atas ke bawah yaitu: 

1. Peraturan perundang-undangan (Hukum Tertulis) 

Sumber utama penemuan hukum oleh hakim adalah peraturan 

perundang-undangan. Berikut ciri-ciri peraturan perundnag-undangan 

yang menghasilkan peraturan: 

1) Bersifat komprehensif dan umum. 

 
8 Ibid, 52-53. 
9 Riyanata, “Metode Penemuan Hukum”, Jurnal Penelitian Agama, 2 (2008), 410. 
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2) Bersifat universal. Peraturan diciptakan untuk menghadapi 

peristiwa yang akan datang dan belum jelas serta belum pasti 

bentuk konkritnya. 

3) Undang-undang mampu mengoreksi dan memperbaiki dirinya 

sendiri, sehingga peraturan lazim untuk ditinjau kembali 

klausulanya.10 

2. Hukum Tidak Tertulis (Kebiasaan) 

Adanya masyarakat di samping negara mebuat kebiasaan tidak bisa 

ditinggalkan. Sekalipun negara menjadi organisasi nasional, namun 

berdirinya negara tidak menghapuskan masyarakat. Karena dalam 

masyarakat pula ada norma-norma sosial yang termasuk di dalamnya 

kebiasaan. 

Hukum kebiasaan merupakan hukum yang tidak tertulis yang 

berkembang dan hidup dalam masyarakat (living law). Hukum 

kebiasaan dapat ditemukan dengan cara bertabya kepada tokoh 

masyarakat atau tokoh adat. Kebiasaan itu sendiri merupakan perilaku 

yang diulang-ulang dan berlangsung dalam beberapa waktu lamanya. 

Kebiasaan berubah menjadi hukum apabila kebiasaan itu bersifat 

mengikat dan menimbulkan keyakinan umum bahwa perilaku memang 

patut dilakukan dan dianggap sebagai suatu kewajiban hukum. Pasal 

28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 menyatakan bahwa hakim sebagai 

penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan 

 
10 Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum, 68. 
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memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 

masyarakat. Oleh karenanya dalam keadaan tertentu, hukum kebiasan 

dapat mengalahkan undang-undang yang bersifat lengkap.11 

3. Yurisprudensi  

Yurisprudensi dapat diartikan sebagai tiap-tiap putusan hakim. 

Yurisprudensi dapat berarti kumpulan putusan hakim yang disusun 

secara sistematis dari tingkat pertama sampai dengan kasasi dan pada 

umumnya diberi anotasi oleh ahli hukum. Dalam yurisprudensi dikenal 

2 asas yang dalam peradilan yaitu asas precedent dan asas bebas. Asas 

precedent berarti hakim terikat atau tidak boleh menyimpang dari 

putusan terdahulu. Sedangkan asas bebas adalah hakim tidak terikat 

pada putusan hakim yang lebih tinggi atau sederajat.12 

4. Perjanjian Internasional 

Perjanjian internasional merupakan perjanjian yang melibatkan dua 

negara atau lebih mengnai suatu hal. Perjanjian dengan dua negara 

disebut bilateral dan perjanjian dengan banyak negara disebut 

perjanjian multilateral. Dalam bidang hukum, perjanjian internasional 

bisa berupa perjanjian ekstradisi pelaku kejahatan, kerjasama dalam 

menyampaikan dokumen-dokumen serta bukti-bukti perkara dalam 

pengadilan dan lain-lain.13 

5. Doktrin (Pendapat ahli hukum) 

 
11 Ibid, 72. 
12 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif, 50. 
13 Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum, 73. 
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Doktrin adalah pendapat ahli hukum yang mempunyai pengaruh 

dalam perkembangan dan praktek hukum yang biasanya dijadikan 

sebagai acuan bagi hakim maupun pelaku hukum lainnya dalam 

mengambil suatu keputusan. Batasan atau pengertian sesuatu yang 

terlalu umum, tidak lengkap atau tidak jelas dalam perundnag-

undangan, maka doktrin melengkapi dan menjelaskan.14 

6. Putusan Desa 

Putusan desa merupakan penetapan administratif oleh hakim 

perdamaian desa. Pasal 120 a HIR atau Pasal 143 a RBg mengatur 

tentang hakim perdamaian desa, tetapi berdasarkan Undnag-Undang. 

Darurat No. 1 Tahun 1951, ketentuan tersebut dinyatakan tidak berlaku 

lagi. Putusan desa bukan lembaga peradilan sesungguhnya, melainkan 

sebagai putusan lembaga eksekutif, sehingga hakim peradilan umum 

tidak berwenang untuk menilai dengan membatalkan atau 

mengesahkan. 

7. Perilaku Manusia 

Hukum tidak hanya berwujud kaedah atau norma saja, tetapi dapat 

berupa perilaku. Dari perilaku manusia terdapat atau akan lahir 

hukumnya. Dari perilaku manusia ini dapat digali hukumnya. Perilaku 

manusia ada yang bersifat aktif yaitu perbuatan konkrit dan ada yang 

bersifat pasif seperti sikap atau itikad.15 

 
14 Ibid, 73. 
15 Ibid., 74. 



32 
 

 
 

Namun perlu diingat bahwa, meskipun peraturan perundang-

undangan merupakan hierarki penemuan hukum paling utama, bukan 

berarti boleh mengabaikan sumber hukum lainnya, karena semua 

sumber penemuan hukum pada prinsipnya saling melengkapi dan 

saling bersinergi. 

Sedangkan sumber penemuan hukum Islam disebut juga fikih 

Islam merupakan hukum yang mendasarkan pada ketentuan yang 

sudah diturunkan Allah SWT kepada Nabi dan Rasulnya Muhammad 

SAW yang diperuntukkan bagi umat manusia sampai akhir zaman. 

Sumber hukum Islam yang utama adalah al-Qur’an dan Sunnah Rasul. 

Hal-hal yang tidak terdapat ketentuannya dalam al-Qur’an dan Sunnah 

Rasul dapat diperoleh ketentuannya dengan menggunakan pikiran 

(ra’yu). Menurut Khozin Siraj, sumber hukum Islam dapat dibedakan 

menjadi dua yaitu hukum Ashliyyah dan sumber hukum Tabayyah. 

