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MOTTO

علَ ٍْ َها
ً ً س ُى ْن َوا َ ْه ِل ٍْ ُى ْن
َ ُ ازة
ُ ٌََّازا َّولُ ْىدُهَا ال
َ ُٰ ٌٰٓاٌَُّ َها الَّ ِرٌْيَ ٰا َهٌُ ْىا لُ ْٰٓىا ا َ ًْف
َ اس َو ْال ِح َج
ٌ َه ٰٰۤل ِٕى َىتٌ ِغ ََل
َّٰللاَ َها ٰٓ ا َ َه َس ُه ْن َوٌَ ْف َعلُ ْىىَ َها ٌُؤْ َه ُس ْوى
ص ْىىَ ه
ُ ظ ِشدَاد ٌ ََّّل ٌَ ْع
“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikatmalaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa
yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang
diperintahkan.”
(Qs At-Ta>h}rim : 6)1

1

Al-Qur’an dan terjemahannya (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang), 510
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ABSTRAK
Nursaputri, Haifa Yogiana. 2021. Tinjauna Hukum Positif terhadap Fenomena
Pindah Agama Agama Setelah Perkawinan di Dukuh Sodong Desa
Gelang Kulon Keacamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.
Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah Institut
Agama Islam (IAIN) Ponorogo. Pembimbing, Ibu Shofwatul Aini,
M.S.I.
Kata Kunci: Pernikahan, keluarga, Pindah Agama, status anak
Dukuh Sodong merupakan salah satu desa di Kota Ponorogo yang
memiliki keunikan tersendiri yaitu beragamnya agama yang dipeluk oleh
warganya. Oleh karena itu, sering kali di Dukuh ini terjadi perkawinan beda
agama, bahkan banyak diantara mereka yang melakukan perpindahan agama
setelah menikah. Dari data diketahui bahwa yang paling banyak adalah kasus
perpindahan agama dari non-muslim menjadi Muslim yang dilakukan setelah
perkawinan. Dengan adanya hal ini penilitian ini mengangkat dua permasalahan
yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu tentang status perkawinan dari suami istri
yang berpindah agama setelah perkawinan dan status anak yang tidak mengikuti
agama kedua orangtunya.
Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengambil rumusan
masalah tentang bagaimana tinjauan Hukum Positif terhadap status perkawinan
dari pasangan pindah agama di Dukuh Sodong dan bagaimana tinjauan Hukum
Positif terhadap status anak dari pasangan pindah agama yang tidak mengikuti
agama orangtuanya di Dukuh Sodong Desa Gelangkulon. Tujuan penelitian ini
untuk mengetahui dan cara menyikapi terkait dengan status hukum pasangan
pindah agama setelah pernikahan dan status hukum anaknya di Dukuh Sodong
Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research dimana
peneltian ini dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh
data dari informan terkait dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini
disajikan dalam bentuk deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan proses
yang terjadi di lapangan. Sedangkan pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan
kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: observasi, snowball
sampling, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisi datanya
menggunakan model Miles & Huberman yang terdiri dari: Redusksi data, Paparan
Data, dan Penarikan Kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974, status perkawinan bagi orang yang berpindah agama setelah
perkawinan tetap sah karena sudah dilakukan menurut prosedur hukum yang
berlaku, namun dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 setiap perkawinan harus
dicatatkan sesuai dengan agama dan kepercayaan itu dan melakukan permohonan
pembatalan perkawinan oleh pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat
berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami-isteri, suami atau
isteri,sedangkan status anak yang tidak mengikuti agama kedua orangtuanya
menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tetap sah karena dilahirkan dari
ix

perkawinan yang sah. Namun, dalam hal kewarisan, menurut KHI BAB 1 Tentang
Hukum waris huruf c menjelaskan bahwa ahli waris adalah orang yang beragama
Islam. Oleh karena itu, anak yang memilih menjadi non muslim tidak berhak
menerima waris dari orang tuanya.
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banyak diantara mereka yang melakukan perpindahan agama setelah menikah.
peneliti mengambil rumusan masalah tentang bagaimana tinjauan Hukum Positif
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA
Trsanliterasi digunakan ketika peneliti melakukan pengubaham teks dari satu
tulisan ke tulisan yang lain atau dapat disebut alih huruf atau alih aksara, misalnya
dari huruf Arab ke huruf latin dan sebaginya. Berikut adalah pedoman baku untuk
transliterasi dari huruf Arab ke huruf Latin:
1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah:
Arab

Ind.

Arab

Ind.

Arab

Ind.

Arab

Ind

أ

A

د

dkh

ض

d

ن

K

ب

B

ذ

dh

ط

t

ي

L

ث

T

ز

r

ظ

z}

م

m

د

th

ش

z

ع

‘

ى

n

ج

J

س

s

غ

gh

ه

h

ح

h}

ش

sh

ف

f

و

w

خ

Kh

ص

s}

ق

q

ي

y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan
coretan horizontal di atas huruf a>, i> dan u>.
3. Bunyi

hidup

dobel

(dipotong)

Arab

ditransliterasikan

dengan

menggabung dua huruf ‚ay‛ dam ‚aw‛
Contoh:
Bayna, ‘layhim, qawl, mawd}u>’ah
4. Istilah (technical terms) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi
bahasa baku Indonesia harus dicetak miring
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5. Bunyi: huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam
transliterasi. Transliteradi hanya berlaku pada huruf konsosnan akhir.
Contoh:
Ibn Taymi>ysh bukan Ibnu Taymi>yah. Inna al-di>n ‘inda Alla>h al-Isla>m
bukan Inna al- di>na> ‘indaAlla>h al-Isla>mu….Fahuwa wa>jib bukan Fahuwa
wa>jibu dan bukan pula fahuwa wa<jibun.
6. Kata yang berkahir dengan ta>’ma>rbutah dan berkedudukan sebagai sifat
(na’at) dan id}af> >ah ditrasliterasikan dengan ‚ah‛. Sedangkan muda>f
diterasliterasikan dengan ‚at‛.
Contoh:
Na’at dan muda>f ilayh: Sunnah sayyi’ah, al-Muktabah al-Misriyah.
Muda>f: matba’at al-‘A>mmah.
7. Kata yang terakhir dengan ya>’ mushaddadah (ya>’ ber-tashdid)
diterasliterasikan dengan i>. Jika i> diikuti dengan ta>’ marbutah maka
diterasliterasikan adalah iyah. Jika ya>’ ber-tashdid berada di tengah kata
diterasliterasikan dengan yy.
Contoh:
Al-Ghaza<>li, al-Nawawi>
Ibn Taymi>yah. Al-Jawzi>yah
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dalam abad kemajuan teknologi komunikasi modern dewasa ini,
pergaulan manusia tidak lagi dibatasi hanya dalam satu lingkungan
masyarakat yang kecil dan sempit seperti gologan, suku, agama, dan
rasnya saja, tetapi hubungan manusia telah berkembang dengan begitu
pesatnya satu dengan yang lainnya. 1 Agama sebagai sistem keyakinan
dapat menjadi bagian dari inti sistem nilai yang ada dalam kebudayaan
masyarakat, bahkan menjadi penggerak, pendorong dan pengontrol bagi
tindakan masyarakat untuk berjalan sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan
dan ajaran agamanya. Agama akan selalu berjalan beriringan, sejalan
dengan tingkah laku kebutuhan manusia, yaitu perkawinan.
Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sakral antara laki-laki
dan perempuan yang mengikat satu sama lain melalui akad. Pernikahan
bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai
tujuan yang sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang
ditetapkan syari’at agama. 2 Dalam buku lain menyebutkan, pernikahan
adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar
kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain
(wali) menurut sifat dan syarat yang telaah ditetapkan syara untuk
1

Asmin, “Status Perkawinan Antar Agama Di Tinjau Dari Undang-undang Perkawainan
No 1 Tahun 1974”, (PT DIAN RAKYAT, 1986), 65
2
Mohammad Asnawi, Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan (Yogyakarta:
Darussalam, 2004), 19.

1

2

menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain
saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah
tangga.3
Perkawinan dalam Islam merupakan sunna>tulla>h} yang sangat
dianjurkan karena perkawinan merupakan salah satu cara yang dipilih oleh
Allah Swt sebagai cara untuk melestarikan kehidupan manusia dalam
mencapai kemashlahatan dan kebahagiaan di dunia.4 Melalui proses inilah
sebuah keluarga dapat terbentuk dan melestarikan kehidupan keluarga
sebagaimana tujuan pernikahan itu sendiri. Tujuan pernikahan secara
umum yang diinginkan oleh semua orang adalah untuk memperoleh
kebahagian dan kesejahteraan lahir dan batin menuju kebahagiaan dan
kesejahteraan dunia dan akhirat.5
Perkawinan merupakan suatu tahapan yang penting dalam
kehidupan manusia dan telah terjalin selama berabad-abad pada suatu
kebudayaan dan komunitas agama. Beberapa orang menganggapinya
sebagai peristiwa yang sakral, sebagaimana peristiwa kelahiran dan
kematian seseorang yang hanya diinginkan sekali seumur hidup saja.
Demikian juga pentingnya sebuah perkawinan hampir semua agama
memiliki peraturanya masing-masing secara terperinci yang termuat dalam
aturan dan persyaratan perkawinan, adat, istiadat, dan lain-lain.6

3
4

Slamet Abidin dan Aminudin, Fiqih Munakahat 1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 11-12.
Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam Indonesia, (Yogyakarta: TERAS, 2011),

33
5
6

Abidin dan Aminudin, Fiqih Munakahat 1, 12
Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam Indonesia, 279
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Di dalam agama Islam perkawinan antar agama atau perkawinan
beda agama merupakan permasalahan yang sudah ada sejak lama, tetapi
masih menjadi perdebatan untuk didiskusikan hingga saat ini. Larangan
perkawinan beda agama itu didasarkan pada surat Al-Baqarah ayat 221:

ج َحخهى ٌُؤْ ِه َّي ۗ َو ََّلَ َهتٌ ُّهؤْ ِهٌَتٌ َخٍ ٌْس ِ ّه ْي ُّه ْش ِس َو ٍت
ِ َو ََّل ح َ ٌْ ِى ُحىا ْال ُو ْش ِس ٰو
َّولَ ْى ا َ ْع َج َبخْ ُى ْن ۚ َو ََّل ح ُ ٌْ ِى ُحىا ْال ُو ْش ِس ِوٍْيَ َحخهى ٌُؤْ ِهٌُ ْىا ۗ َولَ َع ْبد ٌ ُّهؤْ ِه ٌي
ٰٰۤ ُ ُ
َ
َّ
ْ
ِ
ع ْٰٓىا
ٌ
ال
ى
ل
ا
ى
ع
د
ٌ
ه
ى
ول
َخٍ ٌْس ِ ّه ْي ُّه ْش ِسنٍ َّولَ ْى ا َ ْع َجبَى ْن ۗ ا
َى
َ
ُ ّْٰللاُ ٌَد
ُ
از ۖ َو ه
ِٕ
َ
ْ
ِ
َاس لَ َعلَّ ُه ْن ٌَخَرَ َّو ُس ْوى
ِ ٌَّاِلَى ْال َجٌَّ ِت َو ْال َو ْغ ِف َسةِ ِب ِاذًِْ ٖ ۚه َوٌُبَ ٍِّ ُي ٰا ٌٰخِ ٖه ِلل
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 Swt mengajak kesurga dan ampunan dengan atas
izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayatnya (perintah-perintahnya)
kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.7`
Di dalam agama Islam juga mengajarkan umatnya untuk hidup
dijalan yang lurus dalam hidayahnya Allah Swt, dan jauh dari godaan
syaitan, jin, dan manusia. Dengan ini maka seorang Muslim dilarang
menikah dengan orang musyrik. 8 Disisi lain dalam Kompilasi Hukum
Islam juga masih diberlakukannya tentang larangan seorang muslim
melakukan perkawinan beda agama. Larangan perkawinan ini berdasarkan
pada Pasal 40 huruf c KHI, yaitu dilarangnya melangsungkan perkawinan

