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ABSTRAK 

Izza, Zulfi Rifqi, 2017. Pendekatan Mas}lah{ah Terhadap Problematika Hukum 

Perkawinan Dengan ahl al-Kita>b (Studi Kompilasi Hukum Islam).Skripsi. 

Jurusan Ahwal syakhsiyah  Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo, Pembimbing: Dr. Syaifullah M,Ag. 

Kata Kunci: Pernikahan ahl al-Kita>b 

   Didalam al-Qur‟an surat al-Maidah ayat 5 memang membolehkan 

adanya Perkawinan antara laki-laki muslim dengan ahl al-Kita>b (nasrani 

dan yahudi), akan tetapi didalam KHI kebolehan itu dihapus dan secara 

mutlak melarang Perkawinan antara orang Islam dengan non-muslim.Hal 

ini terjadi karena adanya kekhawatiran terhadap fenomena perpindahan 

agama seorang muslim yang diakibatkan adanya Perkawinan beda agama. 

Berawal dari fenomena tersebut peneliti akan mengkaji 

permasalahan-permasalahan apa saja yang akan  muncul jika di dalam 

KHI perkawinan itu diperbolehkan dengan menggunakanpisau analisis 

teori mas}lah}ah dan juga menggunakan kaidah fiqiyah terkait dengan 

maslahat dan mafsadat.Dalam penelitian ini masalah yang akan diteliti 

adalah sebagai berikut. (1). Bagaimanapertimbanganmaslahat-

mafsadatUlamaFiqihdalamproblematikapernikahandenganahl al-Kita>b?, 

(2). Bagaimanapertimbanganmaslahat-mafsadatdalamKompilasiHukum 

Islam?, (3). Bagaimanadasar-

dasarargumentpandanganUlamaFiqihdanKHI?.Jenispenelitian yang 

digunakandalampembahasaniniadalahpenelitianpustaka (Library 

research), 

yaitumenyusuriataumengkajiberbagaibukuataumengkajiberbagaibukuatauk

aryailmiah yang berkaitandenganpendapatdanistimbathulama‟ 
fiqhdalammenetapkanhokumtentangpernikahanahl al-Kita>b. 

Sesuaidenganpenelitiandiatas, 

penelitimenghasilkankesimpulanyaitu: pertimbanganmaslahatnya 

merekadapatditarikuntukmasukkedalam agama Islam. 

Namunsebaliknyadenganpertimbanganmafsadatnya anak-anakmereka 

paling sedikitakanterpengaruhdengan agama ibunya dan Dari segi sosial 

seorang yang menikah beda agama akan sedikit banyak memperoleh 

tekanan karena suatu adat dan lain 

sebagainya.Argumentasipendapathukum, antarapendapathukum Islam dan 

KHI.AntarakeduaargumentituadaperubahanIllat-nya. 

Yangmanakalaupenulismelihatitukarenaperbedaangayahidupmasyarakatda

nperkembanganbudaya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Nikah adalah keharusan bagi manusia. Orang tidak dapat mengabaikan 

masalah nikah. Orang yang tidak mau nikah atau enggan nikah mungkin karena 

tidak dapat memenuhi nafkah istri, seperti makan sehari-hari, pakaian, tempat 

tinggal dan sebagainya atau mungkin juga karena lemah fisiknya atau karena sakit 

sehingga tidak dapat menunaikan kewajiban biologisnya atau karena sebab lain 

yang memaksakannya menghin dari nikah. 

Apabila orang tidak nikah dengan sebab-sebab di atas tidaklah tercela 

tetapi enggan nikah dengan niat tidak baik, atau untuk mengelak dari tugas hidup 

dan tidak mau berketurunan, inilah yang tercela dan menyia-nyiakan hidup 

didunia, sama dengan menentang fitrah Allah yang telah mensyariatkan 

perkawinan. Menjaga keturunan adalah termasuk qawa‟idul khamshah, lima dasar 

tujuan agama yang diperintahkan Allah agar dijaga dan berbuat jahat adalah 

maksiat yang dilarang Allah dan diancam dengan berbagai macam siksa.
1
 

Perkawinan adalah sunnatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan 

dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan. Allah Swt 

berfirman: 

َا ََ يَع َا تُنِبُت ٱَأرُض َوِمن أَنُفِسِهم َوِِ َن ٱَلِذي َخَلَق ٱَأزوََٰج ُكَلَها ِِ   َلُ  وَ  ُسبحَٰ

                                                           
1
 Salim Agus, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam) (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 10.  

1 
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 “Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan 

semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri 

mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”. (Q.s. Yasin :36)2
 

Perkawinan itu juga merupakan sunnah Rasul yang pernah di lakukannya 

selama hidupnya dan menhendaki umatnya berbuat sama. Hal in terdapat dalam 

hadis yang berasal dari Anas bin Malik, sabda Nabi yang berarti: “tetapi aku 

sendiri melakukan shalat, tidur, aku berpuasa dan juga aku berbuka, aku 

mengawini perempuan. Siapa yang tidak senang dengan sunanahku, maka ia 

bukanlah dari kelompokku”. 

