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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kajian relevan digunakan untuk mencegah terjadinya kesamaan penelitian

yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan dan sebagai bukti dengan

adanya nilai orisinalitas dari penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini,

peneliti menemukan ada beberapa penelitian yang  sama dengan tema Nikah

Beda Agama, dan penelitian tersebut digunakan sebagai bahan acuan

perbandingan antara penelitian yang terdahulu dengan penelitian saat ini

dilakukan. Karena fokus dalam setiap penelitian ini berbeda–beda maka hasil

yang ditemukan juga berbeda. Adapun kajian yang relevan sebagai berikut :

1. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Harjono (NIM 11 02 01 01 067)

Tahun 2015, IAIN Kendari dengan judul skripsi “Peranan Tokoh

Masyarakat Dalam Meminimalisir Nikah Beda Agama di Desa Unggulino

Kecamatan Puriara Kabupaten Konawe. penelitian ini hanya membahas

tentang faktor faktor yang melatar belakangi terjadinya nikah beda agama

serta bagaimana peranan tokoh masyarakat dalam meminimalisir nikah beda

agama di Desa Unggulino Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe.1

2. Skripsi yang ditulis oleh Skripsi  Ratna  Jatiningsih  (NIM 30 06 22 009)

Tahun 2012 IAIN Surakarta dengan penelitian yang berjudul Perkawinan

Beda  Agama  Studi  Analisis  Pemikiran  Quraish  Shihab  dalam  Tafsir Al-

1Harjono, Peranan Tokoh Masyarakat dalam Meminimalisir Nikah Beda Agama di Desa
Unggulino Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe, (Skipsi: IAIN Kendari, 2015)
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Misbah, penelitian ini hanya untuk mengetahui Bagaimana substansi

penafsiran Quraish Shihab tentang Perkawinan Beda Agama dan Bagaimana

relevansi penafsiran  Quraish Shihab  tentang  Perkawinan  Beda  Agama

dalam  konteks Negara Indonesia.2

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ariyanto Nico Pamungkas (Nim C 100 090

161) Tahun 2013 Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul

skripsi “Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus di

Pengadilan Surakarta), penelitian ini hanya berfokus untuk mengetahui

Pertimbangan  hakim  dalam  menentukan  pembuktian  dan  penetapan

hakim dalam pemberian ijin perkawinan beda agama, bagaimana keabsahan

hukum apabila perkawinan  itu  dilakukan  beda  agama dan  pengadilan

mana  yang  berwenang dalam pemberian ijin perkawinan beda agama.3

Dari beberapa penelusuran tersebut penulis belum menemukan sama

persis dengan judul yang akan penulis teliti, yakni tentang judul problematika

nikah beda agama pasca pernikahan perspektif hukum Islam (studi di Desa

Sumber Jaya Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan), yang

menjadi fokus peneliatian yang akan peneliti lakukan yakni pada masalah

perbedaan konsep keagamaan, dualisme keyakinan anak serta beban ekonomi

kelaurga. Dengan demikian, penelitian ini bukanlah pengulangan dari apa yang

telah diteliti sebelumnya oleh orang lain.

2Ratna Jati Ningsih, Perkawinan Beda Agama “Studi Analisis Pemikiran Quraish Shihab dalam
Tafsir Al-Misbah” (Skripsi: IAIN Surakarta 2012)

3Ariyanto Nico Pamungkas, Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agama “Studi Kasus di
Pengadilan Agama” (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013)
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B. Kerangka Teori

1. Dasar-Dasar Umum Perkawinan

a. Pengertian perkawinan

Perkawinan berasal dari kata kawin Dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis atau bersetubuh.4

