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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

 

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang abadi berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa, sebagai penghubung antara laki-laki dan wanita untuk 

membentuk suatu keluarga atau rumah tangga serta menghalalkan hubungan 

tubuh antara keduanya atas dasar dan persetujuan bersama. Dalam Islam 

perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaaqoon gholiidhan untuk 

mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah, 

pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang 

sakinah, mawaddah, dan rahmah. Disamping itu suatu komitmen antara kedua 

belah pihak pasti akan menjadi syarat penting dalam membentuk suatu 

keluarga atau rumah tangga tersebut. Oleh karena itu dalam Undang-undang 

perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 menyatakan perkawinan adalah 

sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan 

kepercayaannya itu, selengkapnya berbunyi.
1
 

Pasal 2 

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaannya itu. 

2. Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

 

Islam memandang perkawinan sebagai suatu hak dan juga suatu 

kewajiban karena sebagian ulama berpendapat hukum asal perkawinan adalah 

mubah, yang artinya boleh dilakukan dan juga boleh tidak dilakukan. Namun 

                                                           
1
 Lihat Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2. 
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perkawinan pada hakikatnya adalah wajib dengan alasan telah termaktub dalam 

al-Quran dan juga Nabiullah Muhammad SAW sendiri telah melakukan 

perkawinan tersebut. Akan tetapi hukum perkawinan dapat berubah menjadi 

sunnah, wajib, makruh, bahkan haram. Tergantung dari kondisi orang yang 

hendak melakukan perkawinan. 

Di Indonesia perkawinan memiliki dua landasan normatif, yaitu landasan 

agama dan landasan hukum positif Indonesia, walaupun dua landasan tersebut 

berasal dari dua dimensi yang berbeda akan tetapi antara keduanya memiliki 

korelasi yang tak terpisahkan karena landasan dari hukum positif Indonesia 

yang mengatur tentang perkawinan memberikan batasan yang jelas dalam 

melakukan perkawinan, yaitu perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut 

agama masing-masing pemeluknya. Sehingga penentuan boleh tidaknya suatu 

perkawinan tergantung pada ketentuan agama, hal ini juga berarti bahwa 

apabila hukum agama menyatakan perkawinan tidak boleh maka tidak boleh 

pula menurut hukum negara.  

Hal itu berarti juga bahwa perkawinan beda agama di Indonesia yang 

menjadi boleh atau tidaknya tergantung pada ketentuan agama. Perkawinan 

beda agama bagi masing-masing pihak menyangkut akidah dan hukum yang itu 

sangat penting bagi manusia. Hal ini berarti menyebabkan tersangkutnya dua 

peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan 

perkawinan sesuai hukum agamanya masing-masing.  

Kanyataan dalam kehidupan masyarakat bahwa perkawinan beda agama 

terjadi sebagai realitas yang tidak dapat dipungkiri. Berdasarkan ketentuan 
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perundang-undangan yang berlaku secara positif di Indonesia telah jelas dan 

tegas menyatakan bahwa sebenarnya perkawinan antar agama tidak diinginkan 

karena bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Tetapi ternyata 

perkawinan beda agama masih saja terjadi dan akan terus terjadi di Indonesia 

sebagai akibat dari interaksi sosial diantara seluruh warga negara Indonesia 

yang pluralis agamanya. Sudah banyak kasus-kasus yang terjadi dalam 

masyarakat, seperti perkawinan yang dilakukan oleh para artis papan atas 

Indonesia, sebut saja Ari Sihasale dengan Nia Zulkarnaen, Jamal Mirdad 

dengan Lidya Kandau dan masih banyak lagi. 

Adapun dalam hal perkawinan beda agama, menurut ajaran agama Islam 

masih dalam berdebatan (belum ada pemahaman yang sama dalam kalangan 

ulama Islam) hal ini berangkat dari pemahaman dan interpretasi (penafsiaran) 

ayat-ayat al-Quran dan as-Sunnah yang berbeda-beda dari setiap ulama Islam 

mengenai pemahaman terhadap ahli kitab dan musyrikin/musyrikat (non 

muslim). Adapun pemaknaan non muslim dalam skripsi ini dimaknai secara 

umum, yaitu :  