7

Tim Penyusun Al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan
Terjemahannya (Bandung: Syamil Qur’an, 2009) 221
8
M. Karsyayuda, Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi
Hukum Islam, cet ke-1 (Yogyakarta: Total Media Yogyakarta), 84
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antara seorang laki-laki Muslim dengan seorang perempuan yang tidak
beragama Islam begitu juga sebaliknya.9
Pernikahan beda agama sering terjadi di Dukuh Sodong Desa
Gelangkulon Sampung Ponorogo. Tidak hanya berbeda agama saja,
bahkan ada yang melakukan perpindahan agama setelah perkawinan.
Berdasarkan data yang peneliti kumpulkan menurut KUA Kecamatan
Sampung di Desa ini terdapat sekitar 38 orang memeluk agama Isalam
dalam kurun waktu 1 tahun, untuk orang yang berpindah agama Islam
setelah perkawinan ada 12 pasangan suami istri.10
Dalam sebuah keluarga pasti ingin mewujudkan tujuan yang ideal
dari sebuah pernikahan, namun sering kali beberapa pasangan suami istri
mengalami kesulitan dalam membina rumah tangga yang harmonis, salah
satunya dengan pasangan yang berbeda agama atau beda keyakinan
masing-masing

akan

sulit

untuk

membentuk

keluarga

Sakinah,

Mawaddah, dan Rahmah. Dalam agama Islam sendiri juga melarang
bentuk pernikahan seperti ini karena didalamnya jelas mengandung
(kerusakan). Pernikahan beda agama terkadang memberikan dampak yang
negative seperti timbulnya konflik yang nantinya dapat menimbulkan
sebuah percekcokan, dan hilangnya tujuan perkawinan.
Sebuah perkawinan akan memiliki akibat hukum tertentu.
Pernikahan yang sah secara hukum pastilah tidak akan mengalami
kendala. Akan tetapi, lain halnya jika pernikahan itu tidak sah di mata
9

Suhadi, Kawin Lintas Agama, Cet ke-1 (Yogyakarta: LKS Yogyakarta), 51
Bapak Prapto, selaku staff KUA Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, Hasil
Wawancara, Ponorogo 23 Desember, 2020 Pukul 10:00 WIB
10
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hukum. Pernikahan yang tidak sah akan berakibat kepada status anak yang
dilahirkan dari perkawinan ini. Karena salah satu penyebab tidak sahnya
perkawinan dalam Islam adalah perbedaan agama. Selain itu, dalam aspek
status anak yang menurut hukum sah namum jika anak tersebut tidak
mengikuti agama orangtuanya yang sebelumnya Non-Muslim menjadi
Muslim tentu akan menimbulkan suatu permasalahan dimana salah
satunya adalah hak mewarisi. Dalam Islam sudah jelas syarat untuk
menjadi seorang ahli waris yaitu harus beragama Islam.
Meskipun demikian dalam prakteknya di masyarakat terutama di
Dukuh Sodong Desa Gelangkulon tidak semua menyadari akan pentingnya
kesamaan agama dalam melangsungkan pernikahan, hal ini banyak terjadi
pada masyarakat Dukuh Sodong Desa Gelangkulon yang didominasi oleh
agama Islam dan Budha.
Di Dukuh Sodong Desa Gelangkulon ada sebagian pasangan suami
istri yang melakukan pernikahan itu awalnya seagama, tetapi setelah
menikah pasangan suami istri tersebut berpindah agama, sebagai contoh
dalam pasangan suami istri antara Bapak Didik dan Ibu Prapti (BudhaBudha) dan awal pasangan Bapak Didik dan Ibu Prapti menikah dengan
adat Budha dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, namun setelah menikah
Bapak Didik dan Ibu Prapti berpindah agama ke agama Islam. Setidaknya
dari data yang saya peroleh ada 6 pasangan yang melakukan pernikahan
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seperti itu.11 Sedangkan dari data yang diperoleh mulai dari tahun 20192020 pihak KUA Kecamatan Sampung sudah mempunyai data orang yang
berpindah agama ke Islam sekitar 38 orang dalam kurun waktu 1 tahun.12
Karena itu penulis berkeinginan untuk mengadakan penelitian yang
berkaitan dengan Perpindahan Agama setelah Penikahan dan Pengaruhnya
terhadap Status Perkawinan dan akibat hukum terhadap status anaknya.
Lokasi penelitian ini di Dukuh Sodong Desa Gelangkulon Kecamatan
Sampung Kabupaten Ponorogo, karena setelah diadakan penelitian
dibeberapa Desa di kecamatan Sampung, ternyata banyak terjadi kasus
perpindahan agama karena pernikahan pada tahun 2019-2020. Dengan ini
maka penulis tertarik dengan masyarakat khususnya yang melangsungkan
pernikahan pada tahun 2016-2018 dan yang telah melakukan perpindahan
agama.
Sehingga peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul
“TINJAUAN
PINDAH

HUKUM

AGAMA

POSITIF

SETELAH

TERHADAP

PERKAWINAN

FENOMENA
DI

DUKUH

SODONG DESA GELANG KULON KECAMATAN SAMPUNG
KABUPATEN PONOROGO”

11

Bapak Ratno, selaku Pemuka Agama Desa Sodong Kecamatan Sampung Kabupaten
Ponorogo, Hasil Wawancara, 23 Desember, 2020 Pukul 14:00 WIB
12
Bapak Prapto, selaku Staff KUA Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, Hasil
Wawancara, 23 Desember 2020, Pukul 10:00 WIB
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B. Rumusan Masalah
Berpijak pada latar belakang masalah yang dikemukakan diawal
mengenai fenomena pindah agama setelah perkawinan di Dukuh Sodong
Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo maka
peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana tinjauan Hukum Positif terhadap status perkawinan dari
pasangan pindah agama setelah perkawinan di Dukuh Sodong Desa
Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Positif terhadap status anak dari pasangan
pindah agama yang tidak mengikuti agama orangtuanya di Dukuh
Sodong

Desa

Gelangkulon

Kecamatan

Sampung

Kabupaten

Ponorogo?
C. Tujuan Masalah
Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam
penelitian ini adalah:
1. Untuk menjelaskan tinjauan Hukum Positif terhadap status perkawinan
dari pasangan pindah agama setelah perkawinan di Dukuh Sodong
Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk menjelaskan tinjauan Hukum Positif terhadap status anak dari
pasangan pindah agama yang tidak mengikuti agama orangtuanya di
Dukuh Sodong Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten
Ponorogo.
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D. Manfaat Penelitian
1. Teoritis
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan teoritis
mengenai Tinjauan Hukum Positif terhadap pindah agama setelah
pernikahan di Dukuh Sodong Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung
Kabupaten Ponorogo dan diharapkan menjadi tambahan referensi
dalam penelitian selanjutnya dan menjadi tambahan pengetahuan
tentang pindah agama setelah pernikahan dan dampak status
perkawinan serta status anaknya setelah berpindah agama.
2. Praktis
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan praktis
terhadap

pengaruh

langsung

terhadap

masyarakat

dalam

mempertimbangan melakukan pernikahan beda agama dan akibat
hukum dari perpindahan agama setelah menikan yang itu akan
berakibat kepada status hukum anaknya dan diharapkan menjadi
tambahan referensi dalam penelitiam selanjutnya dan menjadi
tambahan pengetahuan tentang pendah agama setelah pernikahan dan
dampak bagi status perkawinan san status anak yang tidak ikut
berpindah agama dengan kedua orangtuanya.
E. Telaah Pustaka
Penelitian ini dilakuakan semata-mata tidak terlepas dari hasil
penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan

9

perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian terdahulu yang
dapat dijadikan perbandinga antara lain:
Pertama, skripsi “Problematika Kehidupan Keluarga Beda Agama
di Desa Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara” pada tahun 2019. 13
Skripsi ini mengambil dua rumusan masalah yang meliputi; bagaimana
problematika kehidupan keluarga beda agama dan bagiamana pelaku
perkawinan beda agama dalam menyikapi kehidupan berkeluarga. Skripsi
ini menjelaskan tentang konsep pernikahan beda agama di desa Tritih
Kulon Kecamatan Cilacap Utara dengan memfokuskan masalah tentang
bagiamana

sebuah

keluarga

beda

agama

dalam

menghadapai

problematika-problematikan dalam rumah tangga di Desa Tritih Kulon
Kecamatan Cilacap Utara. Peneliti menggambil lima pasangan responden
yang ada di Desa Tritih Kulon. Kelima responden tersebut mempunyai
persamaan dan perbedaan dalam hal menghadapi problematikan dalam
rumah tangga beda agama mulai dari status hukum perkawinan, relasi
hubungan suami istri, dan status anak maupun pendidikan anak.
Metodelogi yang digunakan meliputi pendekatan normative-sosiologis.
Sedangkan untuk pengumpulan data menggunakan teknik observasi,
Snowball Sampling, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan
dalam skripsi ini yaitu teori fikih keluarga tentang pernikahan beda agama.
Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pasangan keluarga beda agama
mengalami problematika diantaranya yang pertama, terkait status
13

Irvan Evendi, “Problematika Kehidupan Keluarga Beda Agama Studi Kasus Di Desa
Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utama Kabupaten Cilacap”, Skripsi (Purwokerto: IAIN
Purwokerto, 2019), 90
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keabsahan hukum dimana salah satu pasangan suami isteri ada yang
murtad. Kedua, terkait anak dimana anak harus mengikuti Bapaknya,
tetapi dari pihak isteri tidak dibolehkan. Lalu yang ketiga terkait hubungan
suami isteri, dimana suami tidak mau mengantarkan isterinya pada saat
melakukan ibadah ke gereja.
Perbedaan skripsi ini dengan skripsi diatas adalah peneliti lebih
membahas faktor-faktor yang mempengaruhi alasan berpindah agama dan
wajibnya seorang anak mengikuti agama ayahnya. Sedangkan skripsi ini
lebih menekankan tentang status keabsahan pasangan yang berpindah
agama menurut hukum Islam dan status anak jika tidak mengikuti agama
kedua orang tuanya
Kedua,

skripsi

“Status

Pernikahan

Karena

Murtad

Studi

Perbandingan Fiqh dengan Hukum Islam Positif” pada tahun 2015. 14
Skripsi ini mengambil tiga rumusan masalah yang meliputi; bagimana
status pernikahan apabila salah satu pasangan murtad berdasarkan fiqh,
bagimana status pernikahan apabila salah satu pasangan murtad dalam
Hukum Islam Positif dan bagaimana upaya penyelesaian pernikahan
karena salah satu pasangan murtad bedasarkan fiqh dan hukum Islam
positif. Skripsi ini menjelaskan tentang kesesuian konsep pernikahan
kerena salah satu pasangan murtad menurut fiqh dengan Hukum Islam
Positif. Adapun konsep pernikahan menurut fiqh menurut imam empat
mazhab yaitu pendapat Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi’I, dan
14

Choerul Umam, “Status Pernikahan Karena Murtad Studi Perbandingan Fiqh dengan
Hukum Islam Positif”, Skripsi (Salatiga: STAIN Salatiga, 2015), 141-143
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Imam Hanbali dengan Hukum Islam Positif yaitu Undang-undang Nomor
1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) meliputi batalnya
pernikahan karena salah satu pasangan murtad. Metode penelitian yang
digunakan dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis nomartif
dan pendekatan Statute Approach (pendekatan undang-undang), serta
teknik pengumpulan data dengan studi keperpustakaan. Kesimpulan dalam
skripsi ini status pernikahan karena murtad yang kurang jelas dalam
Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang mengatur pembatalan perkawinan
karena perbuatan murtad yang dilakukan pihak suami atau istri. Sehingga
tidak sejalan dengan Hukum Islam yang mengatur secara tegas tentang
perbuatan murtad yang dilakukan oleh suami istri dalam pembatalan
perkawinannya.
Perbedaan skripsi ini dengan skripsi diatas adalah peneliti lebih
membahas tentang pembatalan pasangan suami istri yang murtad setelah
melakukan perkawinan. Sedangkan skripsi ini lebih menekankan tentang
pasangan yang berpindah agama dari Non-muslim menjadi Muslim.
Ketiga, skripsi “Perpindahan Agama karena Pernikahan dan
Pengaruhnya pada Pembinaan Agama dalam Keluarga Studi Kasus di
Kecamatan Gondosuman Yogyakarta” pada tahun 2007. 15 Skripsi ini
mengambil dua rumusan masalah meliputi; apa saja faktor-faktor yang
memotivasi dan mendorong pindah agama yang semula non Islam menjadi
pindah agama Islam dan bagaimana peranan suami istri pindah agama
15