Sumber hukum Ashliyyah adalah sumber hukum yang penggunaannya 

tidak tergantung pada sumber hukum yang lain, yan terdiri dari al-

Qur’an dan al-Hadits saja. Sedangkan sumber hukum Tabayyah adalah 

sumber hukum yang penggunaannya tergantung pada sumber hukum 

utama yaitu al-Qur’an dan al-Hadits, antara lain meliputi ijma’, qiyas, 

istislah atau maslahah mursalah, istihsan istishab dan al’urfu.16 

C. Metode Interpretasi Hukum 

 
16 M. Fauzan, Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi, 85. 
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Interpretasi atau penafsiran atau hermeneutik berasal dari bahaasa 

Yunani dari kata benda hermenetika. Perkataan Yunani hermeneutike 

techne (kata benda) berarti seni atau kemahiran seorang seniman atau 

rhapsode yang menginterpretasi puisi dan pendeta yang menginterpretasi 

ungkapan dewa. Pada mulanya, interpretasi dikembangkan sebagai metode 

atau seni untuk menginterpretasikan dalam upaya memahai naskah (teks) 

kuno. Kemudian lewat karya Schleimacher, Wilhelm Dilthy 

mengembangkan dan menggunakan interpretasi sebagai metode untuk 

ilmu-ilmu sosial, khususnya ilmu sejarah.17 

Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan 

hukum yang memberikan penjelasan yang gamblang mengenai teks 

undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan 

dengan peristiwa tertentu. Interpretasi oleh hakim merupakan penjelasan 

yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh 

masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkret. Tujuan 

akhir penjelasan dan interpretasi aturan tersebut untuk merealisasikan agar 

hukum positif itu berlaku. 

Dalam praktik, tidak ada prioritas dalam penggunaan metode 

interpretasi. Oleh karena itu, interpretasi dapat dilakukan sendiri-sendiri, 

dapat pula disinergikan dengan beberapa metode interpretasi sekaligus. 

Dalam hal ini hakim mempunyai kebebasan atau tidak terikat harus 

menggunakan metode interpretasi tertentu, tetapi yang penting bagi hakim 

 
17 Abiantoro Prakoso, Penemuan Hukum: Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur Dalam 

Menemukan Hukum (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016), 82. 
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adalah interpretasi yang dipilih dapat tepat sasaran, yaitu dapat 

memperjelas ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat 

secara tepat diterapkan terhadap peristiwanya.18 

Praktik peradilan mengenal beberapa macam metode interpretasi, 

yaitu: interpretasi subsumptif, interpretasi gramatikal, interpretasi 

sistematis/logis, interpretasi eksensif, interpretasi autentik atau secara 

resmi, interpretasi interdisipliner, interpretasi multidisipliner, interpretasi 

dalam perjanjian. Namun, penulis akan membahas beberapa interpretasi 

diantaranya yaitu: 

1. Interpretasi Gramatikal 

Interpretasi gramatikal adalah interpretasi kata-kata dalam undang-

undang sesuai dengan norma bahasa atau norma tata bahasa. Bahasa 

dengan hukum berkaitan erat, hukum tidak mungkin tanpa bahasa, 

hukum memerlukan kata-kata atau bahasa sebab bahasa merupakan 

alat satu-satunya yang dipakai oleh pembuat undang-undang untuk 

menyatakan kehendaknya. Interpretasi gramatikal merupakan upaya 

yang tepat untuk mencoba memahami suatu teks aturan perundang-

undangan. Merumuskan suatu perundang-undangan atau suatu 

perjanjian seharusnya menggunakan bahasa yang dipahami oleh 

masyarakat yang menjadi tujuan pengaturan hukum tersebut. Karena 

penafsiran undang-undang dasarnya merupakan penjelasan dari segi 

 
18 M. Fauzan, kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata, 52. 
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bahasa yang digunakan, maka jelas bahwa pembuatan suatu aturan 

hukum harus terikat pada bahasa.19 

2. Interpretasi Sosiologis atau Teleologis 

Interpretasi sosiologis/teleologis yaitu apabila makna undang-

undang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatannya. Melalui 

interpretasi ini hakim dapat menyelesaikan adanya perbedaan atau 

kesenjangan antara sifat positif dari hukum (rechtspotiviteit) dengan 

kenyataan hukum (rechtswerkelijkheid), sehingga jenis interpretasi 

sosiologis atau teleologis menjadi sangat penting.20 

Interpretasi secara teleologis terjadi apabila makna undang-undang 

itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarkatan. Peraturan 

perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial 

yang baru. Ketentuan undangundang yang sudah usang digunakan 

sebagai sarana untuk memecahkan atau menyelesaikan sengketa yang 

terjadi masa sekarang.21 

3. Interpretasi Sistematis Logis 

Interpretasi sistematis adalah menafsirkan undang-undang sebagai 

bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan 

menghubungkan dengan undang-undang lain. 

Suatu peraturan hukum, misalnya undang-undang merupakan 

bagian dari keseluruhan sistem hukum. Arti pentingnya suatu peraturan 

 
19 Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: 

Bayumedia Publishing, 2006), 220. 
20 Jazim Hamidi, Hermeneutika Hukum (Malang: UB Press, 2011), 64. 
21 Sudikno, Penemuan Hukum, 61. 



36 
 

 
 

hukum terletak di dalam sistem hukum. Di luar sistem hukum lepas 

dari hubungannya dengan peraturan-peraturan hukum yang lain, suatu 

peraturan hukum tidak memiliki arti karena antara suatu peraturan 

dengan peraturan-peraturan lain selalu berkaitan dalam suatu sistem.22 

Dalam interpretasi sistematis ini hakim menafsirkan peraturan 

perundangundangan dengan menghubungkannya dengan peraturan-

peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan 

sistem hukum. Dalam hal ini hukum dilihat sebagai satu kesatuan 

sebagai sistem peraturan. Suatu peraturan tidak dilihat sebagai 

peraturan yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari sistem. Dalam 

menafsirkan undang-undang tidak boleh menyimpang atau keluar dari 

sistem. Tidak hanya suatu peraturan dalam satu himpunan peraturan 

dapat membenarkan penafsiran tertentu dari peraturan itu, juga pada 

beberapa peraturan dapat mempunyai dasar tujuan atau asas yang 

sama. Hubungan antara keseluruhan peraturan tidak semata-mata 

ditentukan oleh tempat peraturan itu terhadap satu sama lain, tetapi 

oleh tujuan bersama atau asas-asas yang bersamaan yang mendasarkan 

pada peraturan-peraturan itu.23 

D. Metode Argumentasi Hukum 

Pemikiran yang mendasari ditetapkannya metode argumentasi hukum 

yaitu banyaknya kasus baru yang muncul di masyarakat sementara di 

dalam undang-undang belum diatur secara khusus, maka hakim melakukan 

 
22 Siti Malikhatun Badriyah, Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatik 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 17. 
23 Ibid, 18. 
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argumentasi hukum guna menjawab kasus-kasus tersebut. Untuk 

mewujudkan konsep keadilan dalam menyelesaikan kasus hukum yang 

terjadi di dalam masyarakat, maka seorang hakim harus menggunakan 

metode berpikir yuridis.  