1. Golongan Ahli Kitab 

Menurut kitab Rowaa’iul Bayyan tafsir Ayyah Arkam juz 1 karya as-Syech 

Muhammad Ali as-Shobuni, Ahli Kitab adalah mereka yang berpegang 

teguh pada kitab Taurat yaitu agama Nabi Musa. atau mereka yang 

berpegang teguh pada kitab Injil yaitu agama Nabi Isa. Atau banyak pula 

yang menyebut sebagai agama samawi atau agama yang diturunkan 

langsung dari langit yaitu Yahudi dan Nasrani. Mengenai istilah ahli kitab 
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ini, terdapat perbedaan pendapat diantara kalangan ulama. Sebagian ulama 

berpendapat bahwa mereka semua kaum Nasrani termasuk yang tinggal di 

Indonesia ialah termasuk ahli kitab. Namun ada juga yang berpendapat 

bahwa ahli kitab ialah mereka yang nasabnya (menurut silsilah sejak nenek 

moyangnya dahulu) ketika diturunkan sudah memeluk agama Nasrani. Jadi 

kaum Nasrani di Indonesia, berdasarkan pendapat sebagian ulama tidak 

termasuk ahli kitab. 

2. Golongan Orang Musyrik 

Menurut kitab Rowaa’iul Bayyan tafsir Ayyah Arkam juz 1 halaman 282 

karya as-Syech Muhammad Ali as-Shobuni, orang musyrik ialah orang-

orang yang telah berani menyekutukan Allah SWT dengan mahluknya 

(penyembah patung, berhala atau semacamnya). Beberapa contoh golongan 

orang musyrik antara lain Majusi yang menyembah api atau matahari, 

Shabi’in, dan beberapa agama di Indonesia yang menyembah patung, 

berhala atau sejenisnya
2
. 

Setelah dikemukakan secara umum pemaknaan non muslim dalam 

pandangan Islam, maka harus pula diketahui bahwa perkawinan beda agama 

dalam Islam juga dibagi menjadi dua yaitu : 

1. Perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan non muslim 

2. Perkawinan antara perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim 

                                                           
2
 http://myoesuf.wordpress.com, Diposting Rabu, 14 desember 2011 

http://myoesuf.wordpress.com/
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Di dalam Islam, perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan 

non-muslim ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) itu, menurut pendapat sebagian 

ulama diperbolehkan. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT.
3
 

                       

                        

                       

                          

“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
4
 diantara 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. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima 

hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat 

Termasuk orang-orang merugi.” 

 

dan firman Allah SWT.
5
 

 

                       

                   

                         

                     

                                                           
3
 QS. Al-Maidah [5]:5 

 
4
 Ada yang mengatakan wanita-wanita yang merdeka 

 
5
 QS. An-Nissa’ [4]:23-24 
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“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang 

perempuan
6
; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu 

yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak 

perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan 

dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; 

saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak 

isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, 

tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu 

ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan 

bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam 

perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada 

masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali 

budak-budak yang kamu miliki
7
 (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai 

ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian
8
 

(yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk 

berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara 

mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai 

suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang 

kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu
9
. 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. 

                                                           
6
 Maksud ibu disini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. Dan yang dimaksud dengan 

anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian pula 

yang lainnya. Sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalm pemeliharaanmu, 

menurut jumhur ulama termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharaanya. 

 
7
 Maksudnya budak-budak yang memiliki suami yang tidak ikut tertawan bersamanya. 

 
8
 Ialah : selain dari macam-macam wanita yang tersebut dalam surat An-Nisaa’ ayat 23.  

et seq. 
9
 Ialah : menambah, mengurangi, atau tidak membayar sama sekali mas kawin yang telah 

ditetapkan. 
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Namun ada beberapa syarat yang diajukan apabila akan melaksanakan 

hal tersebut, yaitu : 

1. Jelas nasabnya. 

Menurut silsilah atau menurut garis keturunannya sejak nenek moyangnya 

adalah ahli kitab. 

2. Benar-benar berpegang teguh pada kitab Taurat atau kitab Injil. 

Apabila memang mereka berpegang teguh kepada kitab Taurat dan atau Injil 

pasti mereka pada akhirnya akan masuk Islam, karena sebenarnya pada 

kitab Taurat dan Injil yang asli telah disebutkan bahwa akan datang seorang 

nabi setelah Nabi Musa dan Nabi Isa, yaitu Nabiullah Muhammad SAW. 