Kata nikah berasal dari bahasa arab niikahun yang merupakan masdar atau

kata asal dari kata nakaha. Sinonimnya tazawwaja kemudian diterjemahkan

dalam bahasa indonesia sebagaimana yang disebut perkawinan, sedangkan

secara bahasa kata nikah berarti adh-dhammu wattadakhul (bertindih dan

memasukkan) oleh karena itu kebiasaan arab, pergesekan rumpun pohon

seperti pohon bambu akibat tiupan angin diistilahkan dengan tanakahatil

asyjar (rumpun pohon itu sedang kawin), karena tiupan angin terjadi

pergesekan dan masuknya rumpung yang satu keruang yang lain.5 Perkawinan

menurut istilah sama dengan kata “nikah”. Dan kata “zawaj”.6

Pengertian perkawinan menurut Undang-undang perkawinan adalah

ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami

istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.7 Perkawinan merupakan kodrat

manusia yang mempunyai naluri untuk tetap mempertahankan generasi atau

4Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka,
2005), h. 881.

5Rahmad Hakim Hukum Perkawinan Islam (Bandung : Pustaka Setia, 2000), h. 11.
6Abd. Shomat, Hukum Islam Penoraman Syariah dalam Hukum Indonesia, (Jakarta: Prenada

Media Group, 2010), h. 272.
7Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia,

2014), h. 7.
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keturunannya. Dalam hal ini tentunya hal yang tepat untuk mewujudkannya

adalah dengan melangsungkan perkawinan.  Dalam Kompilasi Hukum Islam

bab II Pasal 2 dikatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah

pernikahan, yaitu ikatan yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk

menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.8 Uraian

tersebut menekankan bahwa pernikahan bukan akad yang biasa tetapi akad

yang sangat kuat antara pria dan wanita ketika melangsungkan pernikahan dan

melangsungkan perkawinan dapat bernilai ibadah.

Perkawinan menurut syar’a yaitu akad yang ditetapkan syar’a untuk

membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan, dan

menghalalkan bersenang-senangnya antara perempuan dan laki-laki.9

Definisi menurut Wahbah Al-Zuhaily akad yang membolehkan

terjadinya al-istimta (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan

wathi, selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan

sebab keturunan, atau sepersusuan. Menurut Hanafiyah nikah adalah akad

yang memberi faedah untuk melakukan mut’ah secara sengaja, artinya

kehalalan seseorang laki-laki untuk beristimta, dengan seorang wanita selama

tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar’i.10

8Republik Indonesia, Inpres tentang Kompilasi Hukum Islam Bab II Dasar-dasar Perkawinan
Pasal 2, h. 1.

9Abdul Rahman Ghozali, Fiqhi Munakahat, (Jakarta 13220: Prenadamedia Group), h. 8.
10Ibid.
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Muhammad Abu Zahra didalam kitabnya Al-ahwal Al-syakhsiyyah,

mendifinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum akibat

halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, tolong

menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya, juga

menimbulkan akibat hukum  bagi anak hasil keturunan mereka. Akibat hukum

adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat

yang dikehendaki oleh pelaku yang diatur oleh hukum. Tindakan yang

dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan

guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.11

Dalam kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya

dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut:

Pasal 2
Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang
sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah SWT dan
melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3
Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang
sakinah, mawaddah, dan rahmah.12

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memuat suatu ketentuan

arti atau definisi tentang perkawinan, namun pemahaman perkawinan dapat

dilihat dalam Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam pasal

tersebut disebutkan bahwa undang-undang memandang perkawinan hanya

dari sudut perhubungannya dengan hukum perdata saja, lain dari itu adalah

11Ibid.
12Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Bab II tentang Dasar-Dasar

Perkawinan. (Jakarta: Grahamedia Press, 2014), h. 335
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tidak.  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  masih  menjunjung  tinggi

nilai-nilai perkawinan yang tata cara dan pelaksanaannya diserahkan kepada

adat masyarakat atau agama dan kepercayaan dari orang-orang yang

bersangkutan.13

Pemahaman  tentang  konsep  perkawinan  di  dalam  Kitab  Undang-

Undang Hukum Perdata berbeda dengan konsep perkawinan dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mana pengertian perkawinan menurut

Pasal 1 adalah sebagai berikut:

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
keTuhanan Yang Maha Esa.