Dengan melihat kepada hakikatnya perkawinan itu merupakan akad yang 

membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak 

boleh, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh 

atau mubah. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan 

sunnah rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum perkawinan itu 

semata-mata mubah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan 

akad perkawian itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan itu mubah.
3
 

Dengan perkawinan, Islam ingin menempatkan manusia pada derajat 

kemanusiaannya yang membedakannya dengan hewan, yakni dalam menyalurkan 

kebutuhan seksual tanpa adanya aturan tersendiri. Dengan perkawinan yang 

mengatur dalam penyaluran kebutuhan seksual, ingin memberikan perlindungan 

pada diri umatnya yang pada akhirnya akan mendatangkan kemanfaatan serta 

menolak kerusakan baik di dunia ini, maupun setelah di akhirat. Sebagai 

konsekuensi adanya dimensi ibadah dalam perkawinan, di dalam al-Qur‟an dan 

                                                           
2
 Al-Qur‟an dan Terjemahnya Juz 1-30 Darussalam Global Leader In Islamic Books, 628. 

3
 Syarifuddin amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: kencana, 2009), 43. 
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al-Hadits diatur beberapa akibat hukum dari perkawinan. Diantara aspek-aspek 

yang diatur adalah subjek hukum perkawinan, hak dan kewajiban dari subjek 

hukum, putusnya sebuah perkawinan, dan nasab anak yang dilahirkan dari sebuah 

perkawinan. Pembahasan tentang subjek hukum perkawinan, di dalam al-Qur‟an 

disebutkan dengan perempuan-perempuan yang dilarang untuk dinikahi. Tentang 

perempuan-perempuan yang dilarang untuk dinikahi disebutkan secara eksplisit di 

dalam ayat 23 surat al-Nisa: 

ِِ أَرَضع  ُتُكُم ٱلَٰ ُتُكم َوبَ َناُت ٱَأِخ َوبَ َناُت ٱُأخِت َوأَُمهَٰ لَٰ ُتُكم َوخَٰ ُتُكم َوَع َٰ ُتُكم َوبَ َناُتُكم َوَأَخ َٰ ُحِرَمت َعَليُكم أَُمهَٰ

ََ َتُك نُ اْ  ِِ َدَخلُتم َِِِن فَِإو  ِِ ِِ ُحُج رُِكم ِمن ِنَساِئُكُم ٱلَٰ ُت ِنَساِئُكم َوَربَِٰئُبُكُم ٱلَٰ َعِة َوأَُمهَٰ ُتُكم ِمَن ٱلَرضَٰ َنُكم َوَأَخ َٰ

َ ُع اْ َبَن ٱُأخَتِن ِإََ َما َقد َسَلَف ِإَو ٱلَلَه  ََ ِبُكم َوَأو  ِئُل أَبَناِئُكُم ٱَلِذيَن ِمن َأصلَٰ ََ ُجَناَح َعَليُكم َوَحلَٰ َدَخلُتم َِِِن َف

 َكاَو َغُف را َرِحي ا

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang 

perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara 

bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; 

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

anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu 

yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu 

(mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri 

yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan 

isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu 

mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu 

(menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan 

yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; 

sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”4
 

Dalam hubugannya dengan masalah agama, bahwa dalam praktiknya tidak 

sedikit adanya hubungan muda-mudi yang berbeda agama yaitu muslim degan 

                                                           
4
 Al-Qur‟an dan Terjemahnya Juz 1-30 Darussalam Global Leader In Islamic Books, 105. 
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non muslim. Hubungan itu tidak menutup kemungkinan pada jenjang perkawinan. 

Masalah muncul, apakah hukumnya sah perkawinan muslim dengan non muslim? 

Peristiwa diatas berarti menyakut perkawinan antar agama yang dapat 

meliputi: perkawinan orang yang beragama Islam (pria/wanita) dengan orang 

yang beragama non Islam (pria/wanita). Perkawinan antar agama yang dimaksud 

ini dapat terjadi, antara: 

1. Calon istri beragama Islam dan calon suami tidak beragama Islam, 

baik ahl al-Kita>b maupun musyrik. 

2. Calon suami beragama Islam dan calon istri tidak beragam Islam, baik 

ahl al-Kita>b maupun musyrik.
5
 

Apabila perkawinan terjadi antara laki-laki muslim dengan perempuan 

musyrik, ulama fiqih sepakat bahwa hukumnya tidak sah. Argumen yang 

dikemukakan adalah firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 221. 

Para ulama berbeda pendapat mengenai siapa yang disebut perempuan 

musyrik itu. Selanjutnya, apabila perkawinan terjadi antara laki-laki 

beragama Islam dan perempuan yang tergolong ahl al-Kita>b. Seperti di 

tegaskan dalam surat al-maidah ayat 5 bahwa Allah Swt membolehkan 

laki-laki muslim menikah atau menikah perempuan-perempuan ahl al-

Kita>b, yaitu untuk beragama selain Islam, seperti yahudi dan kristen. Ada 

ahli tafsir yang melebarkan pengertian ahl al-Kita>b kepada pemeluk 

agama zoroaster, buddhisme, hinduisme, khonghuchu, dan sintoisme. 