Dan apabila mereka mengimani akan adanya Nabiullah Muhammad SAW, 

pasti mereka akan masuk Islam. 

3. Wanita ahli kitab tersebut nantinya mampu menjaga anak-anaknya kelak 

dari bahaya fitnah. 

Ada beberapa Hadits riwayat Umar bin Khattab, Usman bin Affan, Sahabat 

Thalhah, Sahabat Hudzaifah, Sahabat Salman, Sahabat Jabir dan beberapa 

Sahabat lainnya, semua memperbolehkan pria muslim mengawini wanita ahli 

kitab. Sahabat Umar bin Khattab pernah berkata“Pria Muslim diperbolehkan 

menikah dengan wanita ahli kitab dan tidak diperbolehkan pria ahli kitab 

menikah dengan wanita muslimah”. Bahkan Sahabat Hudzaifah dan Sahabat 

Thalhah pernah menikah dengan wanita ahli kitab tetapi akhirnya wanita 

tersebut masuk Islam.  
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Dengan demikian, keputusan untuk memperbolehkan perkawinan dengan 

wanita ahli kitab sudah merupakan Ijma’ (artinya kesepakatan yakni 

kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama 

berdasarkan al-Qur’an dan al-Hadits dalam suatu perkara yang terjadi) para 

sahabat. Ulama besar Ibnu al-Mundzir mengatakan bahwa jika ada ulama salaf 

yang mengharamkan perkawinan tersebut diatas, maka riwayat tersebut dinilai 

tidak shahih. Ada pun fatwa Majlis Ulama Indonesia (MUI) Nomor:  

4/MUNAS VII/MUI/8/2005 per-tanggal 9-22 Jumadil Akhir 1426 H. / 26-29 

Juli 2005 M tentang haramnya perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan 

ahli kitab berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Meskipun fatwa itu 

diusung dengan merujuk pada beberapa dalil naqli, tetap saja menghapus 

kebolehan laki-laki muslim menikah dengan perempuan ahli kitab sebagaimana 

disebutkan dalam surat al-Maidah ayat 5 tersebut diatas. Fatwa itu dikeluarkan 

karena didorong oleh keinsyafan akan adanya persaingan antara agama. Para 

ulama menganggap bahwa persaingan tersebut telah mencapai titik rawan bagi 

kepentingan dan pertumbuhan masyarakat muslim 

Kemudian ada juga sebagian ulama yang secara tegas mengharamkan 

pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab. Para ulama 

ini mendasarkan pendapatnya pada firman ALLAH SWT,
10

 sebagai berikut. 

                       

                       

                                                           
10

 QS. Al-Baqarah [2]:221 
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“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.” 

 

dan juga firman ALLAH SWT.
11

 

                             

                           

                        

                      

                        

“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu 

perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) 

mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka;maka jika kamu 

telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah 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 

minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar 

yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di 

antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” 

                                                           
11

 QS. Al-Mumtahanah [60]:10 
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Disamping itu, mereka juga berpegangan kepada perkataan Sahabat Abdullah 

bin Umar yang berarti “tiada kemusyrikan yang paling besar daripada wanita 

yang meyakini Isa bin Maryam sebagai tuhannya.” 

Dalam kitab al-Mughni juz 9 halaman 545 karya Imam Ibnu Qudamah, 

Ibnu Abbas pernah menyatakan, hukum perkawinan dalam surat al-Baqarah 

ayat 221 dan surat al-Mumtahanah ayat 10 diatas telah dihapus (mansukh) oleh 

surat al-Maidah ayat 5, dari sudut pandang penulis lebih tepatnya 

menggunakan metode tarjih (dalil yang lebih kuat). Karenanya yang berlaku 

adalah hukum dibolehkannya perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan 

ahli kitab. Sedangkan untuk perkawinan antara laki-laki muslim dengan 

perempuan musyrikah, menurut kesepakatan para ulama tetap diharamkan, 

apapun alasannya, karena dikhawatirkan dapat menimbulkan fitnah. 