Perbedaan mengenai pengertian perkawinan pada Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan pengertian perkawinan yang terdapat

di dalam Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ialah Pasal 26

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya menganggap perkawinan

adalah sebuah ikatan lahiriah saja tanpa memperhatikan unsur batiniah,

perkawinan yang dimaksudkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 yang menganggap perkawinan ialah ikatan lahir batin antara

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, maksud dari ikatan

lahir bathin ialah bahwa ikatan tersebut tidak cukup diwujudkan dengan

ikatan lahir saja, tetapi harus terwujud pula ikatan bathin yang mana akan

13 Asyari Abdul Ghofar, Hukum Perkawinan Antar Agama Menurut Agama Islam, Kristen dan
Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: CV. Gramada,1992), h. 16.
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mendasari ikatan lahir tersebut agar memiliki kekuatan (tidak rapuh) atau

hanya merupakan hubungan sesaat saja.

Rusli dan R. Tama mengatakan:

Definisi atau pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang
Perkawinan dapat dimengerti bahwa dengan melakukan perkawinan
pada masing-masing pihak telah terkandung maksud untuk hidup
bersama secara abadi, dengan memenuhi hak-hak dan kewajiban-
kewajiban yang telah ditetapkan oleh negara, untuk mencapai keluarga
bahagia.14

Sementara itu, Asyari Abdul Ghofar menyatakan bahwa:

Perkawinan itu merupakan peristiwa yang penting yang
mengakibatkan keluarnya warga lama di satu pihak dan lain pihak
berarti masuknya warga baru dan serta merta mempunyai tanggung
jawab penuh terhadap masyarakat persekutuannya.15

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan

pengertian perkawinan merumuskan unsur-unsur dari perkawinan adalah

sebagai berikut :

a) Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan

seorang wanita.

b) Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang

kekal dan bahagia.

c) Perkawinan dilaksanakan berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.

b. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi

petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera

14 Rusli dan R. Tama, Perkawinan Antar Agama dan Permasalahannya, (Bandung: Pionir Jaya,
2000), h. 11.

15 Asyhari Abdul Ghofar. op.cit., h. 20.
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dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota

keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir bathin disebabkan

terpenuhinya keperluan hidup lahir dan bathinnya, sehingga timbullah

kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.16

Menurut ajaran islam tujuan melangsungkan perkawinan memiliki dua

tujuan yakni untuk memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama,

sebagai mana di jelaskan dalam QS. Ali Imran/3:14

                      …

Terjemahnya:
Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa
yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak…17

Dari ayat ini dijelaskan bahwa manusia mempunyai kecenderungan

terhadap cinta wanita, cinta anak keturunan dan cinta harta kekayaan. Oleh

karena itu manusia mempunyai fitrah mengenal kepada tuhan sebagaimana

tersebut pada surah ar-Rum/30:30

                 
             

Terjeahnya:
Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah;
(tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut

16 Muhammad Idris, Fiqih Munakahat (STAIN Kendari: CV Sadra, 2008), h. 2-3
17 Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: PT. Sygma Examedia, 2007), h.

51
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fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang
lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.18

Perkawinan dianjurkan dan diatur dalam Islam karena ia memiliki

tujuan yang mulia. Secara umum, Perkawinan antara pria dan wanita

dimaksudkan sebagai upaya memelihara kehormatan diri (hifzh al ‘irdh) agar

mereka tidak terjerumus ke dalam perbuatan terlarang, memelihara

kelangsungan kehidupan manusia/keturunan (hifzh an nasl) yang sehat

mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara

suami dan isteri serta saling membantu antara keduanya untuk kemaslahatan

bersama.19

Menurut Imam al Ghazali, tujuan perkawinan antara lain :

1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2) Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan

kasih sayangnya.
3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan

kerusakan.
4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menjalankan

kewajiban dan menerima hak, juga bersungguh-sungguh untuk
memperoleh harta kekayaan yang kekal.