                                                           
5
 Masjfuk Zuhdi, masail fiqiyah: kapita selekta hukum Islam (Jakarta: haji masagung, 1994), 4. 
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Tentu kita memahami ada perbedaan pemahaman siapa yang berhak 

disebut dan menyandang predikat ahl al-Kita>b itu.
6
 

 Kebayakan ulama mutaqaddin dan ulama-ulama ahli hadis 

mengahalalkan perkawinan semacam ini, mereka beralasan bahwa ayat di 

atas membantah pendapat yang melarang kawin dengan perempuan 

kita>biyah. Kebayakan ulama menganggap makruh tanzih, bukan makruh 

tahrim, maksudnya bahwa seorang muslim bahwa seorang muslim 

sebaiknya kawin dengan perempuan muslimah. Sebab apabila kawin 

dengan perempuan kita>biyah, tidak dengan perempuan muslimah, berarti 

berlawanan degan yang lebih. Tetapi perbuatannya itu tidak berdosa 

artinya tidak haram.
7
 

Imam syafi‟i menyempitkan pendapat, predikat itu hanya bagi 

golongan atau orang yang berdarah bani Israil saja. Orang-orang dari 

bangsa bukan Israil tidak sah menyandang predikat kaum berkitab suci ini. 

Alasannya, sebab Musa dan Isa al-Masih hanya diutus Allah domba-

domba Israel yang tersesat. Orang Amerika, Jazirah Arab, Asia dan 

Indonesia, tidak berhak menyandang predikat mulia tersebut. Namun 

ulama lain seperti Imam Hanafi memasukan semua orang yang beragama 

yahudi dan kristen dari suku bangsa dan ras apapun sebagai ahl al-Kita>b. 

Pakar tafsir kenamaan Indonesia Prof. Dr.Quraish Shihab juga berpedapat 

bahwa siapapun, di manapun, dan bangsa apapun yag memeluk dan 

menganut agama kristen, mereka dapat disebut sebagai ahl al-Kita>b. 

                                                           
6
 Mulia musda mulia, fiqih keluarga lintas Agama (yogyakarta: Kaukabata Dipantara, 2013), 31. 

7
 Salim agus, Risalah Nikah (hukum perkawinan Islam) (jakarta: pustaka amani, 2002), 50-51. 
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Karenanya laki-laki Muslim boleh menikah atau menikahi perempuan-

perempuan beragama sebagaimana disebutkan sebelumnya.
8
  

  Islam memperbolehkan seorang laki-laki muslim dengan 

perempuan kita>biyah dengan tujuan tersebarnya agama Islam, tetapi Islam 

tetap membiarkan orang-orang ahl al-Kita>b tetap berpegang kepada agama 

mereka, agama samawi, meskipun telah mengubahnya. Islam 

menghendaki agar umat Islam menyebarkan Islam dikalangan ahl al-Kita>b 

di samping dilakukan dengan perbuatan, bahkan dakwah dengan perbuatan 

itu lebih besar pengaruhnya, lebih mudah dimengerti dari pada dakwah 

dengan lisan. Maksudnya kaum muslimin supaya berbuat baik di 

masyarakat. Sebagai contohnya, Ada sahabat nabi yang tercatat dalam 

sejarah menikahi perempuan-perempuan non-muslim (ahl al-Kita>b), 

seperti Utsman bin Affan menikah dengan Bailah binti Qaraqashah al 

Kalbiyah beragama Nasrani. 

Tetapi tidak juga demikian hukumnya bagi perempuan yang 

muslim yang menikah dengan laki-laki ahl al-Kita>b, al-Qur‟an hanya 

menyebutkan tentang halalnya perempuan kita>biyah bagi laki-laki muslim 

tetapi al-Qur‟an tidak menyebutkan bagi laki-laki kita>bi. Dengan alasan 

apa ulama mengharamkannya?  

Pertama, dengan firman Allah: Qs an-Nisa‟ 141: 

ََ َنسَتحِ ذ  ِفرِيَن َنِصيب قَاُل اْ َأ ََ َنُكن َمَعُكم َوِإو َكاَو لِلكَٰ ٱَلِذيَن يَ تَ َرَبُص َو ِبُكم فَِإو َكاَو َلُكم فَتح ِمَن ٱلَلِه قَاُل اْ َأ

َا  ُ ِمِنَن َسِبي
ِفرِيَن َعَل  ٱٱ َ ِة َوَلن َ َعَل ٱلَلُه لِلكَٰ ُ ِمِنَن َف لَلُه َ ُكُم بَيَنُكم يَ َو ٱلِليَٰ

   .َعَليُكم َوَ َنعُكم ِمَن ٱٱ

                                                           
8
 Mulia musda mulia, fiqih keluarga lintas Agama , 31-32. 
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 “(yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan 

terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu 

kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah kami (turut 

berperang) beserta kamu?" Dan jika orang-orang kafir mendapat 

keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah kami turut 

memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka 

Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah 

sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk 

memusnahkan orang-orang yang beriman”9
 

 Orang-orang ahl al-Kita>b meskipun mereka menganut agama 

samawi tetapi mereka telah mengubahnya menyelewengkan ajarannya dan 

tidak beriman dengan kenabian Muhammad Saw maka dianggap kafir. 

Seorang perempuan bila kawin dengan laki-laki lain dikhawatirkan atau 

terpengaruh oleh kekuasaan suaminya, akan berubah agamanya, lebih-

lebih apabila suaminya itu lebih pintar dari istrinya seperti yang banyak 

terjadi dewasa ini, mereka akhirnya akan ragu terhadap kebenran Islam 

kemudian akan murtad, baik atas kemauannya sendiri atau karena  

terpaksa. 