Abdul Aziz Wahidin, “Perpindahan Agama karena Pernikahan dan Pengaruhnya pada
Pembinaan Agama dalam Keluarga Studi Kasus di Kecamatan Gondosuman Yogyakarta” Skripsi
(Yogyakarta: UIN Yogyakarta, 2007), 89-90
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pada pembinaan keluarga dalam melakukan hak dan kewajiban suami istri
dalam keluarga. Skripsi ini terfokuskan kepada masalah dalam pemenuhan
hak dan kewajiban suami istri yang semula non Islam berpindah agama
Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan
jenis penelitian field research atau penelitian lapangan dengan pendekatan
deskriptif, serta teknik pengumpulan data dengan angket atau kusioner,
wawancara, dan dokumentasi. Kesimpulan dalam skripsi ini berpindahnya
keagama Islam mempunyai alasan-alasan yang sangat logis, dan untuk
memenuhi hak dan kewajiban suami isri dalam keluarga masih diperlukan
bimbingan satu sama lain, karena belum kuatnya posisi salah satu pihak
baik istri yang mualaf ataupun sebaliknya suami yang mualaf.
Perbedaan skripsi ini dengan skripsi diatas adalah peneliti lebih
membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi alasan berpindah
agama dan bagaimana cara memenuhi hak dan kewajiban suami istri yang
beda agama serta bagaimana status anak jika orang tua beda agama.
Sedangkan skripsi ini menekankan pada status keabsahan pernikahan
menurut hukum Islam setelah berpindah agama dan status anak jika tidak
mengikuti agama kedua orang tuanya yang kadang bisa berakibat terhadap
hak mewarisi seorang anak.
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F. Metode Penelitian
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian ilmiah (research) berarti “pencarian ulang”. Secara
etimologi penelitian berarti memeriksan atau mencari kembali. 16 Jenis
penelitian ini adalah studi kasus, yaitu suatu deskripsi intensif dan
analisa fenomena tertentu atau satuan sosial seperti individi, kelompok,
istitusi atau masyarakat. Peneliti menggambarkan subjek penelitian di
dalam keseluruhan tingkah laku beserta hal-hal yang melingkupinya,
juga mencermati individu atau sebuah unit secara mendalam.17
Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research).
Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan
data-data deskriptif yaitu data-data tertulis atau lisan dari narasumbernarasumber yang diwawancarai dan dari perilaku yang diamati.18 Datadata deskriptif tersebut merupakan data-data yang dikumpulkan berupa
kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.19 Penelitian kualitatif lebih
mengutamakan makna, karena data dan informasi lapangan ditarik dari
makna dan konsepnya, melalui pemaparan deskriptif analitik tanpa
harus menggunakan angka, sebab lebih mengutamakan proses
terjadinya

peristiwa

dalam

situasi

yang

alamai.

20

Peneliti

16

Aji Damanuri, Metodelogi Penelitian Mu’amalah (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010),

17

Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 314
Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999),

1.
18

3.
19

Damanuri, Metodelogi Penelitian Mu’amalah, 26
Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik (Jakarta: PT Bumi Aksara,
2015) 88.
20
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menggunakan pendekatan kualitatif ini guna untuk menelusuri dan
mendapatkan gambaran mengenai fenomena pindah agama setelah
pernikahan bagi masyarakat di Dukuh Sodong Desa Gelangkulon
Kecamatan

Sampung

Kabupaten

Ponorogo

mengenai

status

perkawinan dan hak dan kewajiban suami istri dengan pertimbangan,
yaitu pendekatan kualitatif ini bersifat luwes tidak terlalu mendalam,
tidak terlalu lazim dalam mendefinisikan konsep, serta memberikan
kemungkinan bagi perubahan-perubahan manakala ditemukan faktafakta baru yang lebih mendasar, unik, dan bermakna dilapangan. 21
Dipilihnya pendekatan ini juga memungkinkan peneliti dalam
memahami gejala-gejala dan proses-proses yang dialami oleh informan
di lapangan.
Penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif.
Pendekatan ini diambil karena didasarkan pada obyek penelitian
sebagai data primer yang dibutuhkan dalam penelitian yaitu orang
yang telah melakukan pernikahan dan memutuskan untuk berpindah
agama dan lebih khususnya telah memiliki anak di Dukuh Sodong
Desa

Gelangkulon

dan

karena

banyaknya

masyarakat

yang

memutuskan berpindah agama setelah perkawinan jika pernikahan itu
dilakukan menurut hukum Islam pasti harus memenuhi syarat yaitu
harus seagama untuk calon pasangan suami istri. Namun, ada juga
yang melakukan pernikahan beda agama yang dicatatkan di Catatan
21

2003), 39.

Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT Grafindo Persada,
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Sipil. Pendekatan deskriptif tersebut mempunyai makna mendalam
dalam sebuah metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu
obyek, dan suatu sistem pemikiran.
2. Kehadiran Peneliti
Kehadiran peneliti mutlak diperlukan karena hanya manusia
sebagai alat yang dapat berhubungan dengan responden atau obyek
lainnya, dan hanya manusialah yang mampu memahami akan
kaitannya kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan. Oleh karena itu,
ketika kegiatan pengumpulan data di lapangan, peneliti sangat
berperan serta mengamati langsung pada obyek penelitiannya secara
aktif di lapangan penelitian. 22 Dalam penelitian ini, peneliti sebagai
pengamat penuh, artinya peneliti hanya melakukan pengamatan saja
tanpa terlibat lebih dalam dengan obyek yang diteliti. Peneliti juga
dapat dikatakan berfungsi sebagai obsever, yaitu peneliti melakukan
observasi langsung ke lapangan tempat dilaksanakannya penelitian.
3. Lokasi Penelitian
Peneliti mengambil lokasi penelitian di Dukuh Sodong Desa
Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Lokasi ini
dipilih karena di Desa Sodong inilah banyak terjadi pindah agama
setelah pernikahan.

22

Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, 9.
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4. Data dan Sumber Data
a. Data
Data didefiniskan sekumpulan informasi atau nilai yang
diperoleh dari pengamatan (observasi) suatu obyek, data dapat
boleh berupa angka dan boleh pula merupakan lambang atau
sifat. 23 Data-data yang peneliti butuhkan dalam menganalisis
masalah menjadi
pokok pembahasan dalam penyusunan penelitian ini.
Adapun data-data utama yang peneliti butuhkan dalam penelitian
ini meliputi tentang status perkawinan dan status anak dari
pasangan suami istri yang berpindah agama dari Non-muslim
menjadi Muslim.
b. Sumber Data
1) Sumber Data Primer
Sumber data primer adalah sumber data pertama di mana
sebuah data dihasilkan. 24 Peneliti memperoleh data langsung
dengan cara menggali informasi dari informan atau responden
dan catatan lapangan yang relevan dengan masalah yang
diteliti. Data primer diperoleh langsung dari masyarakat yang
sudah menikah dan berpindah agama, karena bisa diketahui
dengan ini pasangan tersebut menikah menggunakan hukum
23

Syafizal Helmi Situmorang, Analisis Data: Untuk Riset dan Bisnis (Medan: USU Press,

2010), 1.
24

Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif
dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran
(Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 129.
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Islam atau menikah menurut hukum agama yang lain. Selain
pasangan beda agama yang sudah menikah banyak masyarakat
yang sebelumnya menikah dengan agamanya setelah itu
memutuskan berpindah agama di Dukuh Sodong Desa
Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.
Dalam skripsi ini yang menjadi sumber primer adalah pasangan
keluarga pindah agama sebagai berikut:
Tabel 1.1: Pasangan Keluarga Pindah Agama
Nama Keluarga

Alamat

Keluaga Bapak Didik dan Ibu Dukuh
Prapti

Desa

Gelangkulon

Keluarga Bapak Endra dan Dukuh
Ibu Dwi Setyorini
Keluarga

Sodong

Desa

Sodong

Desa

Gelangkulon

Keluarga Bapak Pardin Dan Dukuh
Ibu Dwi Murtini

Sodong

Gelangkulon

Keluarga Bapak Margono dan Dukuh
Ibu Lena

Desa

Gelangkulon

Bapak Supriyadi Dukuh

dan Ibu Heni

Sodong

Sodong

Desa

Gelangkulon

Sember: Kelurahan Desa Gelangkulon

2) Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah
sumber data primer. Data yang dihasilkan dari sumber data ini

18

adalah data

sekunder.

25

Sumber data sekunder

yang

mendukung penelitian ini adalah informan lain seperti pihak
KUA Kecamatan Sampung, masyarakat sekitar, buku-buku
pendukung, hasil penelitian terdahulu, jurnal, artikel, dan
sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat
serta penelitan yang dapat membantu menggembangkan
penelitian ini. Buku penunjang antara lain buku Fikih
Munakahat karya Tihami dan Sohari Sahrani, buku Status
Perkawinan Antar Agama Di Tinjau Dari Undang-undang
Perkawainan No 1 Tahun 1974 karya Asmin, buku Perkawinan
Islam Indonesia karya Wardah Nuroniyah, buku Perkawinan Beda
Agama Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam karya
M. Karsyayuda, dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan
pembahasan tentang pernikahan pindah agama.

5. Teknik Pengumpulan Data
a. Snowball Sampling
Snowball Sampling digunakan untuk mencari informasi
yang diperolehdari kedua inoforman yang belum memadai, untuk
mencari informan lain yang lebih mengetahui untuk melengkapi
data yang telah diberikan oleh informan sebelumnya. 26 Dengan ini
penulis mendapatkan data tersebut dari informan pertama, setelah
itu dari informan pertama memberi tahu kepada informan kedua,
25

Ibid, 129
Muhammad Guntur Alting, Asas-asas Multiple Reasearches (Yogyakarta: Tata
Wacana, 2010), 95
26
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dari informan kedua memberi tahu kepada informan ketiga, dari
informan ketiga memberi tahu kepada informan keempat, dan
begitu seterusnya sampai mendapatkan informasi yang jelas dan
akurat.
b. Wawancara
Teknik pengumpulan data yang lain adalah interview atau
wawancara (wawancara mendalam). Melakukan wawancara secara
mendalam berarti menggali informasi atau data sebanyakbanyaknya dari responden atau informan dengan tujuan agar
memperoleh keterangan yang rinci dan mendalam mengenai
pandangan orang lain, atau masyarakat. 27 Dalam hal ini, informasi
atau keterangan diperoleh langsung dari responden atau informan
dengan cara tatap muka dan bercakap-cakap. Yang dimaksud
dengan wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk
tujuan penelitian dengan Tanya jawab, sambil bertatap muka antara
pewawancara dengan respoden menggunakan alat yang dinamakan
interview guide (panduan wawancara).

28

Metode wawancara

merupakan metode tanya jawab langsung antara peneliti dengan
informan.29 Peneliti akan menggunakan wawancara sebagai teknik
pengumpulan data, dengan memfokuskan narasumber utama yaitu
masyarakat yang telah melakukan pernikahan dan berpindah agama
khususnya pasangan beda agama karena bisa diketahui dengan ini
27

Damanuri, Metodelogi Penelitian Mu’amalah, 81
Nazir, Metode PenelitianI, 157
29
Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, 237
28
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pasangan tersebut menikah menggunakan hukum Islam atau
menikah menurut hukum agama yang lain dan pernikahan itu di
catatkan dimana. Selain pasangan beda agama yang sudah menikah
yang sebelumnya menikah dengan hukum agamanya setelah itu
memutuskan berpindah agama. Teknik pengumpulan data dengan
wawancara, peneliti gunakan untuk membantu menjelaskan dan
menjawan rumusan masalah yang pertama dan kedua. Adapun
penjelasan tersebut meliputi bagaimana status perkawinan pasanga
suami istri yang berpindah agama setelah menikah, serta
bagaimana hak dan kewajiban suami istri yang berpindah agama
setelah menikah dalam menjalankan rumah tangganya. Dalam
wawancara juga tidak menutup kemungkinan peneliti akan
melakukan wawancara dengan informan lain yang dirasa dapat
diambil keterangannya untuk mendukung tentang penelitian.
c. Dokumentasi
Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah katakata dan tindakan, selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen
dan lain-lain. 30 Dokumentasi merupakan salah satu jenis teknik
yang digunakan dalam suatu penelitian yang berkaitan dengan
teknik pengumpulan data. Menurut Sugiyono studi dokumen
merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan

