
 BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Syariat Islam adalah ajaran-ajaran Ilahi yang disampaikan kepada manusia 

lewat wahyu, dengan demikian hukum-hukum yang dikandung syariat Islam 

bukanlah berasal dari pemikiran manusia semata. Pemikiran manusia maksimal 

hanya berfungsi memahami kandungan syariat atau menemukan tafsirannya serta 

cara penerapannya dalam kehidupan, tetapi syariat itu sendiri berasal dari Allah. 

Oleh karena itu syariat Islam tidak dapat dilepaskan dari landasan filosofis imani.
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Syariat Islam mempunyai satu kesatuan sistem yang menjadikan dalil-dalil 

syariat itu berada dalam satu jalinan yang utuh, tak terpisahkan, dan antara satu 

dengan lainnya saling mendukung, serta dalil yang satu berfungsi sebagai 

penjelasan bagi dalil yang lain.
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Pemahaman terhadap syariat Islam tidak cukup hanya berdasarkan 

tekstualnya namun harus juga memperhatikan spirit (tujuan serta rahasia) syariat 

itu sendiri, sehingga syariat Islam dapat menjadi rahmat yang membawa hikmah 

yang besar bagi umat manusia,
3
 Sehingga setiap mujtahid haruslah mengetahui 

ruh syariat yang menempatkan manusia sebagai ciptaan Allah dan menjalani 

hidup di dunia dalam kapasitasnya untuk mengabdi kepada Allah, dengan jalan 

mengetahui maqāṣid as-syarī„ah. 
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Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah maqāṣid 

syarī„ah merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Para 

ahli teori hukum menjadikan maqāṣid syarī„ah sebagai sesuatu yang harus 

dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari teori maqāṣid 

syarī„ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan 

keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Allah swt. menurunkan 

syariat Islam ke dunia adalah demi kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
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Maqāṣid syarī„ah adalah tujuan Allah swt. dan Rasul-Nya dalam  

merumuskan hukum-hukum Islam. Istilah yang sepadan dengan inti dari maqāṣid 

syarī„ah tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam  harus 

bermuara kepada maslahat. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-

Qur‟an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum 

yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dalam kategori ini 

ada lima hal yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal dan 

keturunan, serta  memelihara harta. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam 

QS. Al-Baqarah/2: 193. 

ا َم  ِمال ػَم َمى  ا  َم  ػُم ْم َم ِم  َمإِم ِم انْمزَمهَم ْم َّش ٌ ُم ّلِلِم ٌَم ُم  َم اا ّمِم زَّشى ال رَم ُم  َم  ِمزْم َمخٌء  َم  َم َمبرِم ُم  ُم ْم ؽَم

ٍ َم   ااظَّشباِم ِم

Terjemahnya 

Dan Perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) 

ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah.
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Ayat tersebut menjelaskan bahwa tujuan perang dan jihad dalam Islam 

adalah untuk menghapus kedzaliman dan ekspansi serta menafikkan simbol-

simbol kekafiran, syirik dan khurafat agar perwujudan keadilan dan pengarahan  

menuju Allah swt. dapat tercapai dan terwujud. Oleh karena itu perlu dilakukan 

jihad melawan orang-orang yang bertujuan memerangi Islam dan melakukan 

gangguan terhadap kaum Muslimin.
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Pemeliharaan agama di dalam keluarga harus diutamakan karena agama 

menjadi fondasi dan bekal utama di dalam keluarga di dunia dan di akhirat. Dalam 

pemeliharaan agama berkaitan erat dengan pemeliharaan keturunan karena dengan 

meletakkan dasar-dasar pengajaran agama dalam keluarga untuk mempersiapkan 

generasi-generasi yang shaleh. 

Sejak dulu, Islam dihadapkan dengan pluralitas agama.
7
 Salah satu 

fenomena yang muncul adalah keluarga beda agama. Pada zaman orde baru, 

keluarga beda agama sudah pernah terjadi. Contohnya keluarga Jamal Mirdad 

yang beragama Islam dengan Lidya Kandaw yang beragama Kristen, keluarga 

Roy Martin yang beragama Kristen dengan Ana Maria yang beragama Islam. 