Kedua, beralasan dengan ijmak muslimin dimasa Rasulullah Saw 

dan diikuti oleh para tabi‟in dan tabi‟ tabi‟in. Sampai sekarang orang tetap 

mengharamkan perkawinan perempuan Islam dengan laki-laki kitabi. Kita 

tidak pernah mendengardari sejarang tentang adanya laki-laki kita>bi yang 

kawin dengan perempuan muslimah secara suka rela dan atas pilihan 

masing-masing dan disetujui walinya meskipun wali itu menikahkan 

secara terpaksa atau buta tetang Islam.
10

 

Didalam al-Qur‟an surat al-Maidah ayat 5 memang membolehkan 

adanya perkawinan antara laki-laki muslim dengan ahl al-Kita>b (nasrani 

                                                           
9
 Al-Qur‟an dan Terjemahnya Juz 1-30 Darussalam Global Leader In Islamic Books, 132. 

10
 Ibid, 53-54 
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dan yahudi), akan tetapi di dalam KHI kebolehan itu dihapus dan secara 

mutlak melarang perkawinan antara orang Islam dengan non-muslim.
11

 

Hal ini terjadi karena adanya kekhawatiran yang berlebihan terhadap 

fenomena perpindahan agama seorang muslim yang diakibatkan adanya 

perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama menjadi kekuatan 

sendiri bagi para elit muslim. Kekuatan ini membutanya buta, hingga 

menemukan momentumnya di KHI bukan hanya dengan melarang 

perkawinan antara perempuan muslim dengan laki-laki non-muslim, tetapi 

juga melarang laki-laki muslum mengawini perempuan ahl al-Kita>b.
12

 

Perkawinan beda agama dilarang di Indonesia terdapat alasan 

politik dan persaingan antar agama, khususnya Islam dan Kristen (Katolik 

dan Protestan), yang mengakibatkan keluarnya fatwa MUI pada tanggal 1 

juni 1980 dan mencapai puncaknya diberlakukannya KHI sebagai 

pedoman hakim di Pengadilan Agama. 
13

 

Berkaitan dengan beda Agama, ada dua pasal dalam KHI 

menyebutkan hal tersebut: pertama, pasal 40 yang menyatakan “seorang 

pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang 

tidak beragama Islam”. Kedua, pasal 44 menyatakan “seorang wanita 

Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak 

beragama Islam”.  

                                                           
11

 Suhadi, Kawin Lintas Agama Perspektif kritik Nalar Islam, (yogyakarta: Lkis,2006), cet.1, 129. 
12

 Ibid., 145. 
13

 Ibid., 153. 



11 

 

 

 

Perbedaan Agama dalam KHI dipandang sebagai penghalang bagi 

sepasang muda mudi yang hendak melangsungkan perkawinan. Artinya, 

orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, tidak perbolehkan untuk 

menikah dengan non-Islam. Pandangan seperti ini tentu saja bertentangan 

prinsip dasar ajaran Islam, yaitu Pluralisme. Dengan berlandas tumpu pada 

nalar pluralisme itu, maka tidak tepat menjadi perbedaan Agama sebagai 

penghalang bagi dilangsungkannya suatu perkawinan beda Agama. Pasal-

pasal ini tentu bermasalah. Sehingga, diperlukan revisi.
14

 

Larangan tersebut tentu saja perlu dikritisi lebih lanjut karena 

beberapa hal yaitu, pertama sebagai satu negara yang sudah memiliki 

instrumen hukum berupa Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang 

HAM, idealnya negara menjamin kebebasan warganya untuk memilih 

pasangannya dalam membentuk sebuah keluarga. Hak untuk memilih 

pasangan hidup merupakan kebebasan yang harus diakui keberadaannya 

oleh negara.  

Berdasarkan pasal 10 ayat (1) dalam undang-undang tersebut, 

dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga 

dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan atas 

kehendak yang bebas Kenyataannya, negara justru membatasi perkawinan 

tersebut. Kedua, Indonesia bukan negara teokrasi dan bukan pula negara 

sekuler sehingga di dalam pembentukan hukum nasional, pemerintah 

harus bisa menjamin kepastian hukum kepada seluruh lapisan masyarakat 

tanpa melihat agama dan kepercayaan yang dianut, termasuk dalam 

                                                           
14

 Mulia musda mulia, fiqih keluarga lintas Agama, 128-129. 
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persoalan perkawinan beda agama. Ketiga, perkawinan antar agama secara 

objektif sosiologis adalah wajar karena penduduk Indonesia. 

menjamin kemerdekaan beragama bagi setiap penduduknya 

sehingga tentu saja terbuka kemungkinan terjadinya dua orang berbeda 

agama saling jatuh cinta dan pada akhirnya membentuk sebuah keluarga. 

Keempat, akibat tidak diaturnya ketentuan mengenai perkawinan beda 

agama dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974, maka hal tersebut 

membuka ruang terjadinya penyeludupan hukum. Untuk memenuhi 

persyaratan formal secara perdata, suami-istri berbeda agama “rela” 

melangsungkan perkawinan di luar negeri tanpa memperhatikan hukum 

agama, atau salah satu pihak pura-pura pindah agama.
15

 

Sebagaimana kita ketahui, bahwa pada dasarnya hukum Islam itu 

hanya bersumber dari al-Qur‟an dan Hadits, setelah Islam semakin 

berkembang, maka timbullah berbagai macam istilah-istilah dalam 

penggalian hukum Islam (Metode Istimbat) yang dimunculkan oleh para 

mujtahid, sehingga dikenallah istilah sebagai hukum primer dan sekunder. 