30

Damanuri, Metodelogi Penelitian Mu’amalah, 83
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wawancara dalam penelitian kualitatif. 31 Dari pengertian tersebut
dapat dikatakan bahwa dokumen merupakan sumber data yang
membantu untuk melengkapi penelitian, baik berupa gambar, film,
sumber tertulis, dan karya momental, yang semuanya itu
memberikan informasi bagi proses penelitian. 32 Secara ringkas,
dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.
Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya
momental dari seseorang. 33 Dokumen utama yang digunakan
peneliti dalam penelitian ini berupa data perkembangan penduduk
Desa Sodong Kecamatan Sampung yang meliputi daftar jumlah
masyarakat yang berpindah agama. Dokumen ini sangat berguna
untuk mengetahui berapa jumlah masyarakat setempat yang masuk
berpindah agama setelah melakukan pernikahan di Desa Sodong
Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.
6. Analisis Data
Analisa data merupakan bagian yang amat penting dalam metode
ilmiah, karena dengan analisislah, data tersebut dapat diberi arti dan
makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Datadata mentah atau belum jelas yang dikumpulakan perlu dipecahkan
dalam

kelompok-kelompok,

diadakan

kategorisasi,

dialakukan

pengeolahan dan manipulasi, serta dioleh sedemikian rupa sehingga
data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah dan
31

Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif, 179
Ibid.,178
33
Ghony & Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif , 240
32
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bermanfaat untuk menguji hipotesa.34 Analisa data kualitatif, menurut
Bogdan & Biklen dalam buku Moleong adalah upaya yang dilakukkan
dengan jalan berkerja dengan data, mengorganisasikan data, memilahmilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mesintesiskannya,
mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa
yang perlu dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan
kepada orang lain.35
Miles & Huberman mengemukakan tiga tahapan yang harus
dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu reduksi
data, paparan data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi data
(conclusion drawing/verifying).36
a. Reduksi data
Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih
hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan
mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan
memberi gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan
pengumpulan data.37
b. Paparan data
Pemaparan data atau penyajian data sebagai sekumpulan
informasi tersususn, dan memberi kemungkinan adanya penarikan
kesimpulan dan pengamblan tindakan. Penyajian data yang

34

Nazir, Metode Penelitian, 304.
Moleong, Metode Penelitian Kualitatif , 248.
36
Gunawan, Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik, 210.
37
Ibid.,211
35
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digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan
sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan
analisa sajian data.38
c. Penarikan kesimpulan
Kesimpulan dan verifikasi adalah tahap akhir dalam proses
analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan
dari data-data yang diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan unttuk
mencari hubungan, persamaan atau perbedaan dalam penelitian
tersebut.39
7. Pengecekan Keabsahan Data
Kriteria yang digunakan dalam mengecek keabsahan data daklam
penelitian ini adalah kriteria kredibilitas. Kredibilitas adalah suatu
kriteria untuk memenuhi bahwa data dan informasi yang dikumpulkan
harus mengandung nilai kebenaran, yang berarti penelitian kualitatif
dapat dipercaya oleh pembaca. Adapun teknik pengecekan data yang
digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi
adalahh teknik pemerikasaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu
yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai
pembanding terhadap data. Ada empat macam triangulasi sebagai teknik
pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik
dan teori. 40 Triangulasi data digunakan sebagai proses pemantapan
derajat kepercayaan (kredibelotas/validitas) dan konsistensi data, serta
38

Ibid.,
Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, 247.
40
Ibid., 175
39
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bermanfaat juga sebagai alat bantu analisis data di lapangan.

41

Triangulasi bukan bertujuan mencari kebenaran, tetapi meningkatkan
pemahaman peneliti terhadap data dan fakta yang dimiliki. Hal iini
dipertegas oleh Wiersma yang mengemukakan triangulasi daam
pengujian kredibelitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai
sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dapat disimpulkan
bahwa triangulasi sebagai teknik pemerikasaan keabsahan data dengan
cara pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. 42
Triangulasi sebagai upaya mengecek data dalam suatu penelitian, dimana
peneliti tidak hanya menggnakan pemahaman pribadi tanpa melakukan
pengecekan kembali penelitian. Untuk menarik kesimpulan diperlukan
beberapa sudut pandang yang bias dipertimbangkan dalam beragam
fenomena yang muncul dan selanjutnya ditarik kesimpulan yang bisa
diterima kebenarannya.
G. Sistematika Pembahasan
BAB I :

PENDAHULUAN

Bab

ini

memaparkan

tentang

gambaran umum dari skripsi yang hendak disjikan oleh peneliti. Pada bab
ini berisi latar belakang yang menjelaskan tentang alasan peneliti.
Rumusan masalah yang memaparkan tentang pertanyaan yang ditarik dari
latar belakang untuk membatasi fokus penelitian. Tujuan dan manfaat
penelitian yang menjelaskan tentang kegunaan dari penelitian secara
teoritis dan praktis. Telaah pustaka, dalam bagian ini peneliti memaparkan
41
42

Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik, 218.
Ibid., 219

25

beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dalam
objek penelitian sebagai bahan perbandingan dan kajian. Metode
penelitian, pada bagian ini peneliti memaparkan beberapa metode
penelitian yang akan digunakan dalam melakukan penelitian. Sistematika
pembahasan yang berisi tentang penjelasan bab-bab yang akan dibahas
dalam skripsi yang merupakan bagian awal untuk mempermudah pembaca
dalam membaca penelitian.
BAB

II:

TINJAUAN

HUKUM

POSITIF

TENTANG

PERKAWINAN Bab ini merupakan landasan teori yang berisi tentang
teori dan konsep konsep yuridis sebagai landasan teori untuk penkajian
dan analisa masalah. Landasan teori ini nantinya akan dipergunakan dalam
menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Adapaun
teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu tentang Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum
Isalam tentang Status Anak.
BAB III : FENOMENA PINDAH AGAMA SETELAH
PERKAWINAN DI DUKUH SODONG DESA GELANGKULON
KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO Pada bab ini
peneliti memaparkan data-data yang diperoleh berdasarkan instrument
yang telah ditentukan sebelumnya. Bab ini sebagai bahan analisa
berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dengan mengurakan
gambaran objek penelitian. Diantara data tersebut yaitu gambaran umum
wilayah

penelitian

yang meliputi

sejarah Dukuh

Sodong Desa
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Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, keadaan
penduduk Dukuh Sodong Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung
Kabupaten Ponorogo, dan keadaan pendidikan di Dukuh Sodong Desa
Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Selain gambaran
umum wilayah penelitian, dalam bab ini peneliti akan memaparkan hasil
penelitian dari objek penelitian yang meliputi fenomena perpindahan
agama setelah pernikahan di Dukuh Sodong Desa Gelangkulon Kecamatan
Sampung Kabupaten Ponorogo.
BAB IV: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS
PERKAWINAN DAN STATUS ANAK YANG TIDAK MENGIKUTI
AGAMA ORANGTUANYA Pada bab ini yang pertama berisi Tinjauan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap status perkawinan
pasangan yang pindah agama setelah pernikahan dan Peraturan Pemerintah
No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Th 1974. Yang kedua
Tinjauan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI terhadap status
anak dari pasangan suami istri yang berpindah agama.
BAB V: PENUTUP Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi
kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan jawaban
singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan berdasarkan hasil
penelitian dan analisa yang dipaparkan oleh peneliti. Saran pada bab ini
merupakan saran-saran yang ditujukan bagi pihak-pihak terkait dengan
permasalahan penelitian.

BAB II
KONSEP PERNIKAHAN DALAM HUKUM POSITIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KHI
A. Konsep Perkawinan Dalam Hukum Positif
1. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang
Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada BAB
I DASAR PERKAWINAN Pasal 1 dinyatakan bahwa: perkawinan
adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa.1
Selanjutnya, dalam Pasal 2 Undang-undag tersebut menyebutkan
bahwa perkawinan dianggap sah, apabila dilakukan menurut aturan
hukum

masing-masing

dan

kepercayaan

para

pihak.

Setelah

perkawinan dilaksanakan, perkawinan tersebut harus dicatatkan, dalam
hal pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan di
Kantor Catatan Sipil.
Setalah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, maka dasar berlakunya hukum Islam di bidang
perkawinan, talak dan rujuk tentulah Undang-undang Nomor 1 Tahun

1

Beni Ahmad Saebeni, Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-undang, (Bandung:
CV Pustaka Setia, 2008), 15
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1974 ini terutama Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) yang
menetapkan sebagai berikut:
Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaan itu, tiap-tiap perkawinan dicatat
menurut peraturan-peraturan, perundang-undangan yang berlaku.

2

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 66,
maka semua peraturan yang mengatur tentang perkawinan dan segala
sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah diatur dalam
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan tidak berlaku lagi
yaitu perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum
Perdata/BW, ordonasi perkawinan Indonesia Kristen dan peraturan
Perkawinan Campuran.3
Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa perkawinan
yang telah dilakukan itu harus dicatatkan agar memiliki kekuatan
hukum dimata negara. Ketentuan yang diatur dalam Undang-undang
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) tentang perkawinan
adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya itu. Pada kenyataannya apabila didalam
suatu perkawinan suami istri yang mulanya beragama Non-muslim
kemudian berpindah agama menjadi seorang Muslim, yang kemudian
keduanya sekaligus ingin memperbaharui perkawinannya secara
hukum Islam guna kepastian hukum kepada agama yang baru yang
2

Undang-undang RI No 1 Th 1974 tentang Perkawinan (Jakarata: Permata Press,2003), 3
Jane Marlen Makalew, “Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia”,
Jurnal Lex Privatum, Vol. 1, No.2, 2013. Diakses tanggal 10 Januari 2021.
3

merka yakini yang di dasarkan menurut Pasal 2 ayat (2) tentang
pencatatan perkawinan. 4 Oleh karena itu, untuk menjadikan sahnya
perkawinan atas pasangan suami-istri. Berdasarkan Undang-Undang
No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) disebutkan
“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu.” 5
Dalam Undang-undang perkawinan tidak hanya melihat dari aspek
formal semata-mata, melainkan juga dari aspek agama. Dalam aspek
agama menetepkan tentang keabsahan suatu perkawinan, sedangkan
dalam aspek formalnya menyangkut aspek administrative, yaitu
pencatatan perkawinan. Menurut Undang-undang Perkawinan, kedua
aspek tersebut harus terpenuhi, jika perkawinan hanya dilangsungkan
menurut ketentuan Undang-undang negara, tanpa memperhatikan
unsur agama, perkawinan dianggap tidak sah. Sebaliknya, apabiila
perkawinan dilakukan dengan mengabaikan Undang-undang, maka
perkawinan tersebut tidak sah menurut Undang-undang.
Dalam pelaksanaanya Menurut eraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 BAB II PENCATATAN PERKAWINAN Pasal 2 ayat (1)
Pencatatan

perkawinan

dari

mereka

yang

melangsungkan

perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai
Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32
Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Sedangkan
4

Sirman Dahwal, Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di
Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2016), 84
5
Undang-undang RI No 1 Th 1974 tentang Perkawinan, (Jakarata: Permata Press,2003), 3

pasal 2 ayat (2) menyatakan Pencatatan perkawinan dari mereka yang
melangsungkan

perkawinannya

menurut

agamanya

dan

kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai
Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud
dalam

berbagai

perkawinan.

6

perundang-undangan

mengenai

pencatatan

Maka dengan seseorang berpindah agama dari Non-

muslim menjadi Muslim harus disesuaikan dengan data-data dengan
persyaratan nikah, sesuai dengan ketentuan Pasal 20 sampai Pasal 36
PP No 9 Th 1975, jika tidak sesuai maka pernikahan tersebut harus
mengajukan pembatalan pernikahan sesuai dengan Pasal 37 dimana
pembatalan perkawinan dilakukan di pengadilan dan diajukan oleh
para pihak-pihak yang berhak mengajukannya. 7
2. Syarat-Syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang
Syarat-syarat nikah dalam undang-undang di jelaskan dalam Pasal 6
ayat (1) sampai (5) yang isianya sebagai berikut:
a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon
mempelai.
b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai
umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang
tua.