Adapun perkawinan antara perempuan muslimah dengan laki-laki non-

muslim, menurut kalangan ulama tetap diharamkan, baik menikah dengan pria 

ahli kitab maupun dengan seorang pria musyrik. Hal ini dikhawatirkan wanita 

yang telah menikah dengan laki-laki non-muslim tidak dapat menahan godaan 

yang akan datang kepadanya. Seperti halnya perempuan tersebut tidak dapat 

menolak permintaan sang suami yang mungkin bertentangang dengan syariat 

Islam, atau perempuan itu tidak dapat menahan godaan yang datang dari 

lingkungan suami yang tidak seiman yang mungkin cenderung lebih dominan. 

Dalil naqli pernyataan tentang haramnya perkawinan seorang perempuan 

muslimah dengan laki-laki non-muslim adalah al-Quran surat al-Maidah ayat 5, 

yang menyatakan bahwa Allah SWT hanya memperbolehkan pernikahan 
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seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab, tidak sebaliknya. Seandainya 

pernikahan ini diperbolehkan, maka Allah SWT pasti akan menegaskannya di 

dalam al-Quran. Karenanya, berdasarkan Mafhum al-Mukhalafah, secara 

implisit Allah SWT melarang perkawinan tersebut. 

Dalam kitab tafsir at-Tabari karya Imam Ibnu Jarir at-Tabari, menuturkan 

Hadits Riwayat Jabir bin Abdillah bahwa Nabi Muhammad SAW pernah 

bersabda “Kami (kaum muslim) mengawini wanita ahli kitab, tetapi mereka 

(pria Ahli Kitab) tidak boleh mengawini wanita kami”. Menurut Imam Ibnu 

Jarir at-Tabari, meskipun sanad-sanad Hadits tersebut sedikit bermasalah, 

maknanya telah disepakati oleh kaum muslimin, maka ke-hujjah-annya dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Masalah perkawinan beda agama telah mendapat perhatian serius para 

ulama di tanah air, sekali lagi penulis kemukaakan fatwa Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) melalui agenda Musyawarah Nasional II MUI pada 1980 

telah menetapkan fatwa tentang perkawinan beda agama. MUI menetapkan dua 

keputusan terkait pernikahan beda agama ini. 

Pertama, para ulama di tanah air memutuskan bahwa perkawinan perempuan 

muslimah dengan laki-laki non-muslim hukumnya haram. Kedua, seorang laki-

laki muslim diharamkan mengawini perempuan bukan muslimah. Perkawinan 

antara laki-laki Muslim dengan wanita ahli kitab memang terdapat perbedaan 

pendapat. "Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadatnya lebih besar dari 

maslahatnya, MUI memfatwakan perkawinan tersebut hukumnya haram," 

ungkap dewan pimpinan munas II MUI, Prof Hamka, dalam fatwa itu. Dalam 
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memutuskan fatwanya, MUI menggunakan al-Quran dan al-Hadits sebagai 

dasar hukum. Seperti kandungan hukum dalam surat al-Baqarah ayat 221 yang 

artinya sebagai berikut. 

"Dan janganlah kamu nikahi perempuan-perempuan musyrikah hingga mereka 

beriman (masuk Islam). Sesungguhnya budak perempuan yang mukminah lebih 

baik dari perempuan musyrikah, walaupun ia menarik hatimu. Dan janganlah 

kamu mengawini perempuan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita 

mukmin) hingga mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih 

baik dari orang musyrik, meskipun ia menarik hatimu...". 

 

Selain itu, MUI juga menggunakan al-Quran surat al-Maidah ayat 5 serta at-

Tahrim ayat 6 sebagai dalil. Sedangkan, Hadis yang dijadikan dalil adalah 

Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Tabrani: "Barang siapa telah 

kawin, ia telah memelihara setengah bagian dari imannya, karena itu, 

hendaklah ia takwa (takut) kepada Allah dalam bagian yang lain."
12

 

Selengkapnya isi fatwa MUI tersebut sebagai berikut.
13

 

KEPUTUSAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Nomor : 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 

Tentang 

Perkawinan Beda Agama 

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawara Nasional MUI VII, pada 

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

MENIMBANG 

a. Bahwa belakangan ini disinyalir banyak terjadi perkawinan beda agama 

b. Bahwa perkawinan beda agama ini bukan saja mengundang perdebatan 

diantara sesama umat islam, akan tetapi juga sering mengundang keresahan 

di tengah-tengah masyarakat 

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

membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih hak asasi manusia dan 

kemaslahatan 

d. Bahwa untuk mewujudkan dan memelihara ketentraman kehidupan 

berumah tangga, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang 

perkawinan beda agama untuk dijadikan pedoman. 