Dalam hal ini tidak ada aturan hukumnya dalam undang-undang 

berarti hakim menghadapi kekosongan hukum. Hakim harus mengisi atau 

melengkapinya. Selain itu, hakim sekali-kali tidak boleh menolak 

memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan 

tidak ada atau tidak jelas bunyi undang-undang.24 Untuk mengisi 

kekosongan itu, hakim dalam menjalankan tugasnya dapat melakukan 

tindakan penemuan hukum ataupun pembentukan hukum. Salah satunya 

dengan metode argumentasi, yang dibagi menjadi tiga yaitu : 

1. Argumentasi Analogi 

Metode analogi berarti memperluas peraturan perundang-undangan 

yang terlalu sempit ruang lingkup, kemudian diterapkan terhadap 

peristiwa yang serupa, sejenis atau mirip dengan yang diatur dalam 

undang-undang. Dengan metode analogi, maka peristiwa yang 

serupa, sejenis atau mirip dengan yang diatur dalam undang-undang 

diperlakukan sama. Jadi analogi ini merupakan metode penemuan 

hukum dimana hukum mencari esensi yang lebih umum dari sebuah 

 
24 Syarif Mappiasse, Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2015), 146. 
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peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik yang telah diatur oleh 

undang-undang maupun yang belum ada peraturannya.25 

2. Argumentasi A Contrario 

Suatu argumentasi yang juga bermaksud memenuhi ruang kosong 

dalam sistem perundang-undangan ialah tindakan yang disebut 

argumentum a contrario. Paul Scholten mengatakan bahwa pada 

hakekatnya tiada perbedaan antara menjalankan undang-undang 

secara analogi dan menerapkan undang-undang secara argumentum a 

contrario. Hanya hasil dari kedua cara menjalankan undangundang 

itu yang berbeda. Analogi menghasilkan hal-hal yang positif, 

sedangkan tindakan menjalankan undang-undang secara argumentum 

a contrario menghasilkan hal-hal yang negatif. Kedua cara 

menjalankan undang-undang itu berdasarkan argumentasi.26  

Disini hakim menemukan peraturan untuk peristiwa yang mirip. 

Disini hakim mengatakan bahwa peraturan ini saya terapkan pada 

peristiwa yang tidak diatur, tetapi secara kebalikannya. Pada a 

contrario titik beratnya diletakkan pada ketidaksamaan peristiwanya. 

Peraturan yang disediakan untuk peristiwa yang hendak dicarikan 

hukumnya tidak ada, yang ada adalah peraturan yang khusus 

disediakan untuk peristiwa yang mirip dengan peristiwa yang hendak 

dicarikan hukumnya, diberlakukan (bukannya tidak diperlakukan) 

hanya saja secara a contrario, secara kebalikannya.  

 
25 M. Fauzan, Kaidah Penemuan Hukum,72. 
26 Abiantoro, Penemuan Hukum, 126. 
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Bagi seorang duda yang hendak kawin lagi tidak tersedia peraturan 

yang khusus. Peraturan yang tersedia bagi peristiwa yang tidak sama 

tetapi mirip, ialah bagi janda yaitu Peraturan Pemerintah No.9 tahun 

1975 Pasal 39, bagi janda yang hendak kawin lagi harus menunggu 

masa idah. Maka pasal tersebut diberlakukan bagi duda secara a 

contrario, sehingga duda kalu hendak kawin lagi tidak perlu 

menunggu (tanpa idah).27 

3. Penghalusan/Penyempitan Hukum 

Penyempitan hukum adalah terjemahan dari kata dalam bahasa 

Belanda “rechtsverfijining”. “Fijin” berarti halus. Oleh karena itu, 

ada yang menterjemahkannya dengan penghalusan hukum. 

Penyempitan hukum bukan merupakan argumentasi untuk 

membenarkan rumusan peraturan perundang-undangan. Rumusan ini 

terdiri dari rumusan pengecualian terhadap peraturan perundang-

undangan karena kalau tidak maka dirumuskan terlalu luas. 

Kadang-kadang peraturan perundang-undangan itu ruang 

lingkupnya terlalu umum atau luas, maka perlu dipersempit untuk 

dapat diterapkan terhadap peristiwa konkret tertentu. Dalam 

penyempitan hukum dibentuklah pengecualian-pengecualian, 

penyimpangan-penyimpangan baru dari peraturan-peraturan yang 

 
27 Ibid, 127. 
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bersifat umum. Peraturan yang bersifat umum diterapkan terhadap 

peristiwa atau hubungan hukum yang khusus.28 

 

 
28 ibid, 129. 
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BAB III 

TINJAUAN UMUM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1400 

K/PDT/1986 TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA 

A. Sekilas Tentang Mahkamah Agung  

Mahkamah Agung Republik Indonesia (disingkat MA RI) adalah 

lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang 

merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan 

Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan 

lainnya. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam 

lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan 

peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara.1 

Mahkamah Agung adalah badan yang melaksanakan kekuasaan 

kehakiman yang dalam pelaksanaan tugasnya, terlepas dari penagruh 

kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya. Dalam kontek 

demikan Mahkamah Agung memiliki strategis terutama bidang hukum dan 

ketatanegaraan, yaitu: 

1. Menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 

2. Mengadili pada tingkat kasasi. 

3. Mrenguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang. 

 
11 Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Mahkamah_Agung_Republik_Indonesia, Artikel Di 

Akses Pada 22 Agustus 2019. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_agung_republik_indonesia
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4. Berbagi kekuasaan dan kewenangan lain yang diberikan oleh 

Undang-undang.2 

Kekuasaan dari kewenangan lain yang dianggap berkaitan dengan 

pengawasan tidak langsung ialah membuat peraturan. Kekuasaan dan 

kewenangan itu ditegasakan pada angka 2 huruf e penjelasan umum UU 

MA, yang berbunyi: 

“membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan 

atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran jalannya 

peradilan”. 