6

Peraturan Pemerintan Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Perkawinan dalam
Undang-undang No 1 Tahun 1974, (Jakarta: Permata Press, 2001), 4
7
Suhadi, Kawin Lintas Agama, Cet ke-1 (Yogyakarta: LKS Yogyakarta)

c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal
dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya,
maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang
tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan
kehendaknya.
d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam
keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin
diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang
mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas
selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan
kehendaknya.
e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut
dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih
diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan
dalam

daerah

hukum

tempat

tinggal

orang

yang

akan

melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat
memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang
tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini
berlaku

sepanjang

hukum

masing-masing

agamanya

dan

kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.8

8

Badan Penyuluhan Hukum Agama, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Pekawinan, (Jakarta: Proyek Penyuluhan Hukum Agama, 1991), 98

3. Tujuan Perkawinan menurut Undang-Undang
Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada BAB
I DASAR PERKAWINAN Pasal 1 dinyatakan bahwa: perkawinan
adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa.9
4. Pengertian Perkawinan Menurut KHI
Makna

nikah

secara

bahasa

adalah

penggabungan

atau

percampuran antara pria dan wanita. Sedangkan secara istilah syari’at,
nikah adalah akad antara pihak pria dengan wali wanita, sehingga
hubungan badan antara kedua pasangan pria dan wanita menjadi
halal.10
Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin”
yang menurut bahasa artinya adalah membentuk sebuah keluarga
dengan lawan jenis, melakukan hubungan suami istri atau bersetubuh.
Perkawinan disebut juga dengan “pernikahan”, berasal dari kata nikah
yang berarti mengumpulkan, saling memasukkan dan diguanakan
untuk arti kata bersetubuh (W>a>th}i). Kata “nikah” sendiri sering
digunakan untuk arti kata persetubuhan, atau untuk arti akad nikah.11

9

Beni Ahmad Saebeni, Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-undang, (Bandung:
CV Pustaka Setia, 2008), 15
10
Dr. Hasbi Indra, MA,dkk, Potret Wanita Sholehah, (Jakarta: Pena Madani, 2005), 205
11
Abdul Rahman Ghazali, Fikih Munakahat, (Jakarta: Kencana Press, 2003), 7

Dalam kitab suci Al-Qur’an banyak sekali ayat-ayat yang
menjelaskan tentang persoalan-persoalan pernikahan. Ada sekitar 103
ayat, baik diawali dengan kosa kata “nikah” yang berarti “berhimpun”
maupun dengan yang diawali ‚Za>wj‛ yang berarti “pasangan”. Kata
nikah dalam berbagai bentuknya disebut sebanyak 23 kali, sementara
kata Za>wj ditemukan sebanyak 81 kali.
Dalam pendapat Nasrul Umam dan Ufi Ulfiyah yang mengambil
pendapat dari Musdah Mulia mengatakan bahwa dari kajian semua
ayat-ayat Al-Qur’an yang membahas pernikahan, didapati beberapa
prinsip utama atau dasar semestinya menjadi landasan pernikahan,
yaitu adanya prinsip monogami, prinsip sakinah, mawadah wa rahmah
(cinta dan kasih sayah) prinsip saling melengkapi, melindungi, prinsip

mu’a>sya>roh} bil ma>’ruf (pergaulan yang sopan dan santun) juga prinsip
kebebasan dalam memilih jodoh sepanjang itu tidak melanggar
ketentuan syari’at yang berlaku.12
Dalam Pasal 2 KHI dijelaskan bahwa perkawinan adalah akad yang
sangat kuat (misa>qon gh}a>liz|a>n) untuk mentaati perintah Allah, dan
melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Perkawinan adalah suatu
yang sangat menajubkan dari aturan Tuhan untuk menyatukan seorang
laki-laki dan perempuan agar berkumpul dalam satu Rumah atau satu
tempat tidur guna saling bekerja sama, mencintai, beranak pinak dan
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Nasrul Umam Syafi’I dan Ufi Ulfiah, “Ada Apa Dengan Nikah Beda Agama”, (Depok:
Qultum Mediai, 2004), 2004

membentuk kehidupuan yang tentram, saling membantu, memlihara,
menjaga dan melindungi.13
Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap
melakukan perananya yang positif dalam mewujudkan tujuan
pernikahan itu sendiri.
Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa: 1 yang berbunyi:

َاحدَةٍ َّو َخلَك
ِ ِي َخلَمَ ُى ْن ِ ّه ْي ًَّ ْف ٍس َّو
ُ ٌَّٰ ٌٰٓاٌَُّ َها ال
ْ اس احَّمُ ْىا َزبَّ ُى ُن الَّر
َّ ِه ٌْ َها شَ ْو َج َها َو َب
س ٰۤا ًء
َ ًِذ ِه ٌْ ُه َوا ِز َج ًاَّل َوثٍِ ًْسا َّو
Artinya: “Hai kalian manusia, nertakwalah kepada Tuhanmu
yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan darinyalah Allah
menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembang
biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak”. (QS Surat An-Nisa:
1)14
Perkawinan merupakan salah satu perintah agama yang
mampu untuk segera melaksanakannya, karenanya perkawinan dapat
menjauhkan dari kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan
amaupun dalam bentuk perzinaan. Orang yang mempunyai keinginan
untuk melakukan pernikahan tetapi belum mempunyai persiapan bekal
(fisik dan non fisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk
berpuasa. Orang yang berpuasa akan memiliki kekuatan atau
menghalangi dari berbuat maksiat yang sangat keji, yaitu perzinaan.15

13

Fuad Muhammad Khair Ash-Shalih, Sukses Menikah dan Berumah Tangga, (Bandung:
Pustaka Setia,2006), 23
14
Tim Penyusun Al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan
Terjemahannya (Bandung: Syamil Qur’an, 2009) 35
15
Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,2006), 7

5. Dasar Hukum Perkawinan menurut KHI
Hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan
antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran
kebutuhan biologis antarjenis, dan hak serta kewajiban yang
berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. Perkawinan adalah
sunnahtullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh
manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya manurut
para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu terdiri dari
dua pasangan, 16 sesuai dengan Firman Allah Swt surat Al-Dzariyat
ayat 51:

ً لَ ُى ْن ِ ّه ٌْهُ ًَ ِرٌ ٌْس ُّه ِبٍ ٌْي
َو ََّل حَجْ َعلُ ْىا َه َع ه
ْ ًِِّّٰللاِ ا ِٰل ًها ٰاخ ۗ ََس ا
Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan
supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah Swt (QS. Al-Dzariyat
[51]: 49)17
Perkawinan yang merupakan sunatullah pada dasarnya adalah
mubah tergantung kepada tingkat maslahatnya. Meskipun perkawinan
itu asalnya adalah mubah, namun dapat berubah menurut Ahkmalkhamsah (hukum yang lima) perubahan keadaan:
a. Nikah wajib. Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu
yang akan menambah takwa dan menyelamatkan dari
perbuatan haram.
16
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b. Nikah haram. Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa
dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga dan
belum siap secara lahir dan batin.
c. Nikah sunnah. Nikah disunnahkan bagi orang-orang yang
sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya
dari perbuatan haram.
d. Nikah mubah, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk
nikah dan dorongann untuk nikah belum membahayakan
dirinya.18
6. Tujuan Perkawinan menurut KHI
Tujuan pernikahan menurut agama Islam untuk memenuhi
petunjuk agama dalam rangkan mendirikan keluarga yang harmonis,
sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menjalankan hak dan
kewajiban dalam berkeluarga, sejahtera artinya dapat memperoleh
ketenangan lahir dan batin, sehingga timbullah kebahagiaan yakni
kasih sayang antar keluarga. Tujuan pernikahan menurut Imam
Ghazali diringkas menjadi lima yaitu:
a. Mendapatkan dan melangsungkan pernikahan.
b. Memenuhi

hajat

setiap

manusia

untuk

menyalurkah

syahwatnya dan menumpahkan rasa kasih sayangnya.
c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan
dan kerusakan.
18

Tihami dan Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta:
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d. Menumbuhkan

kesungguhan

untuk

bertanggungjawab

menerima semua hak dan kewajiban, serta bersungguhsungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
e. Membangun rumah tangga yang harmonis dan membentuk
masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

19

B. Status Anak dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
Menurut Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada
BAB IX tentang Kedudukan Anak dijelaskan bahwa anak yang sah adalah
anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat adanya perkawinan yang
sah. Dengan ini maka anak yang dilahirkan dari pasangan yang
sebelumnya beragama Non-Muslim hukumnya tetap sah dan mempunyai
nasab dengan kedua orang tuanya. Jika kemudian orang tuanya berpindah
agama maka anak tersebut hukumnya tetap sah, dan dibuktikan dengan
akta kelahiran anak dan jika anak tersebut belum baligh wajib mengikuti
orang tuanya, namun jika sudah baligh dibebaskan untuk memilih
agamanya sendiri.20
Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan anak
yang dilahirkan dari pernikahan yang sah berhak atas harta kedua
orangtuanya. Dalam UU No.1 tahun !974 tidak disebutkan secara rinci
cara-cara anak yang sah dalam mendapatkan harta dari orang tuanya. Salah
satu hak yang biasanya diperoleh dari seorang anak dari orang tuanya
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Ghazali, Fikih Munakahat, 22-25
Undang-undang RI No 1 Th 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,
(Jakarata: Permata Press,2003), 102
20

adalah hak mewarisi.21 Akan tetapi, sayangnya dalam UU Nomor 1 Tahun
1974 tidak disinggung tentang hal ini.
C. Status Anak dalam Kompilasi Hukum Islam
Menurut pasal 99 Kompilasi Hukum Islam anak yang sah adalah
anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan hasil
perbuatan suami istri yang sah di dalam rahim dan dilahirkan oleh istri
tersebut. 22 Namun lain halnya jika anak tersebut tidak mengikuti agama
kedua orangtuanya pastilah menimbulkan sebab hukum yaitu dalam hak
mewarisi. Karena syarat sahnya penerima warisan adalah seagama. Dalam
Pasal 172 Tentang ahli waris dijelaskan bahwa ahli waris dipandang
beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau
kesaksian, sedangkan bagi bayi yang belum lahir atau anak yang belum
dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya. 23

21

Ibid.,
Ibid.,31
23
Undang-undang RI No 1 Th 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,
(Jakarata: Permata Press,2003), 54
22

BAB III
FENOMENA PINDAH AGAMA SETELAH PERKAWINAN
DI DUKUH SODONG DESA GELANGKULON KECAMATAN SAMPUNG
KABUPATEN PONOROGO
A. Gambaran Lokasi Umum Penelitian
1. Sejarah Dukuh Sodong Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung
Kabupaten Ponorogo
Pada zaman Majapahit yang dipimpin oleh Raja Brawijaya VIII di
Kabupaten Ponorogo yaiatu Dahono Wengker yang dipimpin oleh
Bupati Rden Baskoro Katong yang mana beliau ingin mengetahui
seluk beluk masyarakatnya dan keadaan daerahnya serta luas
wilayahnya maka sampailah diujung perbatasan (Tepung Gelang di
Ujung Kulon) di Kademangan desa kami dengan Ki Demang Merto
Meloyo Diningrat, maka dari itu mulai saat itu sampai sekarang
dinamanakan desa Gelangkulon.1
Berdasarkan pembagian wilayah yang telah ditetapkan, maka
terbentuklah Desa Gelangkulon yang masuk dalam Kecamatan
Sampung dengan luas wilayah +779

Ha.

Batas-batas Desa

Gelangkulon sampai saat ini disebelah utara berbatasan dengan Desa
Karangwaluh, disebelah selatan berbatasan dengan Desa Badegan, di
sebelah barat berbatasan dengan Desa Sumber, dan di sebelah timur
berbatasan dengan Desa Sodong.
1
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Tercatat di Desa Gelangkulon dihuni oleh 4.260 jiwa, yang terdiri
dari jumlah penduduk laki-laki 1.953 jiwa, jumlah penduduk
perempuan 2.307 jiwa. Masyarakat Desa Gelangkulon memilik mata
pencaharian sebagian besar bekerja di sector pertanian, baik sebagai
petani maupun buruh tani. Sebagian lainnya menjadi PNS, karyawan
swasta, jasa dan ada juga yang membuka usaha seperti berdagang,
selain itu masyarakat mengembangkan usaha keterampilan seperti
tukang kayu, tukang bangunan, tukang menjahit, dan lain sebagainya.
Namun ada juga yang menjadi TKW di luar negeri.
Tingkat pendidikan dan variasi pekerjaan yang sangat beragam di
wilayah ini menyebabkan perbedaan pandangan yang sangat jauh
dengan keaadaan teruturama mengenai hukum. 2
2. Keadaan penduduk Dukuh Sodong Desa Gelangkulon Kecamatan
Sampung Kabupaten Ponorogo
Di Kelurahan Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten
Ponorogo yang terletak di sebelah barat kota Ponorogo, memiliki jarak
tempuh yang relative jauh dengan pusat pemerintahan. Pesatnya
kemajuan teknologi yang ada pada saat ini memudahkan penggalian
informasi masuk kepada masyarakat terutama di Dukuh Sodong Desa
Gelangkulon. Masyarakat di Dukuh Sodong Desa Gelangkulon
merupakan masyarakat yang terbentuk dari penduduk asli setempat.