                                                           
12

 http://anugerah.hendra.or.id/category/pra-nikah/hukum-pernikahan, diposting  Rabu, 14 

Desember 2011 

 
13

 http://www.mui.or.id/, diposting 07 September 2012 

http://anugerah.hendra.or.id/category/pra-nikah/hukum-pernikahan
http://www.mui.or.id/
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MENGINGAT : 

1. Firman Allah SWT: 

QS. An-Nisa Ayat 3 

QS. Ar-Rum Ayat 21 

QS. At-Tahrim Ayat 6 

QS. Al-Maidah Ayat 5 

QS. Al-Baqarah Ayat 221 

QS. Al-Mumtahanah Ayat 10 

QS. An-Nisa Ayat 25 

2. Hadits Rasul Allah SAW: 

“Wanita itu boleh dinikahi karena empat hal: (1) karena hartanya (2) 

karena (asal-usul) keturunannya (3) karena kecantikannya (4) karena 

agamanya. Maka hendaklah kamu berpegang teguh (dengan perempuan) 

yang memeluk agama islam, jika tidak akan binasalah kedua tangan mu” 

(HR. Muttafaqun Alaihi dari Abi Hurairah r.a) 

3. Qaidah Fiqh: 

Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik 

kemaslahatan. 

MEMPERHATIKAN 

1. Keputusan Fatwa MUI dalam Munas II Tahun 1400/1980 Tentang 

Perkawinan Campuran 

2.   Pendapat sidang komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005 

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT 

MEMUTUSKAN 

MENETAPKAN: FATWA TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA 

1.    Perkawinan beda aama adalah haram dan tidak sah 

2.  Perkawinan laki-laki muslim menurut qaul mu’tamad, adalah haram dan 

tidak sah 

Ditetapkan di jakarta 

Pada tanggal: 21 Jumadil Akhir 1426 H/28 Juli 2005 M. 

 

Ulama Muhammadiyah pun menyatakan kawin beda agama juga dilarang 

dalam agama Nasrani. Dalam perjanjian lama, kitab ulangan 7:3, umat Nasrani 

juga dilarang untuk menikah dengan yang berbeda agama. Dalam UU No 1 

tahun 1974 pasal 2 ayat 1 juga disebutkan bahwa perkawinan itu sah apabila 

dilakukan menurut agamanya masing-masing, yang selengkapnya berbunyi 

sebagai berikut.
14
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Pasal 2 

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaannya itu. 

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

berlaku 

   

Jadi, kriteria sahnya perkawinan adalah hukum masing-masing agama 

yang dianut oleh kedua mempelai. Ulama Muhammadiyah menilai pernikahan 

beda agama yang dicatatkan di Kantor Catatan Sipil tetap tak sah nikahnya 

secara Islam. Hal itu dinilai sebagai sebuah perjanjian yang bersifat 

administratif belaka. 

Ulama Muhammadiyah memang mengakui adanya perbedaan pendapat 

tentang bolehnya laki-laki muslim mengawini perempuan non muslim 

berdasarkan surat al-Maidah ayat 5. Namun, hendaknya pula dilihat surat Ali 

Imran ayat 113, sehingga dapat direnungkan ahli kitab yang bagaimana yang 

dapat dinikahi laki-laki Muslim. Dalam banyak hal, perkawinan perempuan 

ahli kitab dengan laki-laki muslim banyak membawa kemadharatan. Maka, 

pernikahan yang demikian juga dilarang. Abdullah ibn Umar pun melarang 

laki-laki muslim. 