Hukum primer yaitu hukum-hukum yang telah di sepakati oleh jumhur 

ulama‟ (al-Qur‟an, Hadits, Ijma‟, dan Qiyas), dan sumber hukum 

sekunder yaitu sumber-sumber hukum yang masih diperselisihkan 

pemakaiannya dalam menetapkan hukum Islam oleh para ulama‟ (al-

Istihsan, Mas}lah}ah al-Murs}alah, al-Urf, dll). 

                                                           
15

Oleh: Muhammad Solikhudin Polemik Perkawinan Peda Agama Dalam Tinjauan Hukum 

Profetik  
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Salah satu sumber hukum sekunder dalam Islam akan dibahas 

secara lebih detail, yaitu Mas}lah}ah. Secara umum Mas}lah}ah adalah hukum 

yang di tetapkan karenan tuntunan maslahat yang tidak di dukung maupun 

diabaikan oleh dalil khusus, tetapi masih sesuai dengan maqasid al-

Syari‟ah al „Ammah (tujuan umum hukum Islam).
16

 

Para ulama konteporer memandang konsep Mas}lah}ah sebagai suatu 

temuan amat cerdas. Dan dianggap dapat dipakai sebagai suatu instrumen 

penggalian hukum Islam secara lebih kreatif dan kaya makna. Karya 

ulama-ulama terdahulu yang mempopulerkan konsep ini telah di anggap 

sebagai karya-karya agung dan bisa disebut sebagai (meta narrative) atau 

grand narrative. Dianggap demikian karena karya itu mengilhami 

pemikiran-pemikiran fiqh sesudahnya dan terus menjadi dikursus penting 

yang senatiasa relevan. 

Itulah sebabnya, dimasa modern konsep Mas}lah}ah  terus 

mengalami reformulasi lebih lanjut. Kian luasnya cakupan perubahan 

sosial dan pegaruh-pengaruh global, membuat hukum Islam perlu 

menggali atau menyempurnakan metode-metode baru yang lebih pas 

dengan kebutuhan-kebutuhan modernitas, terus mencari sesuatu prinsip 

yang dapat membantu mereka menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi 

yang berubah. Mereka menemukan konsep itu dalam Mas}lah}ah. 
17

 

                                                           
16

 Wahidul kahar, efektifitas Maslah}ah  Mursalah dalam Penetapan Hukum Syara, (Tesis 

Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta:2003), 5-6. 
17

 Abdullah Mudhofir, MASAIL FIQHIYYAH: isu-isu Fiqh Konteporer (Yogyakarta: Tera, 2011), 

103-104. 
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Dengan latar belakang permasalahan ini, penulis merasa tertarik 

dan perlu membahas secara spesifik tentang hukum menikahi Ahl al-Kita>b 

yang dibolehkan dalam al-Qur‟an dan dalam KHI tidak membolehkan 

demikian dengan menggunakan pisau analalisis konsep Mas}lah}ah.  

Oleh karena itu peneliti dalam meneliti ini mengangkat judul:  

“PENDEKATAN MAS}LAH}AH  TERHADAP PROBLEMATIKA 

HUKUM PERKAWINAN DENGAN AHL AL-KITA>B (STUDI 

KOMPILASI HUKUM ISLAM)”. 

B. Penegasan Istilah 

Skripsi yang berjudul “Pendekata Mas}lah}ah  terhadap Problematika 

hukum perkawinan dengan Ahl al-Kita>b (STUDI KOMPILASI 

HUKUM ISLAM)” ini perlu ditegaskan dahulu agar mudah difahami 

serta tidak menimbulkan salah pengertian bagi pembaca. Diantara 

yang perlu di tegaskan adalah sebagai berikut: 

1. Mas}lah}ah adalah : mengambil manfaat dan kemudharatan dalam 

rangka merawat tujuan-tujuan syara‟.18
 

2. Ahl al-Kita>b adalah orang-orang yang menganut suatu agama dan 

memiliki kitab suci yang di turunkan dari langit oleh Allah Swt. 

Mereka termasuk kelompok manusia yang hampir mendapatkan 

petunjuk yang benar, andai saja ajaran agamanya tetap menyinari 

                                                           
18

 Abdullah Mudhofir, MASAIL FIQHIYYAH: isu-isu Fiqh Konteporer, (Yogyakarta: Tera, 2011), 

93. 
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merka dan membimbingnya pada jalan yang lurus. Mereka ini jelas 

berbeda dengan kaum musyrikin lainnya.
19

 

3. Kompilasi Hukum Islam : kumpulan dari berbagai kakarangan atau 

karangan yang tersusun dari kutipan-kutipan buku lain.
20

 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah tersebut, identifikasi dan batasan 

masalah, maka masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pertimbangan Maslahat-Mafsadat Ulama Fiqih 

dalam problematika perkawinan dengan Ahl al-Kita>b? 

2. Bagaimana pertimbangan Maslahat-Mafsadat dalam 

Kompilasi Hukum Islam? 

3. Bagaimana dasar-dasar argumen pandangan ulama Fiqih dan 

Kompilasi Hukum Islam? 

D. Tujuan Penelitian 

berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penilitian adalah: 

1. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan Maslahat-

Mafsadat problematika perkawinan Ahl al-Kita>b. 

2. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan Maslahat-

Mafsadat menurut Kompilasi Hukum Islam.  