5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram
atas dasar cinta dan kasih sayang.20

Tujuan perkawinan juga dipaparkan dalam Undang-Undang

perkawinan No. 1 Tahun 1974 bahwa tujuan perkawinan ialah untuk

18Ibid, h. 407
19Hussein Muhammad, Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender),

Yogyakarta: LKiS, 2007, h. 101
20 Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazaly, Ihya’ Ulumuddin, (Beirut: Dar al-Fikr,

tth), h. 27-36
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membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa.

c. Prinsip-Prinsip Perkawinan

Musdah Mulia menjelaskan bahwa prinsip perkawinan tersebut ada

empat yang didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur’an.

Adapun prinsip-prinsip perkawinan itu ialah:

1. Prinsip kebebasan dalam memilih jodoh

Prinsip ini sebenarnya kritik terhadap tradisi bangsa Arab yang

menemptkan perepuan pada posisi yang lemah, sehingga untuk dirinya

sendiri saja ia tidak memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang terbaik

pada dirinya. Oleh sebab itu kebebasan memilih jodoh adalah hak dan

kebebasan bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak bertentangan

dengan syari’at Islam.

2. Prinsip mawaddah wa rahmah

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah QS. Ar-Rum/30 :21

                   
                   

Terjemahnya:
Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa
kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.21

21 Kementrian Agama RI, op,cit h. 406
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Mawaddah wa rahmah adalah karakter manusia yang tidak dimiliki

oleh mahluk lainnya. Jika binatang melakukan hubungan seksual semata-

mata untuk kebutuhan seks itu sendiri juga dimaksudkan untuk berkembang

biak. Sedangkan perkawinan manusia bertujuan untuk mencapai ridha Allah

di samping tujuan yang bersifat biologis.

3. Prinsip saling melengkapi dan melindungi

Prinsip ini didasarkan pada firma Allah yang terdapat dalam surah Al-

Baqarah/2:187

               
             
                    
                      
             
                  

Terjemahnya :
Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur
dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan
kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya
kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni
kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah
mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan
Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang
hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai
(datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang
kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah
kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya
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kepada manusia, supaya mereka bertakwa. I'tikaf ialah berada dalam
mesjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah.22

Ayat tersebut menjelaskan bahwa istri-istri adalah pakaian

sebagaimana layaknya dengan laki-laki juga pakaian untuk wanita.

Perkawinan laki-laki dengan perempuan dimaksudkan untik saling

membantu dan melengkapi, karena setiap orang memiki kelebihan dan

kekurangan.

4. Prinsip mu’asarah bi al-ma’ruf

Prinsip ini di dasarkan pada firman Allah yang terdapat dalam QS. an-

Nisa 4/19 :

                  
                   
                     
  

Terjemahnya :
Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai
wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka
karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu
berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji
yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian
bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena
mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan
padanya kebaikan yang banyak.23

22 Ibid, h. 29
23 Ibid, h. 80
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Ayat tersebut memerintahkan kepada setiap laki-laki untuk

memperlakukan istrinya dengan cara yang ma’ruf. Prinsip ini sebenarnya

pesan utamanya adalah pengayoman dan penghargaan kepada wanita.24

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 merumuskan

bahwa ikatan suami isteri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,

perkawinan merupakan perikatan yang suci. Perikatan tidak dapat dilepaskan

dari agama yang dianut suami isteri.

d. Rukun dan Syarat Sahnya perkawinan

1. Rukun Perkawinan

Jumhur ulama  sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

a) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
b) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
c) Adanya dua orang saksi.
d) Sighat akad nikah, yaitu ijab Kabul yang diucapkan oleh wali atau

wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-
laki.25

Tentang jumlah rukun  nikah ini, para ulama berbeda pendapat, Imam

Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

1) Wali dari pihak perempuan;
2) Mahar (maskawin);
3) Calon pengantin laki-laki;
4) Calon pengantin perempuan;
5) Sigat akad nikah.26