Sedangkan menurut A. Hasan nikah beda agama (ahli kitab) 

diperbolehkan walaupun perempuannya belum masuk Islam dengan landasan 

suarat al-Maidah ayat 5 dan menurut kebenaran adanya seorang sahabat Nabi 

bernama Hudzaifah telah kawin dengan seorang perempuan Yahudi, sedang ia 

tidak ditegur oleh sahabat lainnya dan tidak satu pun riwayat yang 

menerangkan bahwa perempuan tersebut telah masuk Islam
15
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Perkawinan beda agama yang terjadi dalam kehidupan masyarakat 

seharusnya tidak terjadi jika dalam hal ini negara atau pemerintah secara tegas 

melarangnya dan mengatur sanksi atasnya dan sikap ambivalensi pemerintah 

tidak terjadi. Sikap ambivalensi pemerintah dalam perkawinan beda agama ini 

terlihat dalam praktek. Dalam pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 

Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan pencatatan perkawinan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula bagi Perkawinan yang 

ditetapkan oleh pengadilan, Penjelasan pasal 35 huruf a tersebut ialah : yang 

dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah 

perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Bunyi pasal 

tersebut selengkapnya.
16

 

Bagian Ketiga 

Pencatatan Perkawinan 

Paragraf 1 

Pencatatan Perkawinan di Indonesia 

Pasal 34 

(1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib 

dilaporkan oleh penduduk kepada instansi Pelaksana di tempat terjadinya 

perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. 

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat 

Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan 

menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan. 

(3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-

masing diberikan kepada suami istri. 

(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang 

beragama Islam dilakukan oleh KUAKec. 

(5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

dan dalam Pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUAKec kepada 

Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah 

pencatatan perkawinan dilaksanakan. 
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(6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak 

memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil. 

(7) Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan 

pada UPTD Instansi Pelaksana. 

Pasal 35 

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula 

bagi: 

a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan 

b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas 

permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan 

Penjelasan pasal 35 huruf a: 

Yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan” 

adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama. 

 

artinya bahwa apabila tidak dapat diterima oleh kantor urusan agama maka 

dapat dilakukan di kantor catatan sipil dan menganggap sah perkawinan beda 

agama tersebut. 

Adapun pelaksanaan perkawinan baik yang dilangsungkan di negara 

asing maupun yang dilangungkan di dalam negeri menjadi suatu pilihan bagi 

masyarakat Indonesia dan harus didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil untuk memenuhi proses administrasi peristiwa hukum yang 

dilakukan. Hal ini selaras dengan bunyi Pasal 37 Undang-undang No. 23 

Tahun 2006, yang selengkapnya berbunyi.
17

  

Paragraf 2 

Pencatatan Perkawinan di luar Wilayah Republik Indonesia 

Pasal 37 

(1) Perkawina Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di 

negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia. 

(2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan 

dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat. 

(3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

mencatat peristiwa perkawinan dalam Registrasi Akta Perkawinan dan 

menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan. 
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(4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

dilaporkan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 

30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia. 

 

banyak hal yang sebenarnya melatar belakangi lahirnya Undang-undang 

Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut diatas, untuk hal ini 

dalam bab selanjutnya penulis akan mencoba untuk menguraikannya lebih 

lanjut. Peraturan yang mengatur tentang perkwinan di negara asing juga telah 

diatur dalam Undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974 pasal 56, yang 

selengkapnya berbunyi.
18

 

Bagian Kedua 

Perkawinan di Luar Indonesia 

Pasal 56 

1. Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang 

warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan 

warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang 

berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi 

warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini. 

2. Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istemi itu kmbali di wilayah 

Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor 

Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.  

 

Dari kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat, yang mana masyarakat 

Indonesia notabene adalah pemeluk agama Islam masih banyak yang melakkan 

perkawinan tersebut. Hal ini disebabkan sifat ambivalensi pemerintah yang 

pada tulisan terdahulu telah penulis ungkap secara singkat. Di sisi yang lain 

pun (ajaran Islam) para ulama, baik Ulama Salaf maupun Ulama Kontemporer 

masih dalam perdebatan mengenai hukum perkawinan beda agama tersebut. 

Terhadap perkawinan beda agama menurut peraturan yang berlaku di 

Indonesia, sejatinya hal itu tidak dikehendaki. Berangkat dari permasalahan 
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tersebut, maka penulis mencoba untuk mengadakan penulisan hukum yang 

menuangkan gagasan tersebut dalam bentuk skripsi, yang selanjutnya oleh 

penulis diberi judul STATUS DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP 

PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILANGSUNGKAN DI NEGARA 

ASING TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF. 