Begitu juga pada bab V, ketentuan lain UU MA pasal 79 

memberikan wewenang pada MA mengatur lebih lanjut hal-hal yang 

diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat 

hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang. Lebih lanjut 

penjelasan pasal 79 tersebut mengatakan, apabila kekurangan atau 

kekosongan hukum dalam suatu hal, MA berwenang membuat peraturan 

sebagai pelengkap untuk mengisi kekosongan atau kekurangan itu.3 

Mahkamah Agung sebagai salah satu kekuasaan kehakiman 

memiliki kewenangan antara lain:  

 
2 Titik Triwulan Tutik, Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen 

UUD 1945 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 211. 
3 Yahya Harahap, Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi Dan 

Peninjauan Kembali Perkara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 163. 
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1. Memeriksa dan memutus; permohonan kasasi, sengketa tentang 

kewenangan mengadili, dan kewenangan peninjauan kembali 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap. 

2. Memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan 

tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan 

peradilan. 

3. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-

undang terhadap undang-undang 

4. Menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan dibawah 

undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukan tidak 

memenuhi ketentuan yang berlaku.  

5. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan 

peradilan di semua lingkungan perdailan dalam menjalankan 

kekuasaan kehakiman. 

6. Mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim di semua 

lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya.  

7. Meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan 

teknis peradilan dari semua lingkungan peradilan.4 

Jadi mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam 

lingkungan Peradilan umum, lingkungan Peradilan Agama, 

 
4 Tatik Triwulan Tutik, Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen 

UUD 1945, 213-214.  
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lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan TataUsaha 

Negara. Maka dari iru, MA dibentuk supaya benar-benar 

dijalankan atau ditegakan dalam penyelenggara kehidupan 

kenegaraan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum modern, 

dimana hukumlah yang menjadi faktor penentu bagi keseluruhan 

dinamika kehidupan sosial, ekonomi, dan politil suatu bangsa. 

B. Deskripsi Tentang Duduk Perkara Putusan Mahkamah Agung No. 

1400 K/Pdt/1986 

Suatu perkara perdata yang terdiri dari dua pihak, yaitu ada 

penggugat dan tergugat yang berlawanan, disebut jurisdictiocontensiosa 

atau Peradilan yang sesungguhnya. Karena peradilan yang sesungguhnya 

maka produk Pengadilan adalah putusan atau vonis.5 Dalam putusan 

ataupun surat gugatan lebih dikenal dengan tentang duduk perkara yang 

menjadi dasar yuridis gugatan atau mengurangi cara kronologis duduk 

perkaranya kemudian penguraian tentang hukumnya yang dijadikan dasar 

tuntutan, melainkan cukup hak atau peristiwa yang harus dibuktikan dalam 

persidangan nanti sebagai dasar dari tuntutan.6 

Andy Vonny Gani P. (Vonny) adalah seorang gadis beragama 

Islam dan Andrianus Petrus Hendrik Nelwan (Andrianus) adalah seorang 

pemuda beragama Kristen Protestan, dengan alasan atas dasar cinta 

mencintai yang tidak mungkin dipisahkan lagi ingin melangsungkan 

 
5 Roihan A. Rosyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2013), 59 
6 Fauzan Yusuf Hasibua, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Yayasan Pustaka Hukum 

Indonesia, 2006), 9. 



50 
 

 

perkawinan. Vonny bersama calon suaminya Andrianus, datang 

menghadap Pejabat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah 

Abang Jakarta Pusat dengan membawa surat pengantar Kantor Catatan 

Sipil Daerah Khusus Ibukota Jakarta, mohon agar dapat dikawinkan 

menurt agama Islam. Kantor Urusan Agama menolak permohonan itu 

dengan alasan perbedaan agama, yakni calon suami pemohon memeluk 

agama Kristen Protestan. Penolakan ini sesuai dengan surat Kantor Urusan 

Agama tanggal 5 Maret 1986 No: K2/NJ-I/834/III/1986. 

Atas penolakan Kantor Urusan Agama tersebut di atas, untuk 

maksud yang sama pemohon menghadap Kantor Catatan Sipil Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta. Akan tetapi perkawinan yang dimaksud tetap 

ditolak Kantor Catatan Sipil dengan alasan perbedaan agama, yakni calon 

istri memeluk agama Islam. Penolakan sesuai dengan surat Pegawai 

Kantor Catatan Sipil Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 5 Maret 1986 

No: 655/1.755.4/CS/1986. 

Berdasarkan penolakan Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan 

Sipil di atas, pemohon mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan 

Negeri Jakarta Pusat agar hakim (ketua pengadilan) membri putusan yang 

isi pokoknya sebagai berikut: 

a. Menyatakan bahwa penolakan Pejabat Kantor Urusan Agama dan 

Pegawai Kantor Catatn Sipil untuk melangsungkan perkawinan mereka 

tidak beralasan/ tidak sah. 
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b. Memberi izin kepada pemohon untuk melangsungkan perkawinan 

dengan seorang laki-laki bernama: Andrianus Petrus Hendrik Nelwan 

yang beragama Kristen Protestan.7 

Namun, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa 

dan mengadili perkara permohonan tersebut (voluntair jurisdictie), setelah 

membacakan permohonan dan pemohon tetap pada pendiriannya serta 

memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan, akhirnya 

hakim memberikan penetapan (beschikking) yang diktumnya sebagai 

berikut: 

a. Menolak permohonan pemohon; 

b. Menyatakan penolakan melangsungkan perkawinan oleh: 

1)  Pejabat Kantor Urusan Agama; dan 

2) Pegawai Kantor Catatan SipilDaerah Khusus Ibu Kota Jakarta, 

adalah beralasan dan karenannya patut dikuatkan. 

Atas penolakan permohonan pemohon di Pengadilan Negeri 

jakarta Pusat tersebut, maka pemohon mengajukan permohonan 

pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, agar 

penetapan yang diterbitkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

itu diperiksa dengan memori kasasi yang isi pokoknya sebagai berikut: 

a. Keberatan atas penetapan hakim yang menolak keinginan pemohon 

untuk melangsungkan perkawinan yang berbeda agama itu. Antara 

mereka telah terjalin hubungan batin saling mencintai, serta wali kedua 

 
7 Ali Said, Djoko Soegianto dan Indroharto, Putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986 

(Jakarta: Mahkmah Agung, 1986), 2. 
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calon mempelai telah menyetujui dan tidak keberatan dilangsungkan 

perkawinan, meskipun terdapat perbedaan agama; 

b. Ketentuan Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 

1974, tidak melarang perkawinan calon suami istri yang berbeda 

agama, tetapi hanya mengatur bahwa Pengadilan Negeri berhak 

memilih, yakn apakah menguatkan penolakan dari Kantor Catatan 

Sipil, atau memberikan izin kepada pemohon unutuk melangsungkan 

perkawinan pemohon dengan calon suami pemohon di Kantor Catatan 

Sipil Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta; 

c. Dengan tidak mempertimbangkan Pasal 21 ayat (4) Undang-undang 

Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tersebut, akibatnya ketetapan 

Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 11 April 1986 No. 