24 Musdah Mulia, Pandangan Islam tentang Poligami, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan
Jender dan The Asia Foundation, 1999), h. 11-17

25 Selamet Abidin dan H. Aminuddin, Fiqih Munakahad I, cet. ke-1 (Bandung: CV Pustaka
Setia, 1999), h. 64-68.

26 Ibid, h. 72
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Imam Syafi’I berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu;

1) Calon pengantin laki-laki;
2) Calon pengantin perempuan;
3) Wali;
4) Dua orang saksi;
5) Sighat akad nikah.27

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja

(yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan cslon pengantin

laki-laki).

2. Syarat-Syarat Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan.

Apabila syarat-syarat terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan

adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua,

yaitu:

a) Calon mempelai perempuan yang halal dikawini oleh laki-laki yang

ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan

orang yang haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selama-

lamanya.

b) Akad nikahnya dihadiri para saksi.28

3. Sahnya Perkawinan

Sahnya perkawinan diatur oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 dalam Pasal 2 yang menyebutkan :

27 Ibid
28 Sayyid Sabiq, op.cit, h. 48
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1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaanya itu.

2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Kemudian pada bagian Penjelasan pasal demi pasal, khususnya

penjelasan Pasal 2 tersebut mensebutkan “Tidak ada perkawinan diluar hukum

masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu, sesuai dengan Undang-Undang

Dasar 1945.”

Dengan  demikian  dapat  dikatakan  konsep  perkawinan  menurut

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah perkawinan yang sesuai ketentuan

agama para pihak dan juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa :

Kata sah berarti menurut hukum yang berlaku, apabila perkawinan itu
dilaksanakan tidak menurut tata tertib hukum yang telah ditentukan maka
perkawinan itu tidak sah. Jadi kalau tidak menurut aturan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 berarti tidak sah menurut perundang-
undangan.29

Mengenai hal tersebut Trusto Subekti berpendapat bahwa :

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum, yaitu peristiwa yang
akibatnya diatur oleh hukum, atau sebagai suatu peristiwa yang diberi
akibat hukum. Suatu perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum
apabila perkawinan tersebut merupakan peristiwa yang sah. Jadi suatu
perkawinan dikatakan sah menurut hukum adalah apabila suatu
perkawinan dilakukan menurut aturan hukum yang berlaku, yang dalam
hal ini adalah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, diakui

29 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Madju, Bandung, 2003, h. 26.
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(kebenarannya), mengikat, dan juga memiliki akibat hukum serta
memperoleh perlindungan hukum.30

4. Nikah Beda Agama

Nikah beda agama tidak diatur dalam undang-undang Perkawinan dan

peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Undang-Undang Perkawinan

hanya mengatur tentang perkawinan antar warga negara asing dan warga

Negara Indonesia, atau perkawinan campuran, yang akan dibahas pada sub-

sub setelah ini. Adalah suatu langkah pembaruan yang cukup berani yang

ditempuh oleh Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam

mengkategorikan perkawinan antar pemeluk agama Islam dengan selain Islam

kedalam bab larangan perkawinan, Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam

menegaskan :

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan
seorang wanita karena keadaan tertentu :
a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan

pria lain.
b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam

Pasal 44
Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan
seorang pria yang tidak beragama Islam.31

Dalam kitab-kitab fiqih, umunya perkawinan antar pemeluk agama ini

masih dimungkinkan, yaitu antara seorang laki-laki muslim dengan wanita

kitabiyah, yang menurut beberapa pendapat adalah mereka yang beragama

30 Trusto Subekti, Bahan Pembelajaran Hukum Keluarga dan Perkawinan, Fakultas Hukum
Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2009, h. 26.