3. Untuk mengetahui dan memahami dasar-dasar argumen pandangan 

ulama Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam 

                                                           
19

 Jurjawi Ali Ahmad Al, Hikmah Dibalik Hukum Islam, (jakarta: Mustakim, 2003), 5. 
20

 Karsayuda, Perkawinan Beda Agama, (Yogyakarta: Total Media, 2006), 94 



16 

 

 

 

E. Manfaat Penelitian  

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

beberapa manfaat antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi terhadap 

kajian akademis terkait hukum perkawinan Ahl al-Kita>b. 

b. Sebagai masukan bagi penelitian yang lain dan untuk dapat dikaji 

lebih dalam lagi dengan tema yang berkaitan, sehingga bisa 

dijadikan salah satu referensi bagi peneliti berikutnya. 

c. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pengetahuan tentang fenomena perkawinan dengan Ahl al-Kita>b. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat untuk fenomena sama 

yang akan terjadi lagi pada masyarakat tentang perkawinan dengan 

Ahl al-Kita>b. 

b. Sebagai bahan wacana dan diskusi bagi para Mahasiswa Jurusan 

Syari‟ah Prodi Ahwal Syakhshiyah IAIN Ponorogo khususnya, 

serta pada masyarakat pada umumnya.    

c. Sebagai bahan kajian untuk penelitian selanjutnya dengan tema 

yang sama. 

F. Telaah Pustaka 

Dalam telaah pustaka yang telah dilakukan, peneliti tidak 

menemukan penelitian yang membahas tentang perkawinan beda Agama 

yang menggunakan pendekatan Mas}lah}ah. Di sisi lain, penulis telah 
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menemukan beberapa penelitian yang membahas tentang perkawinan beda 

agama akan tetapi bukan dipandang dari perspektif Mas}lah}ah, penelitian 

tersebut adalah sebagai berikut:  

Pertama, Nurul Khasanah, Mahasiswi Syari‟ah STAIN Ponorogo 

menulis skripsi dengan judul “Studi Atas Pemikiran Ulil Abshar Abdala 

Tentang Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Fiqh”. Skripsi ini 

membahas mengenai pendapat dan argumen Ulil yang berbeda dengan 

ulama terdahulu. Pendapat Ulil yang  membolehkan praktek perkawinan 

beda agama. Skripsi ini adalah penelitian pustaka (library research). Hasil 

penelitian yang diperoleh adalah bahwa Ulil berpendapat perkawinan beda 

agama itu boleh, karena larangan dalam hal ini sudah tidak relevan lagi 

dengan kondisi umat Islam saat ini. Hambatan perkawinan beda agama 

adalah sosial, bukan teologis. Ulil memakai metode pemahaman 

kontekstual namun tidak cukup representatif untuk menjadi alasan 

kehalalan perkawinan beda agama menurut fikih. 

Kedua, Muhammad Maksum, Mahasiswa Syari‟ah STAIN 

Ponorogo menyusun skripsi dengan judul “Perkawinan Beda Agama 

Perspektif Mahmud Shaltut (Studi Analisa Kitab Al-Fatwa)”. Skripsi ini 

membahas mengenai perkawinan muslim dengan kitābiyah, para ulama 

terjadi khilafiyah. Khilafiyah tersebut dilatarbelakanagi perbedaan 

pendapat dan metode dalam memahami nass yang sama. Oleh karena itu, 

sangatlah urgen untuk membahas salah satu tokoh yang berpendapat 

tentang perkawinan beda agama sebagai bahan pertimbangan bagi umat 

Islam dalam melaksanakan perkawinan.  Dalam skripsi tersebut 
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menggunakan penelitian yang berbentuk library research (penelitian 

kepustakaan). Hasil penelitian ini dapat disimpulkan, Mahmud Shaltut 

berpendapat bahwa perkawinan beda agama dalam segala bentuknya tidak 

diperbolehkan. Akan tetapi ketidak bolehan perkawinan muslim dengan 

kitābiyah menurutnya hanya bersifat kondisional dan kasuistis. Adapun 

dasar dan metode istimbat hukum Mahmud Shaltut dalam menetapkan 

larangan perkawinan muslim dengan dengan mushrikah dan perkawinan 

muslimah dengan non muslim adalah zahirnya nass, yaitu surat al-Baqarah 

(2) : 221 dan surat al-Mumtahanah (60) : 10. Sedangkan mengenai 

perkawinan muslim dengan kitābiyah, walaupun dalam surat al-Maidah 

(5) : 5 diperbolehkan, akan tetapi menurutnya perkawinan tersebut 

mengandung mafsadah sehingga dilarang. Adapun metode ijtihad yang 

digunakan dalam menetapkan hukum ini adalah sadd al-dhariah. Pendapat 

dan argumentasi Mahmud Shaltut dalam fatwanya mengenai perkawinan 

beda agama sangat relevan pada zaman sekarang, khususnya di Indonesia.  

Ketiga, skripsi Asnawi, Mahasiswa Fakultas Syari‟ah Sunan 

Kalijaga Yogyakarta menulis skripsi dengan judul “Tinjauan Maqāsid 

Asy-Shari‟ah Terhadap Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap 

Yurisprudensi Mahkamah Agung Register Nomor 1400K/PDT/1986 

Tentang Perkawinan Antara Andy Vonny Gani P Beragama Islam Dengan 

Adrianus Petrus Hendrik Nelwam Beragama Kristen Prostestan)” skripsi 

ini merupakan penelitian kepustakaan, dengan menjadikan yurisprudensi 

sebagai permasalahan dalam penelitian kemudian yurisprudensi ini 

dianalisa dengan konsep maqāsid shari‟ah. Tehnik pengumpulan data 
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yang digunakan adalah dokumentasi. Hasil temuannya menyatakan bahwa 

asas yang digunakan hakim  dalam memutus perkara ini adalah kebebasan 

dan kemandirian yang dalam analisa maqāsid shari‟ah tidaklah sesuai 

perkawinan beda agama ini karena tidak mewujudkan kemaslahatan dunia 

akhirat. Meskipun permasalahannya sama tetapi pembahasan yang akan 

penulis kerjakan berbeda.  