328/Pdt/p/1986/PN.Jkt.Pst., menjadi keliru, oleh karenanya mohon 

dibatalkan.8 

Dalam rapat permusyawaratan Mahkmah Agung diputuskan, 

bahwa permohonan kasasi pemohon dikabulkan untuk sebagian pada 

tanggal 20 Januari 1986 No: 1400 K/ Pdt/1986 dengan pokok 

pertimbangan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut: 

a. Pertimbangan Mahkamah Agung Republik Indonesia: 

 
8 Ibid,.  
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1) Terdapat suatu kekosongan hukum, oleh karena itu Mahkamah 

Agung Republik Indonesia harus dapat menemukakan hukum 

nya dalam masalah ini; 

2) Calon suami istri sudah berusia 21 tahun, sehingga tidak 

diperluakan lagi izin orang tua mereka; 

3) Ayah kandung calon mempelai wanita (wali) telah memberikan 

izin kepada anak gadisnya untuk kawin dengan pria pilihanya; 

4) Calon mempelai wanita tetap berkeinginan kawin dengan pria 

tersebut; 

5) Ayah calon mempelai wanita berkeinginan perkawinan tetap 

dilangsungkan sekalipun “tidak menurut agama Islam”; 

6) Calon mempelai wanita sudah tidak menghiraukan status 

“Hukum Islam” yang dipeluknya: 

7) Pasal 8 huruf f Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 

tidak merupakan halangan lagi untuk melangsungkan 

perkawinan; 

8) Seharusnya Kantor Catatan Sipil, sebagai satu-satunya instansi 

yang berwenang untuk melangsungkan perkawinan atau 

membantu melangsungkan perkawinan.9 

b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

1) Membatalkan penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat; 

 
9 Ibid, 6. 
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2) Mengadili sendiri; 

3) Membatalkan “surat penolakan melangsungkan perkawinan” 

dari Pegawai Luar Biasa Kantor Catatan Sipil Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta; 

4) Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor 

Catatan Sipil Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk 

melangsungkan perkawinan antara Andy Vonny Gani P. 

dengan Andrianus Petrus Hendrik Nelwan, setelah dipenuhi 

syarat perkawinan menurut Undang-undang.10 

C. Dasar Hukum Putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986 

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak 

mengatur tentang perkawinan beda agama. Oleh karena itu perkawinan 

antar agama tidak dapat dilakukan berdasarkan pada pasal 2 ayat 1 

Undang-undang No. 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan adalah sah apabila 

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya 

akan tetapi pada pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975 dinyatakan bahwa, 

perkawinan baru sah jika dilakukan di hadapan pegawai pencatat dan 

dihadiri dua orang saksi dan tata cara perkawinan dilakukan menurut 

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Kemudian dalam 

mengisi kekaburan hukum karena dalam Undang-undang No. 1 Tahun 

1974 tidak secara tegas mengatur tentang perkawinan antar agama 

sehingga Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 20 januari 1986 

 
10 Ibid, 8. 
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Nomor: 1400 K/Pdt/1986, memberikan solusi hukum bagi perkawinan 

antar agama adalah bahwa perkawinan antar agama dapat diterima 

permohonannya di Kantor Catatat Sipil sebagai satu-satunya instansi yang 

berwenang untuk melangsungkan permohonan yang kedua calon suami 

istri tidak beragama Islam untuk wajib menerima permohonan perkawinan 

antar agama dan bagi orang Islam ditafsirkan atas dirinya sebagai salah 

satu pasangan tersebut berkehendak untuk melangsungkan perkawinan 

tidak secara Islam. 

Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986. Dalam putusan tersebut 

Mahkamah Agung memberikan beberapa pertimbangan: 

1. Undang-undang perkawinan beda agama dan perbedaan agama 

tidak dijadkan penghalang untuk melangsungkan perkawinan 

oleh Undang-undang karena itu ada kekosongan hukum. 

2. Adanya perbedaan asas antara Undang-undang Perkawinan 

dengan peraturan perkawinan peninggalan belanda khususnya 

GHR. Peraturan belanda bersifat sekuler, sedangkan Undang-

undang perkawinan bersifat religius. 

3. Pemohon dianggap in cassu Islam atau tidak menghiraukan 

agamanya dan dianggap keluar dari agama Islam karena telah 

berupaya mencatatkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil. 

Sehingga tidak ada lagi penghalang dalam perkawinan. 

4. Kantor Catatan Sipil adalah satu-satunya instansi yang 

berwenang untuk melangsungkan atau membantu 
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melangsungkan perkawinan dengan kedua calon suami istri 

yang tidak beragama Islam.11 

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1400 K/Pdt/1986 yang 

menyatakan apabila Pasal 60 Undang-undang tentang Perkawinan ditunjuk 

oleh Kepala KUA dan Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil DKI Jakarta 

untuk menolak perkawinan beda agama Undang-undang No. 23 Tahun 

2006 Pasal 35 huruf a tentang administrasi kependudukan, di mana 

perkawinan yang telah mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri, maka 

perkawinan tersebut dapat didaftarkan ke kantor Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil setempat. Serta UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia, di dalam pasal 10 ayat (1), (2) dan Pasal 16 ayat (1). Pada 

pokoknya mengatur bahwa setiap orang berhak untuk menikah dan 

membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan yang dilangsungkan 

atas kehendak bebas sesuai dengan ketentuan undang-undang. 

Sehingga putusan tersebut secara tidak langsung Mahkamah 

Agung telah mengakui adanya kekosongan hukum terhadap perkawinan 

beda agama. Maka problematika ini akan terus berkembang selama tidak 

ada ketentuan hukum yang secara pasti mengatur perkawinan beda agama 

dan mengakibatkan beberapa pasangan yang menikah beda agama tidak 

mendapatkan kejelasan status hukum. 

 
11 Ibid, 6. 
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BAB IV 

ANALISIS PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM TENTANG IZIN 

PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI MAHKAMAH AGUNG 

A. Analisis Teori Penemuan Hukum Terhadap Dasar Hukum Hakim 

Dalam Dikabulkannya Izin Pernikahan Beda Agama Di Mahkamah 

Agung 

Dasar hukum merupakan norma hukum atau ketentuan dalam 

peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan atau dasar bagi 

setiap penyelenggara hukum atau subyek hukum baik orang  perorangan 

atau badan hukum. Meskipun bersumber pada ketentuan hukum yang 

sama antara hakim satu dengan yang lainnya dapat menghasilkan 

penetapan yang berbeda, terlebih ketika hakim yang memeriksa suatu 

perkara pernikahan beda agama memiliki keyakinan dan penafsiran yang 

berbeda-beda mengenai hukum.1 

Dalam bab ini penulis akan menganalisa penetapan perkara No. 