Kasus menghebohkan, keluarga beda agama ini juga dialami oleh putri 

Cendekiawan Muslim Almarhum Nurcholish Madjid.
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Islam memberikan larangan yang tegas bagi seorang muslim menikah 

dengan seorang non-muslim. Larangan tersebut dapat dilihat dalam firman Allah 

swt. dalam QS. Al-Baqarah/2: 221 

ال  جَمزْم ُم ْم  َم اَم ْم  َمػْمغَم كَمٍخ  َم لْمزِم ٍْمزٌء  ِم ْم  ُم ؤْم ِم َمخٌء  َم خٌء  ُم ا َم زَّشى ٌُمؤْم ِم َّش  َم كَمبدِم ؽَم لْمزِم ؾُم ا ااْم ُم ال رَم ْم ِم  َم

جَم ُم ْم  ُم اَمئِم َم  اَم ْم  َمػْمغَم ٍ   َم لْمزِم ٍْمزٌء  ِم ْم  ُم ؤْم ِم ٌء  َم اَمؼَمجْم ٌء  ُم زَّشى ٌُمؤْم ِم ُم ا  َم ٍ َم ؽَم كِم لْمزِم ؾُم ا ااْم ُم رُم ْم ِم

ّمِم ُم آٌَمبرِم ِم اِم  َّشبصِم اَمؼَم َّشهُم ْم  ٌُمجٍَم حِم ثِمإِمذْمنِم ِم  َم لْم ِمزَم ااْم َم ُم ٌَم ْمػُم   ِماَمى ااْمغَم َّشخِم  َم اّلِلَّش ٌَم ْمػُم  َم  ِماَمى اا َّشبرِم  َم

 ٌَمزَمذَمكَّشزُم  َم 

Terjemahnya:  

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka 

beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita 

musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan 

orang-orang musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang 

mu'min 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 kepada manusia 

supaya mereka mengambil pelajaran.
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Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah mengharamkan orang-orang 

mukmin menikahi wanita-wanita musyrik dari kalangan penyembah berhala yaitu 

wanita musyrik kitabiyah dan wasaniyah, kecuali ahl al-kitab. Menurut pendapat 

lain, yang dimaksud oleh ayat ini adalah orang-orang musyrik dari kalangan 

penyembah berhala, dan bukan ahl al-kitab secara keseluruhan. Selanjutnya ayat 

ini juga menjelaskan mengenai larangan menikahkan wanita beriman dengan laki-

laki musyrik, seorang lelaki mukmin walaupun sebagai budak yang berkulit hitam 

itu lebih baik dari pada orang musyrik walaupun ia sebagai pemimpin dan kaya. 

Bergaul dan berjodoh dengan mereka membangkitkan rasa cinta kepada 
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keduniawian dan gemar mengumpulkannya serta mementingkan duniawi di atas 

segalanya dan melupakan perkara akhirat.
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Beberapa kasus perbedaan agama, hubungan seperti itu akhirnya kandas, 

karena tidak direstui oleh wali kedua belah pihak. Namun juga tidak jarang terjadi 

sepasang muda-mudi yang tengah dimabuk asmara seperti itu melarikan diri dan 

melangsungkan perkawinan dengan tetap mempertahankan agamanya masing-

masing. Sementara juga tidak kalah menarik, sering terjadi salah seorang 

pasangan yang beragama non-muslim pura-pura masuk Islam, lalu setelah 

beberapa waktu ia kembali kepada agamanya yang asal (murtad) setelah berhasil 

menikah dengan pasangannya yang beragama Islam, namun pasangan tersebut 

tetap mempertahankan agamanya masing-masing dan tidak memiliki keinginan 

untuk bercerai dengan pasangannya, tidak pula berpisah rumah atau berpisah 

ranjang sehingga membangun keluarga beda agama. Keluarga beda agama 

tersebut tetap hidup satu atap dengan melahirkan keturunan.
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Fenomena di masyarakat sebagai observasi penulis di Kecamatan 

Ranomeeto, terdapat beberapa data yang didapatkan sebagai berikut: bahwa yang 

terjadi di masyarakat Kecamatan Ranomeeto dijumpai berlangsungnya keluarga 

beda agama. Berdasarkan observasi tersebut penulis menjumpai 5 keluarga beda 

agama yang masih melangsungkan kehidupan keluarga. Bahwa mereka 

melaksanakan perkawinan dengan perbedaan agama antara calon mempelai, 

bahkan ada juga yang melakukan perkawinan dengan beralih agama kemudian 

mereka kembali ke agama semula setelah perkawinan tersebut terjadi. Sehingga 
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apabila dilihat feneomena ini maka tujuan hukum Islam tersebut tidak tercapai 

serta tidak sesuai dengan maqāṣid syarī„ah yakni dalam melestarikan 5 unsur 

pokok yaitu memelihara Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merasa penting untuk 

mengadakan penelitian di Kecamatan Ranomeeto terhadap kondisi objektif 

keluarga beda agama dan dampak kelangsungan keluarga yang ditimbulkannya 

serta dampak fenomena keluarga beda agama ini perspektif maqāṣid syarī„ah. 