Keempat, skripsi Rosyidah Widyaningrum, Mahasiswi Fakultas 

Syari‟ah IAIN Walisongo Semarang dengan skripsinya yang berjudul 

“Fenomena Keluarga Beda Agama di Kelurahan Kalipancur Kecamatan 

Ngaliyan”. Skripsi ini sama dalam hal permasalahannya tapi pembahasan 

didalamnya berbeda karena di dalamnya membahas tentang fenomena 

keluarga beda agama. Landasan teori yang digunakan dalam skripsi ini 

adalah ketentuan perkawinan beda agama dalam fikih, Undang-Undang 

Perkawinan dan ketentuan pekawinan beda agama di beberapa agama di 

Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kasus dengan 

teknik pengumpulan data secara wawancara untuk kemudian hasil temuan 

dideskripsikan dan dianalisa sehingga skripsi ini bersifat deskriptif analitif. 

Hasil yang ditemukan dalam skripsi ini adalah pertama, dari segi proses 

perkawinan, menyatakan tidak sah perkawinan yang dilakukan dalam 

kondisi beda agama hal ini tanpa memandang apakah perempuan ahlu 

kitan sedangkan dari segi proses perkawinan pasangan lainnya dinyatakan 

sah karena dilakukan dalam keadaan seagama. Kedua, suami istri beda 

agama timbul karena salah satu pasangan pindah agama. 
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Kelima, skripsi Agus Jainal Arifin, Mahasiswa Syari‟ah STAIN 

Ponorogo dengan skripsinya yang berjudul “Analisis Hukum Islam 

Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia”. Skripsi ini membahas 

mengenai berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

pernah berlaku di Indonesia kemudian dianalisa secara hukum Islam 

bagaimana ketentuan tersebut. Skripsi ini adalah penelitian pustaka 

(library research). Hasil penelitiannya secara normatif perkawinan beda 

agama di Indonesia tidak diperbolehkan sesuai dengan Undang-Undang 

Perkawinan dan KHI namun perkawinan beda agama yang telah terjadi 

dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. 

Untuk sejauh ini sepengetahuan penulis, skripsi yang akan penulis 

lakukan belum ada yang membahas.  

G. Metode Penelitian 

Dalam sebuah penelitian memerlukan sebuah metode penelitian 

yang sesuai dengan obyek yang dibicarakan, hal ini karena kegiatan ilmiah 

haruslah terarah dan rasional, disamping metode sebagai sebuah cara 

mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan hasil yang optimal dan 

memuaskan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penilitian 

ini sebagai berikut. 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah 

penelitian pustaka (Library research), yaitu menyusuri atau 

mengkaji berbagai buku atau mengkaji berbagai buku atau karya 
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ilmiah yang berkaitan dengan pendapat dan istimbath ulama‟ fiqh 

dalam menetapkan hukum tentang perkawinan Ahl al-Kita>b. 

2. Sumber data 

Usaha awal untuk mengumpulkan data dalam pembahasan 

penelitia ini adalah dengan mengadakan penelitian dengan 

sejumlah literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang 

dibahas, yang terbagi atas: 

a. Sumber data primer 

Literatur yang meneragkan pendapat dan istimbat hukum 

tentang perkawinan Ahl al-Kita>b, di antaranya adalah: 

Al-Qur‟an dan Hadist. 

Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang larangan 

Perkawinan Beda Agama. 

Proses Lahirnya Kompilasi Hukum Islam yang mengatur 

tentang Perkawinan Beda Agama. 

Buku tentang Ushul fiqh yang membahas tentang Mas}lah}ah  

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian kepustakaa ni, pengumpulan data di lakukan 

penulis melalui teknik dokumentasi. Dengan teknik ini penulis 

melakukan penelaahan bacaan yang sesuai dengan obyek 

penelitian yakni hukum perkawinan beda agama menurut hukum 

Islam maupun KHI. 
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4. Metode Analisis Data 

Tenik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif analaistis yang pada akhirnya menarik keseimpulan dari 

data-data umum kepada wilayah kesimpulan khusus.
21

 

H. Sistematika Pembahasan 

Penelitian ini membutuhkan pembahasan yang sistematis agar 

lebih mudah dalam memahami dan penulisan skripsi. Oleh karena itu, 

penulis akan menyusun penelitian ini ke dalam 5 (lima) bab pembahasan. 

Adapun sistematika pembahasan tersebut secara umum sebagai berikut: 

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri atas latar 

belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. Dalam bab ini, deskripsi awal yang menjadi titik tolak 

penelitian akan dijelaskan. Selain itu, yang paling penting adalah rumusan 

masalah yang akan menjadi objek penelitian ini setelah melihat latar 

belakangnya.  