1400 K/Pdt/1986 tentang dikabulkannya izin pernikahan beda agama 

ditinjau dari teori penemuan hukum terhadap dasar hukum hakim dalam 

mengabulkan izin pernikahan beda agama.  

Andy Vonny Gani menurut pengakuannya adalah beragama Islam 

dan permohonannya untuk melangsungkan perkawinan ditolak oleh 

Kepala Kantor Urusan Agama Jakarta dengan surat No. K2/MJ-

I/834/III/1986 tanggal 5 Maret 1986. Selain ditolak oleh Kantor Urusan 

 
1Abiantoro Prakoso, Penemuan Hukum, (Yogyakarta: Letsbang Pressindo, 2016), 61. 
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Agama, permohonan Andy Vonny Gani untuk  melangsungkan 

perkawinan beda agama juga ditolak oleh Kantor Catatan Sipil Ibu Kota 

Jakarta dengan surat No.655/1.1755.4/CS/1986 tanggal 5 Maret 

1986.  

Dalam penolakkannya, Kepala Kantor Urusan Agama tersebut 

memberitahukan bahwa apabila pihak yang berkepentingan keberatan atas 

penolakkan itu, maka dipersilakkan meminta penetapan/keputusan kepada 

Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya dengan menunjuk pasal 60 ayat 

(3) jo pasal pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Pegawai Luar 

Biasa Pencatat Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 

menganjurkan pemohon untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan 

Negeri Jakarta Pusat untuk mendapatkan surat keterangan yang dimaksud 

dalam pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.  

Menurut pertimbangan hakim didalam putusan ini, penunjukkan 

pasal pasal oleh kedua pejabat tersebut jelas keliru, sebab pasal 60 

haruslah dihubungkan dengan pasal-pasal 57, 58, 59 Undang-Undang 

Perkawinan yang membahas mengenai perkawinan antara dua orang yang 

di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan 

kewarganegaraan (perkawinan campuran), padahal kasus a quo tidaklah 

mengenai perkawinan campuran dalam pengertian tersebut diatas, sebab 

kedua belah pihak yang akan melakukan perkawinan berkewarganegaraan 

Indonesia, hanya saja berlainan agama dan karena itu harusnya menunjuk 

pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan. Pandangan Islam terhadap 
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perkawinan beda agama, pada  prinsipnya tidak memperbolehkan. Al-

Qur’an secara tegas melarang perkawinan antara orang Islam dengan 

orang musyrik. Halangan-halangan tersebut rupanya bersifat mutlak, 

sehingga hukum maupun para pemimpin agama Islam tidak dapat 

memberikan dispensasi atasnya. Halangan tersebut adalah perbedaan 

agama. Al-Qur’an melarang semua orang Islam untuk menikah dengan 

seorang penyembah berhala. Larangan tersebut termuat dalam surat al-

Baqarah ayat 221, yaitu: 

◆  ❑⬧⬧  ☺  
  ⬧    ⧫◆  ⬧ 
      ❑⬧◆ 

⧫    ◆  ❑⬧➔ 
⧫✓☺    

❑⬧    ➔⬧◆  ⬧ 
      ❑⬧◆ 

⧫    ⬧ 
⧫❑⧫  ◼      ◆ 

❑⧫  ◼   
⧫☺◆     

✓⧫◆  ⧫◆   
➔⬧ ⧫⧫⧫      

 

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, 
sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih 

baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah 

kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanitawanita mukmin) 

sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik 

dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka 
mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan 

dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-

perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. 
(Al-Baqarah : 221).2 

Penetapan dasar pertimbangan hakim diatas Hakim Mahkmah 

Agung diatas dengan metode argumentasi hukum yaitu banyaknnya kasus 

 
2 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Jakarta: Kelam Media Ilmu, 2014), 50. 
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baru yan muncul di masyarakat semntara di dalam undang-undang belum 

diatur secara khusus, maka hakim melakukan argumentasi hukum guna 

menjawab kasus-kasus tersebut.3 Sebagaimana telah dipertimbangkan 

diatas bahwa Undang-undang perkawinan tidak mengatur mengenai 

perkawinan dari calon isteri yang berlainan agama. Dengan demikian jelas 

bahwa Undang-Undang menghadapi kasus aquo terdapat kekosongan 

hukum, maka dengan itu hakim harus menemukan hukum baru untuk 

melengkapi hukum dengan adanya kasus baru. Secara  

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 10 ayat (3) peraturan 

pemerintah No. 9 Tahun 1975 maka dengan mengindahkan tata cara 

perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan 

kepercayaannya, perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat 

dan dihadiri oleh dua orang saksi. 

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat(1) dan (2) 

Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pegawai pencatat untuk perkawinan 

menurut agama Islam adalah mereka sebagaimana dimaksut dalam 

Undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talaq, dan 

Rujuk  sedangkan bagi mereka yang tidak beragama Islam adalah pegawai 

pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil. 

Menurut penulis bahwa hakim Mahkamah Agung dalam enemukan 

dasar hukum diatas menggunakan metode A contrario merupakan cara 

 
3 Syarif Mappiasse, Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim (Jakarta: Prenadamedia 

Group, 2015), 146. 
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menjelaskan makna undnag-undnag dengan didasarkan pada penegrtian 

yang sebaliknya dari peristiwa konkret yang dihadapi dengan peristiwa 

konkret yang dihadapi denagn peristiwa yang diatur dalam undang-

undang.4 Karena menurut kenyataan dan yurisprudensi dalam hal 

perkawnan antara calon suami dan isteri yang berbeda agamanya ada 2 

stelsel hukum perkawinan yang berlaku pada saat yang bersamaan, 

sehingga harus ditentukan hukum perkawinan yang mana yang harus di 

terapkan, sedang pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yo 

pasal 10 ayat (2) peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 hanya berlaku 

bagi perkawinan antara 2 orang yang sama agamanya. 

Dari metode yang digunakan hakim bahwa penemuan hukum yang 

dijadikan dasar hakim dalam mengabulkan izin pernikahan beda agama 

yaitu metode argumentasi. Karena metode ini dipergunakan apabila 

undang-undang tidak lengkap, maka untuk melengkapinya maka 

menggunakan metode penemuann hukum ini.  