B. Fokus Penelitian   

Agar penulisan tesis ini dapat mencapai hasil yang baik sesuai dengan 

tujuan yang dikehendaki, maka penulis akan membatasi pada masalah-masalah 

tertentu saja, yang ada kaitannya dengan latar belakang yang telah ada, sehingga 

masalah-masalah yang diteliti tidak begitu luas. Penulis dalam menyusun tesis ini 

memfokuskan pada bagaimana keluarga beda agama perspektif maqāṣid syarī„ah 

di kecamatan Ranomeeto 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan pada fokus penelitian tersebut di atas, maka penulis dapat 

mengemukakan rumusan masalah, yaitu: 

1. Bagaimana deskripsi keluarga beda agama di Kecamatan Ranomeeto? 

2. Bagaimana dampak kelangsungan keluarga dalam keluarga beda agama di 

Kecamatan Ranomeeto? 

3. Bagaimana perspektif maqāṣid syarī„ah terhadap keluarga beda agama? 

 

 



D. Tujuan Penelitian  

Penelitian dalam rangka penulisan tesis ini mempunyai tujuan yang hendak 

dicapai, sehingga penelitian ini akan lebih terarah serta dapat mengenai 

sasarannya. Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui deskripsi keluarga beda agama di Kecamatan Ranomeeto  

2. Untuk mengetahui dampak kelangsungan keluarga dalam keluarga beda agama 

di Kecamatan Ranomeeto 

3. Untuk mengetahui perspektif maqāṣid syarī„ah terhadap keluarga beda agama 

E. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Praktis  

Diharapkan dengan adanya penelitian ini akan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk 

mengembangkan pengetahuan pemikiran yang bermanfaat di bidang ilmu hukum 

khususnya bagi hukum Islam, serta dapat menjadi acuan untuk penelitian 

selanjutnya. 

2. Manfaat Teoritis  

a. Bagi perkembangan ilmu hukum hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna 

dan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan bidang hukum Islam pada umumnya dan bidang hukum 

Perkawinan Islam yang berlaku di Indonesia khususnya. 

b. Bagi perkembangan kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan masukan bagi pemerintah terutama Kantor Urusan Agama di 

kecamatan Ranomeeto sebagai lembaga yang menangani masalah pernikahan 



bagi umat Islam di kecamatan Ranomeeto, lembaga pendidikan tinggi hukum 

dan praktisi hukum. 

3. Manfaat Publik 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini akan dapat membantu masyarakat 

untuk meningkatkan kemampuan dalam menginterpretasikan fenomena yang 

terjadi di masyarakat yang bersifat kompleks dan saling berkaitaan serta dapat 

mengatasi atau menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi yang  berhubungan 

dengan masalah keluarga  

F. Definisi Istilah  

1. Keluarga  beda agama adalah sekelompok orang yang terkait melalui hubungan 

(pernikahan, adopsi atau kelahiran) yang saling berbagi satu sama lain serta 

para anggota keluarganya memiliki kepercayaan atau menganut agama yang 

berbeda.
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2. Pusaran adalah sesuatu yang berpusar, putaran, kisaran.
13

 

3. Maqāṣid syarī„ah adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan  

hukum-hukum Islam syari‟at bertujuan mewujudkan kemaslahatan hidup 

manusia di dunia maupun di akhirat. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut 

harus dengan adanya bukti-bukti atau dalil-dalil yang jelas.
14
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Keluarga beda agama dalam pusaran maqashid syariah yang dimaksud 

dalam penulisan ini adalah sekelompok orang yang hidup dalam keluarga yang 

terdiri dari ayah, ibu dan anak yang memiliki agama yang berbeda antara satu 

dangan yang lainnya, keluarga beda agama tersebut ditinjau hukumnya dalam 

maqasid syariah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