2
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Masyarakat di Dukuh Sodong Desa Gelangkulon merupakan
masyarakat yang heterogen, meskipun demikian tidak kemudian
menjadikan masyarakat ini terpecah belah karena masyarakat jauh
lebih bisa menghormati agama satu sama lain. Menjalani ritual agama
masing-masing tanpa mengganggu agama yang lain dan tetap rukun
dalam hidup bermasyarakat. Jumlah penduduk berdasarkan agama
yang dianut
Table 2.1: Jumlah Agama yang dianut di Dukuh Sodong

No

Agama

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

1

Islam

1.879

1.968

3847 orang

2

Budha

87

63

150 orang

3

Hindu

7

0

7 orang

4

Kristen

50

46

96 orang

5

Katolik

98

62

160 orang

Sumber: KUA Kecamatan Sampung

B. Praktek pindah agama setelah perkawinan di Dukuh Sodong Desa
Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo
Masyarakat Dukuh Sodong Desa Gelangkulon mayoritas
beragama Islam dan Budha akan tetapi hidup rukun saling tenggang
rasa dan menghormati dengan masyarakat satu sama lain. Menurut
data dari kelurahan yang telah dijelaskan pada monografi di depan
bahwa penduduk yang beragama Islam ada 3.847 orang dan penduduk
yang beragama budha ada 105 Orang dari jumlah 4.260 penduduk

yang ada. Setelah penulis meneliti dari 5 keluarga terdapat beberapa
pasangan yang semula Bergama Non-Muslim berpindah agama
menjadi Muslim. Meski demikian dalam kehidupan bermasyarakat
mereka tetap berhubungan baik dengan warga sekitar dan tidak
membedakan perlakuan dengan sesama masyarat.3
Setelah penulis meneliti lebih lanjut dapat diketahui bahwa
beberapa pasangan dari pernikahan yang semula sama-sama beragama
Non-Muslim berpindah agama menjadi seorang Muslim baik suaminya
maupun istrinya. Untuk mengetahui alasan dan faktor apa saja yang
menjadikan mereka memutuskan untuk berpindah agama dan
bagaimana pengaruhnya terhadap status perkawinan dan status anak
yang tidak mengikuti agama orangtua meraka, di sini penulis hanya
mewawancarai beberapa keluarga dari keseluruhuan keluarga yang
berpindah agama yang ada karena penilis hanya akan mengambil
sampel berdasarkan kebutuhan informasi yang akan diteliti. Berikut
adalah hasil wawancaranya:
a. Keluarga Bapak Didik dan Ibu Prapti4
Pasangan suami istri Bapak Didik dan Ibu Prapti saat ini
tinggal di Dukuh Sodong Rt 02/ Rw 01 Desa Gelangkulon
Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Beliau menikah pada
usia 22 tahun dan ibu Prapti pada usia 22 tahun. Pada saat
3
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perkawinan berlangsung kedua pasangan tersebut sama-sama
beragama Budha, dan seperti yang kita ketahui jika bukan Bergama
Islam untuk pernikahannya dicatatkan di Kantor Catatan sipil yang
dilaksanakan pada 27 April 2006 dalam keadaan masih Bergama
Budha atau Non-Muslim. Namun setelah menjalani pernikahannya
selama 2 tahun pasangan Bapak Didik dan Ibu Pratpti memutuskan
untuk berpindah agama dengan alasan ingin merubah diri menjadi
yang lebih baik dan juga dipengaruhi oleh lingkungan dari pihak
istri yang sebelumnya bekerja merantau di Surabaya. Sebelumnya
dari pihak Bapak Didik enggan untuk berpindah agama karena
keturunan beliau merupakan pemuka agama di Dukuh Sodong
Desa

Gelangkulon,

namun

karena

terpaksa

dan

untuk

mempertahankan rumahtangga serta status anaknya akhirnya
Bapak Didik meminta izin kepada keluarganya dan memutuskan
untuk berpindah agama Islam. Sebelum memutuskan untuk
perpindah agama menjadi Mualaf atau muslim pasangan Bapak
Didik dan Ibu Prapti dikaruniai seorang anak yang masih berumur
6 bulan, maka dipastikan anak tersebut juga mengikuti agama
kedua orang tuanya yaitu Non-Muslim. Namun karena anak
tersebut dinayatakan belum baligh jadi wajib mengikuti agama
kedua orangtuanya.
Namun seiring berjalannya waktu ketika anaknya sudah
tumbuh dewasa dan baligh dan sekaranga sudah berumur 14 tahun

dan hidup di lingkungan dimana dalam satu rumah terdapat dua
agama akhirnya memutuskan untuk memeluk agama budha karena
mbahnya sendiri termasuk pemuka agama di Dukuh Sodong, dan
dari keluarga Bapak Didik ini juga masih engga untuk mengubah
Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan suratsurat penting lainnya menjadi agama Islam. Namun istri sendiri
menjawab suaminya masih belum mantap untuk memeluk agama
Islam soalnya dari pihak keluarga suaminya yang sangat
berpengaruh di Dukuh tersebut. Istrinya juga mengatakan bahwa
sangat sulit beradaptasi dengan satu rumah yang berbeda agama
meskipun sebelumnya beliau juga beragama budha. Dan untuk
anaknya ia mengatakan karena sudah besar jadi saya biarkan mbak
yang penting selama ini saya sudah mendidiknya dengan ajaran
agama Islam kalau itu memang sudah pilihannya, saya tidak
memaksa soalnya suami saya juga sudah mendukung keputusan
anak saya.

5

b. Keluarga bapak Margono dan Ibu Lena
Pasangan suami istri Bapak Margono dan Ibu Lena saat ini
tinggal di Dukuh Sodong Rt 02/ Rw 01 Desa Gelangkulon
Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Awal mulanya suami
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Dalam wawancara ini sepertinya pihak suami menutupi dan beralasan karena tidak tahu
prosedur cara merubah data data seperti KK, KTP dan lain-lainnya ke agama Islam meskipun
beliau sudah menunjukkan bukti sertifikat masuk Islam, tapi masih diragukan karena sampai saat
ini masih bimbang untuk mengurus data-data tersebut.

Bergama Budha dan istri Bergama Islam, mereka melangsungkan
pernikahannya pada tahun 2018 di Kantor Catatan Sipil Lampung,
karena Istri berasal dari Kota Lampung. Pada saat menikah mereka
mengaku tetap pada keyakinan masing-masing, namun mereka
tidak memberitahukan proses apa yang mereka lakukan pada saat
menjalani pernikahan. Sepertinya ada beberapa yang tidak bisa
diceritakan

tentang

bagaimana

prosedur

melangsungkan

pernikahannya, namun saat ini meraka tetap meyankini berpindah
agama ke agama Islam. Mereka saat ini dakurinia satu orang anak
yang sekarang masin umur 2 tahun yang bernama Difa dan
mengikuti agama ayahnya. Pada saat menikah mereka menganut
agama masing-masing. Mereka mengaku meminta surat dispensasi
ke pengadilan agar supaya pernikahan mereka dapat dilangsungkan
dan ducatat sebagai pernikahan yang sah menurut hukum negara.
Mereka sebelumnya mengaku bahwa tidak begitu paham mengenai
hukum pernikahan yang di atur dalam Undang-undang, hanya
sekedar tahu bahwa menikah beda agama menurut agama mereka
masing-masing tidak diperbolehkan. Tapi karena sudah terlanjur
tresno, kata mereka. Istri mengatakan bahwa yang terpenting
suaminya mau bertanggung jawab dan memenuhi seluruh
kebutuhan ekonominya dan tidak memaksanya untuk mengikuti
agama suaminya. Saat penulis menanyakan tentang bagaimana
kronologi sampai memutuskan untuk berpindah agama Islam

setelah menjalani pernikahan selama 2 tahun dengan agama
masing-masing dan tiba-tiba sang suami meminta untuk berpindah
agama mereka menjawab karena adanya faktor lingkungan yang
mempengaruhi karena sebelumnya setelah menikah pasangan ini
menetap di Lampung dan didominasi keluarga Istri yang semuanya
beragama Islam, dengan seiring berjalannya waktu akhirnya
memutuskan untuk menjadi Mualaf dan mengikuti agama Istri,
untuk alasan lainnya dari bapak margono sendiri karena juga sudah
niat dan mantap untuk berpindah keyakinan. Dan untuk anaknya
karena masih belum baligh akhirnya juga mengikuti agama kedua
orang tuanya yaitu Islam.6
c. Keluarga Bapak Endra dan Ibu Dwi Setyorini
Pasangan suami istri Bapak Endra dan Ibu Dwi Setyorini
saat ini tinggal di Dukuh Sodong Rt 02/ Rw 01 Desa Gelangkulon
Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Awal mulanya suami
Bergama Islam dan istri Bergama Budha, mereka melangsungkan
pernikahannya pada tahun 2017 di Kantor Catatan Sipil.
Sebelumnya ketika berpacaran pasangan ini mau menikah menurut
agama Budha, calon suaminya mau menuruti istrinya, namun
karena dari pihak istri yang latarbelakang dari silsilah keluarga
yang termasuk pemuka agama budha dan tidak direstui oleh
beberapa pemuka agama yang termasuk pamannya juga akhirnya
6

WIB

Bapak Margono dan Ibu Lena, Hasil Wawancara, Ponorogo 12 April 2021, Pukul 10:00

pasangan ini menikah di Kantor Catatan sipil. Pada saat menikah
mereka mengaku tetap pada keyakinan masing-masing, namun
mereka tidak memberitahukan proses apa yang mereka lakukan
pada saat menjalani pernikahan. Karena mereka sama-sama
berpegang teguh pada agama masing-masing. Tapi karena sudah
terlanjur tresno, kata mereka akhirnya dilangsungkan pernikahan
itu dengan budaya budha dan di Kantor Catatan sipil. Suaminya
mengatakan bahwa yang terpenting saya dan istrinya saling
bertanggung jawab dan saya menjalankan tugas saya untuk
memenuhi seluruh kebutuhan ekonominya dan tidak memaksanya
untuk mengikuti agama istrinya. Selain itu penulis menanyakan
bagaimana latarbelakang sampai bisa berpindah agama padahal
sebelumnya tidak di beri restu oleh keluarganya, mereka menjawab
bahwa setelah menjalani pernikahan selama satu tahun banyak
perubahan

di

Dukuh

Sodong

Desa

Gelangkulon

dimana

masyarakatnya tidak lagi di dominasi oleh agama buda , namun
agama Islam sudah berkembang dan dapat menjaga kerukunan
antar umat beragama, dari situ pihak keluarga suami mengizinkan
perpindah agama dengan syarat harus tinggal satu rumah dengan
bapak dan ibunya meskipun berbeda agama dalam satu rumah dan
juga suami sudah mantap untuk menjadi mualaf dan mengikuti
ajaran agama Islam. Sebelumnya pasangan ini mempunyai satu
seorang anak yang bernama Viko berumur 3 tahun yang pasti

sebelumnya mengikuti agama ayahnya, namun karena belum
baligh dan ayah dan ibunya sama-sama memeluk agama Islam
maka wajib mengikuti agama kedua orang tuanya. 7
d. Keluarga Bapak Supriyadi dan Ibu Heni
Pasangan suami istri Bapak Supriyadi dan Ibu Heni saat ini
tinggal di Dukuh Sodong Rt 02/ Rw 01 Desa Gelangkulon
Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Awal mulanya suami
Bergama Budha dan istri Budha, mereka melangsungkan
pernikahannya pada tahun 2015 di Kantor Catatan Sipil. Pada saat
perkawinan berlangsung kedua pasangan tersebut sama-sama
beragama Budha, dan pasangan tersebut menjalani pernikahan
dengan semestinya. Namun setelah menjalani pernikahan kurang
lebih 1 tahun akhirnya suaminya pergi bekerja ke Negeri tetangga
dan Ibu Heni sendiri juga merantau di Surabaya, setelah berjalan 2
tahun akhirnya memutuskan untuk pulang dan membangun usaha
dan akhirnya dikaruniai satu anak perempuan. Setelah pulang tibatiba suaminya mengajak istrinya berpindah agama Islam karena
juga terpengaruh dari faktor lingkungan waktu bekerja, namun
karena pasangan suami istri ini sama-sama dari keluarga Budha
termasuk bapak dan ibuknya, akhirnya setelah meminta izin
diperbolehkanlah perpindah agama Islam. Tidak ada yang
mempengaruhi dan dari pihak keluarga sangat mendukung yang
7