Pandangan Islam terhadap perkawinan beda agama, pada  

prinsipnya tidak memperbolehkan. Al-Qur’an secara tegas melarang 

perkawinan antara orang Islam dengan orang musyrik. Halangan-halangan 

tersebut rupanya bersifat mutlak, sehingga hukum maupun para pemimpin 

agama Islam tidak dapat memberikan dispensasi atasnya. Halangan 

tersebut adalah perbedaan agama. Secara garis besar metode penemuan 

 
4 M. Fauzan, Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Pedata, (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2014), 75. 



58 
 

 
 

hukum Islam disini menggunakan Metode Istimbath, karena secara nash 

pernkahn beda agama dalam Al-Qur’an jelas melarang semua orang Islam 

untuk menikah dengan seorang penyembah berhala atau seorang yang 

berlaiann agama.  Larangan tersebut termuat dalam surat al-Baqarah ayat 

221, yaitu: 

◆  ❑⬧⬧  ☺  
  ⬧    ⧫◆  ⬧ 
      ❑⬧◆ 

⧫    ◆  ❑⬧➔ 
⧫✓☺    

❑⬧    ➔⬧◆  ⬧ 
      ❑⬧◆ 

⧫    ⬧ 
⧫❑⧫  ◼      ◆ 

❑⧫  ◼   
⧫☺◆     

✓⧫◆  ⧫◆   
➔⬧ ⧫⧫⧫      

 

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, 
sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih 

baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah 

kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanitawanita mukmin) 

sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik 

dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka 
mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan 

dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-

perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. 
(Al-Baqarah : 221).5 

  

Disamping itu, penemuan hukum yang dilakukan hakim disini 

guna mencari kaitanya antara peristiwa konkrit dengan peraturan 

hukumnya. Penemuan hukum yang dijadikan dasar dalam mengabulkan 

izin pernikahan beda agama oleh hakim Mahkamah Agung yaitu 

 
5 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Jakarta: Kelam Media Ilmu, 2014), 50. 
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menggunakan metode penemuan hukum argumentasi, karena disini hakim 

Mahkamah Agung mencari dan menemukan hukum baru untuk 

memecahkan kasus baru, sedangkan menurut metode penemuan hukum 

Islam menggunakan metode Istimbah yaitu cara menetepkan 

(mengeluarkan) hukum Islam dari dalil nash, baik dari ayat-ayat Al-

Qur’an maupun dari as-sunah, yang lafadz (perkataan) sudah jelas/ pasti. 

Metode penemuan hukum Istimbath ini memberikan kaidah-kaidah yang 

bertalian dengan pengeluara hukum dari dalil.6 

B. Analisis Teori Penemuan Hukum Terhadap Pertimbangan Hukum 

Hakim Dalam Dikabulkanya Izin Pernikahan Beda Agama 

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1400K/Pdt/1986 

kantor catatan sipil diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda 

agama. Dalam kasus ini pemohon yang beragama Islam telah mengajukan 

permohonan untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang pria 

beragama Kristen Protestan kepada Kantor Catatn Sipil di Jakarta, harus 

ditafsirkan bahwa pemohon berkehendak untuk melangsungkan 

perkawinan yang mereka kehendaki. Sehingga Mahkamah Agung 

memberi wewenang kepada kantor catatan sipil sebagai satu-satunya 

instansi yang berwenang untuk melangsungkan perkawinan yang kedua 

calon suami isteri tidak beragama Islam wajib menerima permohonan 

pemohon. 

 
6 M. Fauzan, Kaidah penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata, (Jakarta: 

Prenada Media Group, 2014), 85. 
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Bahwa dengan demikian, perkawinan beda agama mungkin saja 

dapat dilangsungkan di kantor catatan sipil. Sebagai dasar hukumnya 

adalah yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Register No. 1400 

K/Pdt.1986 yang megabulkan permohonan antara kedua mempelai yang 

berbeda agama Islam dan Kristen. 

Isi keputusan Mahkamah Agung itu antara lain memerintahkan 

pegawai kantor catatan sipil DKI Jakarta supaya melangsungkan 

perkawinan setelah terpenuhinya syarat-syarat perkawinan menurut 

undang-undang. Sebagai pertimbangan, dalam putusan tersebut 

disebutkan, bahwa dengan diajuakan permohonan melangsungkan 

perkawinan kepada kepala kantor catatan sipil, harus ditafsirkan pemohon 

ingin melangsungkan perkawinan tidak secara Islam. Dengan tidak 

diaturnya perkawinan beda agama di dalam UU No.1 Tahun 1974 dan di 

segi lain UU produk kolonial walaupun pengaturan perkawinan antar 

orang-orang yang tunduk kepada hukum yang berlainan. 

Sekalipun pemohon beragama Islam dan menurut ketentuan Pasal 

63 ayat (1) a UU No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa apabila diperlukan 

campur tangan pengadilan, hal itu wewenang dari Pengadilan Agama, 

namun karena penolakan melaksanakan perkawinan didasarkan pada 

perbedaan agama maka jelas dasar penolakan tersebut merupakan larangan 

untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana Pasal 8 UU No. 1 Tahun 

1974 dan karena kasus a quo bukan merupakan kasus seperti yang 

dimaksudkan oleh Pasal 60 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974, maka sudahlah 
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tepat apabila kasus a quo menjadi kewenangan Pengadilan Negeri bukan 

Pengadilan Agama. UU No. 1 Tahun 1974 tidak memuat suatu ketentuan 

apapun yang merupakan larangan perkawinan karena perbedaan agama, 

hal mana adalah sejalan dengan Pasal 27 UUD 1945 yang keduduknnya di 

dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk kawin 

dengan sesama warga negara sekalipun berlainan agama. 

Menurut pertimbangan hakim didalam putusan ini, penunjukan 

pasal-pasal oleh kedua pejabat tersebut telah keliru, sebab pasal 60 

haruslah dihubungkan dengan pasal 57,58,59 Undang-undang perkawinan 

yang membahas mengenai perkawinan antara dua orang yang di Indonesia 

tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan 

(perkawinan campuran) padahal kasus a quo bukan lah mengenai 

perkawinan campuran dalam pengertian di atas, sebab kedua belah pihak 

yang akan melakukan perkawinan berkewarganegaraan Indonesia, hanya 

saja berlainan agama dan karena itu harusnya menunjuk pasal 21 ayat (3) 

Undang-undang Perkawinan. 