B. Rumusan Masalah 

Dari penjelasan singkat di atas penulis mencoba untuk merumuskan 

beberapa permasalahan, yaitu: 

1. Bagaimanakah status perkawinan beda agama yang dilangsungkan di 

negara asing menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia? 

2. Apa akibat hukum terhadap pelaku perkawinan beda agama yang 

dilangsungkan di negara asing? 

C. Tujuan Penulisan 

1. Untuk mengetahui serta memahami deskripsi di dalam hukum Islam 

mengenai hukum perkawinan beda agama. 

2. Untuk mengetahui serta memahami konsep perkawinan beda agama di 

Indonesia menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di 

Indonesia. 

3. Untuk mengetahui status perkawinan beda agama dalam ajaran Islam. 

4. Untuk mengetahui status hukum terhadap perkawinan beda agama yang 

dilangsungkan di negara asing yang dilakukan oleh warga negara 

Indonesia. 
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5. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku kawin beda agama yang 

dilangsungkan di negara asing yang dilakukan oleh warga negara 

Indoneisa. 

D. Urgensi Penulisan 

1. Manfaat Praktis  

a. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada 

jenjang strata 1 pada Jurusan Syari’ah Twinning Program di Fakultas 

Agama Islam dan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Malang. Sebagai referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya dalam 

bidang kajian yang sama dan memberi kontribusi perkembangan ilmu 

pengetahuan hukum khususnya dalam pembahasan hukum perkawinan. 

b. Dapat memberikan informasi terhadap masyarakat luas khususnya 

kepada para pelaku kawin beda agama tentang hukum nikah beda 

agama sehingga masyarakat mengerti bagaimana hukum nikah beda 

agama menurut hukum positif Indonesia serta menurut hukum Islam. 

2. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai khazanah ilmu pengetahuan dalam kaitannya dengan hukum 

nikah beda agama. 

b. Sebagai kontribusi pemikiran dalam upaya mencari formulasi peraturan 

hukum perkawinan Islam yang linear dengan realitas sosial Indonesia. 

c. Sebagai salah satu upaya dalam mengarahkan peraturan perundang-

undangan mengenai nikah beda agama di Indonesia 
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E. Metode Penulisan 

Adapun metode yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif 

(Normatif Legal Research) : 

1. Pendekatan 

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum sebagai 

norma dalam masyarakat dengan kata lain ialah yuridis normatif,
19

 

langkah ini ditempuh sebagai cara analisa hukum terhadap fakta di 

lapangan. 

2. Bahan Hukum 

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam bukunya Penelitian Hukum 

Normatif : Suatu Tinjauan Singkat menyebutkan bahwa data primer adalah 

data yang diperoleh dari masyarakat, sementara data sekunder lazimnya 

disebut data sekunder. Data sekunder dalam penelitian hukum mencakup 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.   

a. Bahan hukum primer dalam penulisan hukum ini  adalah sumber bahan 

hukum utama yang merujuk pada literatur yang terkait langsung dengan 

objek yang sedang diteliti 
20

 yang dalam penulisan hukum ini adalah 

bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif yang berkaitan dengan 

perkawinan beda agama serta dalil-dalil al-Quran dan as-sunnah yang 

juga berkaitan dengan kawin beda agama. 
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b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer, seperti RUU, hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari 

kalangan pakar hukum positif Indonesia dan pakar hukum Islam, serta 

penjelasan yang diberikan oleh instansi terkait, dalam hal ini 

Pengadilan Negeri Kota Malang dan Kantor Catatan Sipil. 

c. Bahan hukum tertier, yang memberikan petunjuk terhadap bahan 

hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia. 

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Di dalam menunjang validitas penulisan, maka dilakukan pengambilan 

atau penelusuran data melalui dokumentasi dan kepustakaan (library 

research). Dan hanya sebagai pendukung dalam pengumpulan bahan 

hukum tersebut, penulis akan mengadakan wawancara singkat di 

Pengadilan Negeri Kota Malang dan Kantor Catatan Sipil Kota Malang. 

4. Analisa Bahan Hukum 

Setelah data-data yang diperlukan di dalam penelitian ini terkumpul, maka 

selanjutnya akan diolah dan dibahas dengan menggunakan comparative 

analiysis atau sincronation analysis.s 