Bapak Endra dan Ibu Dwi Murtini, Hasil Wawancara, Ponorogo 12 April 2021, Pukul
10:00 WIB

penting masih tetap saling menjaga kerukunan keluarga. Untuk
anak sendiri karena masih berumur 5 tahun dan belum baligh juga
wajib hukumnya mengikuti agama kedua orang tuanya. 8
e. Keluarga Bapak Pardin dan Dwi Murtini
Pasangan suami istri Bapak Pardin dan Ibu Dwi Murtini
saat ini tinggal di Dukuh Sodong Rt 02/ Rw 01 Desa Gelangkulon
Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Awal mulanya suami
Bergama Budha dan istri Bergama Budha, mereka melangsungkan
pernikahannya pada tahun 2009 di Kantor Catatan Sipil.
Mereka dikarunia dua orang anak laki-laki berumur 11 tahun dan 2
tahun. Pada saat perkawinan berlangsung kedua pasangan tersebut
sama-sama beragama Budha, dan pasangan tersebut menjalani
pernikahan dengan semestinya. Namun setah menjalani pernikahan
kurang lebih 1 tahun suaminya dipercaya masyarakat untuk
membantu mengurus tentang hal milik tanah di Dukuh Sodong
Desa Gelang Kulon. Setalah melakukan pekerjaan tersebut selama
kurang lebih 6 bulan belau Bapak Pardin sangat kewalahan karena
rata-rata tanah yang ditinggalkan kebanyakan merupakan sebuah
warisan dan belum bersertifikat semua. Dengan alasan ini beliau
sering pergi ke kota dan banyak sekali rekan-rekannya yang
seprofesi dan rata-rata Bergama Islam berbeda dengan dirinya.
Akhirnya
8

11:00 WIB

karena

adanya

faktor

lingkungan

juga

yang
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mempengaruhi akhirnya Bapak Pardin awalnya coba-coba sama
istrinya tentang agama Islam ke salah satu pemuka agama Islam di
Desa tersebut. Karena dirasa sudah yakin dan mantap akhirnya
memutuskan untuk perpindah agama yaitu Islam.9
C. Status Anak yang Tidak Mengikuti Agama Kedua Orangtuanya di
Dukuh Sodong Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten
Ponorogo
Keluarga Bapak Didik dan Ibu Prapti dikaruniai seorang anak yang
masih berumur 6 bulan, maka dipastikan anak tersebut juga mengikuti
agama kedua orang tuanya yaitu Non-Muslim. Namun karena anak
tersebut dinayatakan belum baligh jadi wajib mengikuti agama kedua
orangtuanya.
Namun seiring berjalannya waktu ketika anaknya sudah tumbuh
dewasa dan baligh dan sekaranga sudah berumur 14 tahun dan hidup di
lingkungan dimana dalam satu rumah terdapat dua agama akhirnya
memutuskan untuk memeluk agama budha. Namun dalam hal warisan
pihak keluarga tetap akan memberikan warisan kepada anaknya dengan
cara dibagi rata dengan setiap anaknya. Karena mereka menyakini
pembagian harta tidak di dasarkan dengan ketentuan beragama yang
penting mereka hidup rukun dalam satu keluarga.10

9
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Tentunya hal tersebut bertentangan dengan Hukum Islam dimana
pembagian harta warisan yaitu syaratnya seagama dimana kedua orangtua
dan anaknya harus beragama sama jika tidak maka pembagian harta
warisan haram sesuai dengan Pasal 172 Tentang ahli waris dijelaskan
bahwa ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu
Identitas atau pengakuan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang belum
lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau
lingkungannya.11

11

Undang-undang RI No 1 Th 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,
(Jakarata: Permata Press,2003), 54

BAB IV
TINJAUAN HUKUM POSITIF TERHADAP FENOMENA PINDAH
AGAMA SETELAH PERNIKAHAN DI
DUKUH SODONG DESA GEKANGKULON
A. Tinjaun Hukum Positif terhadap Status Perkawinan dari Pasangan
Pindah Agama Setelah Perkawinan di Dukuh Sodong Desa
Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo
Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1)
menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu sendiri. 1 Merujuk
pada Pasal 2 ayat (1) Jo pasal huruf F Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 maka menurut penulis Undang-undang Perkawinan seluruhnya
cenderung menyerahkan sepenuhnya kepada hukum agama masingmasing untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan.2
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 BAB II
PENCATATAN PERKAWINAN Pasal 2 ayat (1) Pencatatan perkawinan
dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam,
dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan
Rujuk. Sedangkan Pasal 2 ayat (2) menyatakan Pencatatan perkawinan
dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan
1

Ghazali, Fikih Munakahat, 15
Undang-undang RI No 1 Th 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,
(Jakarata: Permata Press,2003), 104
2

52

kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat
perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam
berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. 3 Maka
dengan seseorang berpindah agama dari Non-muslim menjadi Muslim
harus disesuaikan dengan data-data dengan persyaratan nikah, sesuai
dengan ketentuan Pasal 20 sampai Pasal 36 PP No 9 Th 1975, jika tidak
sesuai maka pernikahan tersebut harus mengajukan pembatalan pernikahan
sesuai dengan Pasal 37 dimana pembatalan perkawinan dilakukan di
pengadilan

dan

diajukan

oleh

para

pihak-pihak

yang

berhak

mengajukannya.
Semua agama di Indonesia tidak melarang adanya berpindah
agama atau memeluk agamanya yang diyakini masing-masing. Berbeda
jika pernikahan tersebut dilakukan degan berbeda agama itu sudah jelas
dilarang

terutama

agama-agama

di

Indonesia

apalagi

setelah

dikeluarkannya Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi
Hukum Islam, pada Pasal 44 menyatakan bahwa pernikahan campuran
beda agama itu dilarang secara penuh. Begitu pula dalam agama Kristen,
Hindhu, Budha dan lainnya. Oleh karena itu semua agama melarang
perkawinan beda agama dimana juga di atur dalam Undang-undang

3

Peraturan Pemerintan Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Perkawinan dalam
Undang-undang No 1 Tahun 1974, (Jakarta: Permata Press, 2001), 4

Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan yang dimana hal tersebut
menyebabkan perkawinan tidak sah.4
Maka pernikahan di Dukuh Sodong pasangan suami istri yang
melakukan pindah agama Perkawinannya dalam aspek hukumnya
sudah sesuai dengan prosedur Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
Pasal 2 ayat (1) yang menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah,
apabila dilakukan menurut hukum masisng-masing agamanya dan
kepercayaan itu.5 Dalam peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975
dalam Pasal 2 menyatakan pencatatan perkawinan dari mereka yang
melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan itu
selain agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada
Kantor Catatan Sipil, sebagaimana dimaksud dalam perauturan
perundang-undangan mengenenai pencatatan perkawinan.6 Jadi, kalau
ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 status hukum
perkawinan antara Bapak Didik dan Ibu Prapti sudah sah dan sesuai
dengan prosedur yang tekah ditetapkan oleh negara.
Dalam hal ini perpindahan agama untuk memantapkan
pernikahan secara Islam adalah dengan melakukan Tajdidun Nikah
atau pembaharuan akad nikah, dengan melakukan konsultasi dengan
KUA setempat, namun KUA tidak bisa menerbitkan buku nikah yang
4

Hanum Farchana Devi, Tinjauan Hukum Perkawinan Beda Agama dan Akibat Hukum
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jurnal Hukum. Vol. 11, No
1, 2018
5
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6
Dewa Putu Tegal “Pelaksanaan Pencatatab Perkawinan Pada Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil”, Jurnal Vyavahara Duta Volume XIV, No.2, 2019. Diakses tanggal 22 Juni 2021

baru karena pencatatan perkawinan dilakukan sekali saja hanya
mengeluarkan akta perpindahan agama guna untuk merubah dokumen
tentang status beragama di Kartu Keluarga dan KTP, sehingga bukti
pencatatatan nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil
sebelumnya masih berlaku.7
Begitu juga dengan keluarga Bapak Margono dan ibu Lena
dari aspek hukumnya perkawinan Bapak Margono sudah sah menurut
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) yang
menjelaskan bahwa pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut
hukum masing-masing agamanya dan keprcayaan itu.

8

Sedangkan

ditinjau dalam Pasal 40 status keabsahan Bapak Margono menjadi
tidak sah, karena pada Pasal 40 menjelaskan “bahwa seorang wanita
muslim dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria
yang tidak beragama Islam”. Problematika yang dialami oleh Ibu Lena
dalam status keabsahan pernikahan yaitu ketika Ibu Lena menikah di
Kantor Catatan Sipil status perkawinannya tidak sah karena beliu
keluar dari agama Islam atau murtad dan juga tidak memenuhi rukun
dan syarat perkawinan, maka dari itu pernikahannya menjadi batal
(fasakh). Mesikupun sebelumnya telah meminta surat dispensasi
tentang penundukan agama oleh Pengadilan Negeri Lampung.

7
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Dalam menyikapi hal tersebut Bapak Margono dan Ibu Lena
tetap menjalani pernikahan sebagai mestinya dengan alasan karena
kurangnya pengetahuan tentang hukum perkawinan, hingga saat ini
akhirnya memtuskan untuk berpindah agama Islam dengan melakukan
akad baru di KUA Sampung dan telah dibuktikan dengan akta pindah
agama.
Begitu juga dengan keluarga Bapak Endra dan ibu Dwi
Setyorini dari segi akad dan aspek hukumnya perkawinan Bapak
Endra sudah sah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
Pasal 2 ayat (1) yang menjelaskan bahwa pernikahan adalah sah,
apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaan itu.

9

Proplematika yang dialami oleh bapak Endra

dalam status keabsahan perkawinan yaitu ketika Bapak Endra dan
Ibu Dwi Setyorini menikah di kantor Catatan Sipil status hukum
perkawinannya tidak sah dikarenakan beliau keluar dari agama
Islam atau murtad juga tidak memenuhi rukun dan syarat
perkawinan, maka perkawinan menjadi batal (Fa>sa>h}k).
Begitu juga dengan keluarga Bapak Supriyadi dan ibu Heni
dari segi akad dan aspek hukumnya perkawinan antara Bapak
Supriyadi

dan Ibu Heni sudah sesuai dengan prosedur Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) yang menjelaskan
bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum
9
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masisng-masing agamanya dan kepercayaan itu.