Pertimbangan hukum dari perkara diatas hakim menggunakan 

metode penemuan hukum interpretasi sistematis logis. Menurut Sudikno 

metode interpretasi sistematis logis itu menafsirkan peraturan perundang-

undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau 

undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum disebut 

penafsiran sistematis. Tidak hanya suatu peraturan dalam satu himpunan 

peraturan dapat membenarkan penafsiran tertentu dari peraturan itu, juga 
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pada beberapa peraturan dapat mempunyai dasar tujuan atau asas yang 

sama.7 

Hakim menggunakan metode interpretasi sistematis logis karena 

Tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mengadili perkara a quo Hakim 

wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa 

keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dimana hakim melakukan 

pertimbangan mengenai keberatan-keberatan ang diajukan oleh Pemohon 

untuk megajukan permohonan izin pernikahan beda agama. Dan setelah 

dipertimbangkan bahwa menurut hakim keberatan-keberatan tersebut 

dapat dibenarkan, dalam Undang-undang Perkawinan tidak memuat suatu 

ketentuan apapun yang menyebutkan bahwa perbedaan agama antara calon 

suami istri merupakan larangan perkawinan, hal ini sejalan dengan 

Undang-undnag Dasar Pasal 27 yang menentukan bahwa segala warga 

negara bersama kedudukannya didalam hukum, tercakup didalamnya 

kesamaan hak asasi untuk kawin dengan sesama warga negara sekalipun 

berlainan agama dan selama oleh Undang-undang tidak ditentukan bahwa 

perbedaan agama merupakan larangan untuk perkawinan. Selanjutya 

dalam Undang-undang Perkawinan terdapat kekosongan hukum karena 

menurut kenyataan dan yurisprudensi dalam hal perkawinan antara calon 

suami dan isteri yang berbeda agamanya ada 2 hukum yang berlaku pada 

saat yang sama sehingga harus ditentukan hukum perkawinan yang mana 

 
7 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar (Yogyakarta: 

UniversitasAtma Jaya, 2010), 76. 
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yang diterapkan, sedang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang 

Perkawinan jo Pasal 10 ayat (2) Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975  

“Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaannya itu”.  

Selain itu dalam pertimbangan ini, hakim juga menggunakan 

metode argumentasi penghalusan/penyempitan hukum (rechtsverfijining).8  

Karena Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan jo Pasal 10 ayat (2) 

Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 : 

“Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaannya itu”. 

 Ini merupakan peraturan yang masih berisfat umum. Kemudian 

dipersempit kembali dengan melihat kasus yang ada peraturan tersebut. 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Agung dalam 

mengabulkan perizinan pernikahan beda agama serta memerintahkan 

pegawai Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta agar 

melangsungkan perkawinan beda agama antara Andi Vonny dan 

Andrianus Petrus Hendrik Nelwan. Maka, hakim Mahkamah Agung 

menggunakan metode penemuan hukum interpretasi teleologis. Karena, 

hakim lebih mempertimbangkan nilai kemaslahatan dari perkara tersebut, 

yang mana dalam hal ini perbedaan agama dari calon suami istri tidak 

merupakan larangan perkawinan bagi mereka dan kenyataan bahwa terjadi 

banyak perkawinan yang diniatkan oleh mereka yang berlainan agama, 

 
8 Ibid,. 80 
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dimana hakim dalam hal ini melihat sebagai jalan keluar dalam 

permasalahan yang terjadi. Karena dalam kasus tersebut, akan lebih 

maslahat jika perkawinan beda agama itu dilakukan, Mahkamah Agung 

berpendapat bahwa tidaklah dapat dibenarkan kalau karena kekosongan 

hukum maka kenyataan dan kebutuhan sosial seperti tersebut jika 

dibiarkan tidak terpecahkan secara hukum, karena membiarkan masalh 

tersebut berlarut-larut pasti akan menimbulakn dampak-dampak negatif 

disegi kehidupan masyarakat maupun agama yang berupa penyelundupan-

penyelundupan nilai-nilai sosial maupun agama dan atau hukum positif, 

maka dalam hal ini Mahkamah Agung berpendapat haruslah dapat 

ditemukan dan ditentukan hukumnya.  

Hal diatas sangat berkesinambungan dengan tujuan dari metode 

interpretasi teleologis atau sosiologis dimana makna undang-undang 

ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan.9 Peraturan perundang-

undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. 

Karena dalam hal tersebut didasarkan dan berorientasi pada 3 tujuan 

hukum yaitu kepastian, kemanfaatan dan kemaslahatan. 

Dalam hal ini hakim wajib mencari kata-kata yang lazim dipakai 

dalam perbincangan sehari-hari agar tidak menimbulkan kerancuan makna 

sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakat. Menurut 

Sudikno Mertokusumo metode penemuan hukum ini merupakan 

 
9 M. Fauzan, Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata (Jakarta: 

Kencana, 2014), 57. 
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penafsiran atau penjelasan undang-undang yang paling sederhana 

dibandingkan dengan metode interpretasi yang lain.10 

Dari beberapa metode yang digunakan dalam pertimbangan hukum 

oleh hakim. Bahwa penemuan hukum yang dijadikan dasar dalam 

mengabulkan izin pernikahan beda agama pada tingkat kasasi  yaitu 

menggunakan metode sistematis logis.dan metode teleologis atau 

sosiologis. Karena hakim mengkaitkan peraturan satu dengan peraturan 

yang lain serta tujuan pembentukan undang-undang berdasarkan tujuan 

kemasyarakatan. 

  

 
10 Sudikno Mertokusumo, Penmuan Hukum, 75. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah diuraikan tentang metode penemuan  hukum yang 

digunakan oleh hakim Mahkamah Agung dalam memutus izin 

pernikahn beda agama maka diperoleh kesimpulan: 

1. Dasar hukum hakim dalam mengabulkan izin pernikahan beda 

agama hakim menggunakan teori penemuan hukum argumentasi. 

Yaitu penafsiran menggunakan penalaran hukum guna 

menjawab suatu kasus izin pernikahan beda agama. secara 

hukum Islam metode penemuan hukum  menggunakan  metode 

Istimbath  hukum, secara hukum Islam pernikahan beda agama. 

2.  Pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan izin 

pernikahan beda agama hakim menggunakan teori interpretasi 

sosiologis. Yaitu penafsiran dengan makna undang-undang 

ditafsirkan dengan tujuan atau kenyataan yang ada pada 

masyarakat.  

 

B. Saran 

1. Pengaturan mengenai perkawinan beda agama, harus diatur 

secara tegas di dalam peraturan perudang-undangan, sehingga 

tidak menimbulkan kekosongan hukum, yang berakibat 

kebingungan masyarakat yang terkait dengan permasalahan 

perkawinan beda agama.  
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2. Penetapan Pengadilan mengenai perkawinan beda agama, perlu 

diimbangi dengan penyuluhan tentang perkawinan beda agama.  
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