31 Republik Indonesia, op. cit, h. 343
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Yahudi dan Nasrani. Kebolehan laki-laki Muslim mengawini wanita

kitabiyah, karena wanita kitabiyah berpedoman pada kitab yang aslinya

berasal dari wahyu Allah SWT. Pemahaman tekstual ini didasarkan kepada

QS. Al-Ma’idah/5:5

              
                       
                

Terjemahnya :
Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan
(sembelihan) orang-orang yang diberi Al-kitab itu halal bagimu, dan
makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini)
wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman
dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang
yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas
kawin mereka dengan maksud menikahinya...32

Terhadap ayat tersebut al-Nawawy menjelaskan bahwa menurut Imam

al-Syafi’i, kebolehan laki-laki Muslim mengawini wanita kitabiyah tersebut

apabila mereka beragama menurut Taurat dan Injil sebelum diturunkanya

Al-Qur’an. Namun, setelah Al-Qur’an turun dan mereka tetap beragama

menurut kitab-kitab tersebut tidak termasuk ahli kitab. Menurut tiga mazhab

lainnya Hanafi, Maliki, Hanbali berpendapat bahwa kebolehan laki-laki

32 Kementrian Agama op. cit, h. 107
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Muslim mengawini wanita kitbiyah bersifat mutlak meski agama ahli kitab

tersebut dinasakh.33

Apabila diperhatikan ketentuan hukum dalam Pasal 40 dan 44

Kompilasi Hukum Islam menurut hemat penulis selain mengabil pendapat

Imam Safi’i yang melihat keberadaan kitab Taurat dan Injil dinasakh oleh

kehadiran Al-Quran, sehingga perkawinan antar pemeluk agama antara

Islam dan non Islam tidak diperbolehkan. Selain itu juga dibangun atas dasar

kajian empiris bahwa realitasnya perkawinan antar pemeluk agama yang

berbeda, lebih banyak menimbulkan persoalan, karena terdapat hal prinsipil

yang berbeda. Memang ada pasangan perkawinan beda agama dapat hidup

rukun dan dapat memertahankan ikatan perkawinannya. Yang sedikit

terakhir ini tentu saja dalam pembinaan hukum belum cukup dijadikan

acuan, kecuali hanya merupakan esepsi atau pengecualian.

Pertimbangan lain yang ditempuh dalam Kompilasi Hukum Islam

mengambil pendapat para ulama di Indnesia, termasuk di dalamnya Majelis

Ulama Indonesia yang tidak memperbolehkan perkawinan antar pemeluk

agama. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah/2:221

                   
                 

33 Al-Nawawy al-Tafsir al-Munir li Ma’alim, juz 1, (Semarang: Usaha Keluarga, tt), h. 192
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Terjemahnya :
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.34

Menurut Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, di Indonesia terdapat

suatu peraturan yang berlaku tentang perkawinan campuran35 (Regeling op

de Gemengde Huwelijken) termuat dalam Stbl. 1989-158. Pasal 1 ayat (2)

peraturan tentang Perkawinan Campuran tersebut menentukan bahwa

perbedaan agama, kebangsaan atau asal-usul  tidak merupakan penghalang

bagi suatu perkawinan. Pasal 2 menyebutkan “Seorang perempuan (istri)

yang melakukan perkawinan campuran selama pernikahan itu belum putus,

maka si perempuan (istri) tunduk kepada hukum yang berlaku untuk

suaminya maupun hukum public mauoun hukum sipil.36 Karena Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur masalah perkawinan antar

pemeluk agama, maka digunakan pasal peralihan dan pasal penutup.

34 Kementrian Agama op. cit, h. 35
35 Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia (Jakarta:

Bina Aksara, 1987), h. 65
36 Ibid, h. 65-66
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Pasal 64
Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan
perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku yang
dijalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah sah.37

Pasal 66
Untuk perkawinan dan segala susatu yang berhubungan dengan
perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan
berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam
kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bergelijk Wetboek), Ordonasi
Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonatie Christen
Indonesiers S. 1933 No.73) Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling
op de Gemengde Huwelijken S. 1898 Nomor 158) dan peraturan-
peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur
dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Menurut Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur masalah

perkawinan antar pemeluk agama,  maka peraturan-peraturan tersebut di atas

menurut sinyaleman Pasal 66 tersebut masih berlaku.