10

Dan dalam

peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dalam Pasal 2
menyatakan

pencatatan

perkawinan

dari

mereka

yang

melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan itu
selain agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan
pada Kantor Catatan Sipil, sebagaimana dimaksud dalam perauturan
perundang-undangan mengenenai pencatatan perkawinan.11
Begitu juga denga keluarga Bapak Pardin dan ibu Dwi
Murtini dari segi akad dan aspek hukumnya perkawinan Bapak
Pardin sudah sah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
Pasal 2 ayat (1) yang menjelaskan bahwa pernikahan adalah sah,
apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan
keprcayaan itu. 12
B. Tinjauan Hukum Positif terhadap Status Anak yang Tidak Mengikuti
Agama Orangtuanya di Dukuh Sodong Desa Gelangkulon Kecamatan
Sampung Kabupaten Ponorogo
1. Status Anak
Menurut hukum positif anak yang dilahirkan oleh pasangan
beda agama dianggap tetap sah selama perkawinan tersebut dilakukan
menurut agama

10
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pencatatan perkawinan. Karenanya anak yang sah menurt kententuan
undang-undang perkawinan Pasal 42 adalah anak yang lahir dari
pasangan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (2). 13 Disebutkan juga
dalam pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa anak sah adalah
anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah hasil
perbuatan suami istri yang sah di dalam rahim dan dilahirkan oleh istri
tersebut.14
Ketentuan-ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa untuk
menentukan sah dan tidaknya anak tergantung pada sah atau tidaknya
suatu perkawinan tersebut. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 juga meyebutkan suatu pernikahan yang sah adalah pernikahan
yang sah menurut masing-masing agama dan kepercayaan serta
dicatatkan menurut peraturan yang berlaku sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.15
1. Hak kewarisan antara suami istri dan anaknya yang tidak mengikuti
agama kedua orang tuanya
Keabsahan suatu pernikahan pasangan yang semula beragama
Non-Muslim dan kemudian berpindah agama Muslim itu tidak
dipersoalkan karena dalam Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar
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Undang-undang RI No 1 Th 1974, Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,
(Jakarata: Permata Press,2003), 102

Tahun 1945 menjelaskan bahwa “setiap orang bebas memeluk agama
dan beribadah menurut agamanya”. Dengan itu keduanya tetap dalam
perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku dengan melakukan
perpindahan menurut agama kepercayaan yang dianut. Begitu pula
dengan status anak-anaknya dengan sendirinya juga dianggap sah
karena sudah tercatat sebagai pernikahan yang sah menurut undangundang yang berlaku. Anak yang sah tentu saja berhak atas harta
warisan dari orang tuanya dengan syarat sama-sama muslim. Namun
jika anak tersebut non muslim maka hak kewarisan diantara mereka
tidak ada atau diharamkan, sesuai dengan Pasal 172 Kompilasi Hukum
Islam tentang Ahli Waris menyebutkan bahwa ahli waris dipandang
beragama Islam apabila dibuktikan dengan kartu identitas atau
pengakuan atau amalan atas kesaksiannya, sedangkan bagi bayi yang
baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya
atau lingkungannya.16
Karena adanya perbedaan agama maka menggugurkan hak saling
mewaris. Seorang anak tidak mungkin mempunyai 2 agama, karena
agama adalah sebuah keyakinan meskipun kedua orang tuanya
menganut agama yang berbeda, maka konsekuensinya anaklah yang
harus memutuskan mengikuti salah satu agama kedua orang tuanya
atau bisa menganut agama lain yang dipercayainya. Ketika seorang
anak memilih seagama dengan ayahnya itu akan menimbulkan konflik
16

Kompilasi Hukum Islam, (Jakarata: Permata Press,2003), 54

dengan saudara-saudara yang lainnya yang berbeda agama tentunya,
dimana yang beragama sama akan mendapatkan warisan sementara
yang tidak seagama tidak mendapatkan warisan. 17

17
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Setelah penulis mencermati beberapa hal dari data yang penulis
kumpulkan, baik yang bersifat teori maupun penelitian secara langsung,
maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Status pernikahan pasangan yang berpindah agama setelah perkawina
adalah sah, yang sah didaarkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
Pasal 2 ayat (1) yang menjelaskan bahwa pernikahan adalah sah apabila
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu,
tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan perundangundagan yang berlaku beserta dengan Peraturan Pemrintah Nomor 9 Tahun
1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam
Pasal

2

menyatakan

pencatatan

perkawinan

dari

mereka

yang

melangungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan itu selain
agama Islam, dilakukan oleh pegawai pegawai pencatat Perkawinan pada
Kantor Pencatatan Sipil, Sebagaimana dimaksud dalam peraturan
perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. Sedangkan dalam
KHI Pasal 4 menyebutkan

bahwa perkawinan adalah sah apabila

dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jika suami istri
melakukan peralihan agama atau murtad maka

sesuai dengan ketentuan

yang berlaku maka harus dilakukan Tajdidun Nikah atau pembahruan akad

61

nikah, dengan melakukan konsultasi dengan KUA setempat guna untuk
merubah dokumen tentang status beragama.
2. Status anak dari pasangan yang berpindah agama setelah perkawinan
menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sah menurut hukum
dan menurut KHI Pasal 99 menyatakan anak yang sah adalah anak yang
dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah dan perbuatan
suami istri yang sah didalam Rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.
Sedangkan

dalam hal mewarisi anak yang tidak mengikuti agama orang

tuanya atau memilih menjadi non muslim tidak diperbolehkan atau haram
menerimanya sesuai dengan ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam
tentang Ahli Waris. Dalam pasal ini disebutkan bahwa ahli waris
dipandang beragama Islam apabila dibuktikan dengan kartu identitas atau
pengakuan atau amalan atas kesaksiannya.
B. Saran
Adapun saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan
penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut:
1. Perpindahan agama hendaknya dilakukan karena adanya kemantapan hati
dan bukan dikarenakan faktor lingkungan meskipun kita memiliki
kebebasan untuk memeluk agama apapun.
2. Konsekuensi perpindahan agama setelah perkawinan hendaknya difahami
dari awal bagi pasangan yang melakukan perpindahan agama ini. karena
setiap agama mempunyai aturannya masing-masing. Mislanya dalam Islam
ketika pasangan berpindah agama, dan kemudian anaknya tidak mengikuti

agama orangtuanya atau lebih memilih menjadi non muslim, maka sebagai
konsekuensinya anak tersebut tidak berhak menjadi ahli waris.
3. Bagi pasangan yang berpindah agama setelah perkawinan dan anaknya
memilih menjadi non muslim, maka hendaknya diambil cara lain yang
lazim dalam hal pembagian harta selain melalui kewarisan. Hal ini harus
dilakukan untuk menghindari ketidakadilan jika pasangan yang berpindah
agama tersebut memiliki beberapa anak dimana sebagian adalah muslim,
dan sebagian yang kainnya lagi adalah non muslim.
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TRANSKIP WAWANCARA
Kode

: 02/01-W/28-03/2021

Nama Informan

: Bapak Didik

Jabatan

: Pelaku Pindah Agama Setelah Perkawinan

Tanggal

: 28 Maret 2021

Jam

: 11.00 WIB

Disusun Jam

: 09.00 WIB

Tempat Wawancara : Dukuh Sodong Desa Gelangkulon, Kecamatan Sampung
Kabupaten Ponorogo
Topik Wawancara

: mengetahui alasan berpindah agama dari Non-Muslim
menjadi Muslim setelah melakukan perkawinan, dan
bagaimana menutu status hukumnya

Peneliti

Bagaimana awal nya memutuskan untuk berpindah
agama Islam setelah melakukan pernikahan, dan apakah
mengerti tentang status perkawinan setelah perpindah
agama?

Informan

Beliau menikah pada usia 22 tahun dan ibu Prapti pada
usia 22 tahun. Pada saat perkawinan berlangsung kedua
pasangan tersebut sama-sama beragama Budha, dan

seperti yang kita ketahui jika bukan Bergama Islam
untuk pernikahannya dicatatkan di Kantor Catatan sipil
yang dilaksanakan pada 27 April 2006 dalam keadaan
masih Bergama Budha atau Non-Muslim. Tapi karena
sudah

terlanjur

tresno,

kata

mereka

akhirnya

dilangsungkan pernikahan itu dengan budaya budha dan
di

Kantor

Catatan

sipil.

Dan

untuk

keabsahan

pernikahannya beliau tidak tahu, karena menurut beliau
sudah mendaftarkan diri dan mendapatkan akta pindah
agama dari KUA menurutnya sudah cukup.
Refleksi

Setalah ditetapkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, maka Perkawinan adalah sah,
apabila

dilakukan menurut

hukum masing-masing

agamanya dan kepercayaan itu, tiap-tiap perkawinan
dicatat

menurut

peraturan-peraturan,

perundang-

undangan yang berlaku. Jadi, kalau ditinjau dari Undangundang Nomor 1 Tahun 1975 status hukum perkawinan
antara Bapak Didik dan Ibu Prapti sudah sah dan sesuai
dengan prosedur yang tekah ditetapkan oleh Undangundang meskipun belum tentu sah menurut agama.

TRANSKIP WAWANCARA
Kode

: 03/01-W/28-03/2021

Nama Informan

: Ibu Dwi Setyorini

Jabatan

: Pelaku Pindah Agama Setelah Perkawinan

Tanggal

: 28 Maret 2021

Jam

: 10.00 WIB

Disusun Jam

: 09.00 WIB

Tempat Wawancara : Dukuh Sodong Desa Gelangkulon, Kecamatan Sampung
Kabupaten Ponorogo
Topik Wawancara

: mengetahui alasan berpindah agama dari Non-Muslim
menjadi Muslim setelah melakukan perkawinan, dan
bagaimana menutu status hukumnya pernikahan dan status
anaknya

Peneliti

Bagaimana awal nya memutuskan untuk berpindah
agama Islam setelah melakukan pernikahan, dan apakah
mengerti tentang status perkawinan setelah perpindah
agama dan baimana status hukum anaknya?

Informan

.Awal mulanya suami Bergama Islam dan istri Bergama
Budha, mereka melangsungkan pernikahannya pada
tahun 2017 di Kantor Catatan Sipil. Sebelumnya ketika

berpacaran pasangan ini mau menikah menurut agama
Budha, calon suaminya mau menuruti istrinya, namun
karena dari pihak istri yang latarbelakang dari silsilah
keluarga yang termasuk pemuka agama budha dan tidak
direstui oleh kedua orang tuanya namun waktu menikah
pihak suami tidak menyatakan berpindah agama hanya
saja mengikuti arahan dari keluarga istrinya.
Dan untuk keabsahan pernikahannya beliau tidak tahu,
karena menurut beliau sudah mendaftarkan diri dan
mendapatkan akta pindah agama dari KUA menurutnya
sudah cukup. Dan untuk anaknya karena masih kecil
untuk agamanya mengikuti agama Bapaknya yaitu
agama Islam.
Refleksi

Bapak Endra dan ibu Dwi Setyorini dari segi akad
nikahnya belau melangsungkan pernikahannya pada
tahun 2017 di Kantor Catatan Sipil dan dengan status
berbeda agama. Setalah ditetapkannya Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka
Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu,
tiap-tiap

perkawinan

dicatat

menurut

peraturan-

peraturan, perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan

ditinjau dalam Pasal 40 status keabsahan Bapak Endra
menjadi tidak sah, karena pada pasal 40 huruf (c) status
keabsahan Bapak Endra menjadi tidak sah, karena pada
pasal 40 huruf (c) menjelaskan “bahwa dilarang
melangsungkan perkawinan anatara seorang laki-laki
muslim dengan seorang perempuan non muslim.

TRANSKIP WAWANCARA
Kode

: 01/01-W/28-03/2021

Nama Informan

: Bapak Gunawan S.Sos.

Jabatan

: Kepala KUA Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo

Tanggal

: 30 April 2021

Jam

: 10.00 WIB

Disusun Jam

: 09.00 WIB

Tempat Wawancara : KUA Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo
Topik Wawancara

: Mengetahui alasan masyarakat banyak berpindah agama
menjadi Muallaf setelah perkawinan dan bagaimana status
perkawinannya, apakah memerlukan pembahruan buku
nikah dari KUA setelah berpindah agama Islam

Peneliti

Bagaimana alasan masyarakt berpindah agama setelah
perkawinan menjadi seorang Muslim, dan bagaimana
menurut KUA sendiri apakh diperlukan pembaruan nikah
seperti di agama Islam dengan akad yang baru?

Informan

.Semua agama di Indonesia tidak melarang adanya
berpindah agama atau memeluk agamanya yang diyakini
masing-masing.

Berbeda

jika

pernikahan

tersebut

dilakukan degan berbeda agama itu sudah jelas dilarang.

Kebanyakan masyarakat berpindah agama dengan alasan
karena faktor lingkungan dan sudah mantap untuk
memutuskan berpindah agama Islam. Namun dari pihak
KUA hanya menjalankan sesuai dengan keinginan
masyarakt yang berpindah agama dan yang terpenting
sudah memenuhi syarat masuk agama Islam.
Sedangkan pernikahan secara Islam adalah dengan
melakukan Tajdidun Nikah atau pembaharuan akad nikah,
dengan melakukan konsultasi dengan KUA setempat,
namun KUA tidak bisa menerbitkan buku nikah yang baru
karena pencatatan perkawinan dilakukan sekali saja hanya
mengeluarkan akta perpindahan agama guna untuk
merubah dokumen tentang status beragama di Kartu
Keluarga dan KTP, sehingga bukti pencatatatan nikah
yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil sebelumnya
masih berlaku.

Refleksi

Setalah ditetapkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, maka Perkawinan adalah sah,
apabila

dilakukan

menurut

hukum

masing-masing

agamanya dan kepercayaan itu, tiap-tiap perkawinan
dicatat menurut peraturan-peraturan, perundang-undangan

yang berlaku, dan Pasal 6 Ayat (1) KHI menyatakan
bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan
dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah
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