Meskipun demikian, dalam melihat Pasal 40 dan 44 Kompilasi Hukum

Islam yang diperhatikan adalah bunyi  Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 ayat (1) bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi

kalau Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, adalah hasil dari ijtihad atau

inovasi hukum dalam menafsirkan ketentuan Al-Quran yang bersifat

kolektif, ia merupakan hukum yang harus dipedomani bagi umat Islam

Indonesia.  Perkawinan antara pemeluk agama Islam dan non-Islam tidak

37 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab XIII Ketentuan Peralihan
(CV Garaha Media Press), h. 19
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diperbolehkan secara hukum Islam, kerena sudah jelas termasuk suatu

bentuk halangan perkawinan.

5. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Perkawinan Beda
Agama

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional VII

MUI, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426H. / 26-29 Juli 2005M., setelah

MENIMBANG :

1. Bahwa belakangan ini disinyalir banyak terjadi perkawinan beda agama.

2. Bahwa perkawinan beda agama ini bukan saja mengundang perdebatan di

antara sesama umat Islam, akan tetapi juga sering mengundang keresahan

di tengah-tengah masyarakat.

3. Bahwa di tengah-tengah masyarakat telah muncul pemikiran yang

membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih hak asasi manusia

dan kemaslahatan.

4. Bahwa untuk mewujudkan dan memelihara ketentraman kehidupan

berumah tangga, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang

perkawinan beda agama untuk dijadikan pedoman.

MENGINGAT :

1. Firman Allah SWT

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak)

perempuan yatim (bilamana kamu mengawini-nya) , maka kawinilah

wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian
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jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang

saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih

dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. al-Nisa [4] : 3).

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu

isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat

tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. al-Rum [3] : 21).

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari

api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya

malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah

terhadap apa yang diperlihatkan- Nya kepada mereka dan selalu

mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. al-Tahrim [66]:6 ).

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan)

orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu

halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang

menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-

wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al

Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka

dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak

(pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah

beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah
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amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi. (QS. al-

Maidah [5] : 5).

Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka

beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari

wanita yang 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 ia 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 [2] : 221).

Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu

perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji

(keimanan) mereka. Alllah lebih mengetahui tentang keimanan mereka.

maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman

maka jangalah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka)

orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan

orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada

(suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar.

Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada

mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali

(perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu
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minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta

mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang

ditetapkan-Nya diantara kamu. Dan Allah maha mengetahui dan maha

bijaksana (QS. al-Mumtahianah [60] : 10).

Dan barang siapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup

perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, Ia boleh

mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki.

Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian

yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan

berilah mas kawin mereka menurut yang patut, sedang mereka pun

wanita-wanita yang memelihara diri bukan pezina dan bukan (pula)

wanita-wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan

apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka

mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separuh

hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami.

(Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut

pada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) diantaramu, dan

kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengamun dan Maha

Penyayang (QS. al-Nisa [4] : 25).

2. Hadis-hadis Rasulullah SAW

Wanita itu (boleh) dinikahi karena empat hal : (i) karena hartanya; (ii)

karena (asal-usul) keturunannya; (iii) karena kecantikannya; (iv) karena
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agama. Maka hendaklah kamu berpegang teguh (dengan perempuan)

yang menurut agama Islam; (jika tidak) akan binasalah kedua tangan-mu

(Hadis riwayat muttafaq alaih dari Abi Hurairah r.a).

3. Qa’idah Fiqh

Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) dari pada

menarik kemaslahatan.

4. Dan Kaidah Sadd al-Dzari’ah