Bab Kedua, landasan teori penelitian ini yang berisi pengertian 

Mas}lah}ah, klasifikasi Mas}lah}ah, macam-macam Mas}lah}ah, Kaidah-kaidah 

Ushul Fiqh, dsb. Dalam bab kedua, teori yang digunakan dalam penelitian 

ini dijelaskan. Teori Mas}lah}ah  ini yang akan menjadi alat menganalisis 

tentang perkawinan Ahl al-Kita>b dari awal Hukum kebolehannya sampai 

ketidak bolehhanya menikah dengan Ahl al-Kita>b.  

                                                           
21

 Sudarto, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 1996), 56.  
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Bab Ketiga, data yang akan diteliti dalam penelitian ini terdiri atas 

pengertian Ahl al-Kita>b, kobelehannya menikah dengan Ahl al-Kita>b 

menurut Al-Qur‟an, metode dalam penentuan hukum, sejarah 

pembentukan KHI, dan perkawinan Ahl al-Kita>b menurut KHI. Bab ini 

mengemukakan objek dan fokus pembahasan dalam penelitian ini, 

sehingga menjadi jelas objek penelitian tersebut. 

Bab Keempat, berupa analisis Mas}lah}ah terhadap perkawinan beda 

agama menurut para ulama Fiqih dan KHI. Bab ini merupakan penerapan 

teori Mas}lah}ah dan Kaidah-kaidah Ushul Fiqih yang menganilis sejarah 

hukum, konstruksi hukum perkawinan beda agama menurut para ulama 

Fiqih dan KHI, dan hukum perkawinan beda agama yang berdasarkan 

Mas}lah}ah  dan Kaidah-kaidah Ushul Fiqih.  

Bab Kelima, berupa penutup yang berisi tentang kesimpulan dari 

penelitian ini dan saran-saran. 
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BAB II 

 MAS}LAH}AH  DAN KAIDAH US}UL FIQIH  

A. Pengertian Mas}lah}ah 

Mas}lah}ah ( ٌَمْصَلَحة) berasal dari kata S}alah}a ( ََصَلح) dengan penambahan 

alif diawalnya yang secara arti kata berarti baik lawan dari kata buruk atau 

rusak. Mas}lah}ah adalah masdhar dengan arti kata s}alah} ( ٌَصَلح) yaitu manfaat atau 

terlepas dari padanya kerusakan.
22

 Mas}lah}ah  adalah kalimat isim yang 

berbentuk mas}dar dan artinya sama dengan kata al-s}ulh}u, yang artinya sinonim 

dengan kata al-manfa‟at, yaitu kenikmatan atau sesuatu yang akan 

mengantarkan kepada kenikmatan.
23

 

Bisa juga dikatakan bahwa al- Mas}lah}ah  itu merupakan bentuk 

tunggal (mufrad) dari kata al-Mas}alih. Pengarang kamus lisan al-Arab 

menjelaskan dua arti, yaitu al- Mas}lah}ah  yang berarti al-s}alah dan al-Mas}lah}ah 

yang berarti bentuk tunggal dari al-Mas}alih. Semuanya mengandung arti 

adanya manfaat baik secara asal maupun melalui suatu proses, seperti 

menghasilkan kenikmatan dan faedah, atau pencegahan dan penjagaan, seperti 

menjauhi kemadharatan dan penyakit, semua itu bisa dikatakan Mas}lah}ah.
24

 

Manfaat yang dimaksud oleh pembuat hukum sarak adalah sifat 

menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban 

nyata antara pencipta dan makhluknya. 

                                                           
22

 Totok Jumantoro, kamus ilmu ushul fikih (Jakarta: sinar grafika offset, 2009), 200. 
23

 Muhammad Ma‟shum Zainy al-Hasyimiy, Ilmu Ushul Fiqh (jombang: Darul Hikmah, 2008), 

116. 
24

 Rahmat syafe‟i, Ilmu Ushul Fiqh (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 117. 
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Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa Mas}lah}ah  

artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Sedangkan kata 

kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Sementara 

kata manfaat, dalam kamus tersebut diartikan dengan: guna, faedah. Kata 

manfaat juga diartikan sebagai kebalikan/diartikan mudarat yang berarti rugi 

atau buruk.
25

 

Seperti yang dikutip oleh Ramli, Jalaluddin abdurrahman secara 

tegas menyebutkan bahwa Mas}lah}ah  dengan pengertian yang lebih umum dan 

yang dibutuhkan itu ialah semua apa yang bermanfaat bagi manusia baik yang 

bermanfaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan maupun yang bersifat 

untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan.
26

 

Secara terminologi Mas}lah}ah adalah kemanfaatan yang dikehendaki 

oleh Allah untuk hamba-hambanya, baik berupa pemeliharaan agama mereka, 

pemeliharaan jiwa/diri mereka, pemeliharaan kehormatandiri serta keturunan 

mereka, pemeliharaan akal budi mereka, maupun berupa pemeliharaan harta 

kekayaan mereka.
27

 

Dalam terminologi Us}ul fiqh, para Us}uliyun mengemukakan 

denfinisi beragam, namun memiliki subtansi yang sama, yaitu: 

1. Sebagaimana di kutip oleh Mudhofr Abdullah, al-Gazhali menyatakan 

ungkapan sebagai berikut: 

“ Pada dasarnya Mas}lah}ah  merupakan ungkapan untuk mencari 

hal-hal yang bermanfaat atau untuk menghilangkan sesuatu yang 

merugikan. Tetapi arti ini bukanlah yang kami madsudkan. Sebab 

                                                           
25

 Aswami, Perbandingan Ushul Fiqh (Jakarta: Amzah, 2013), 128. 
26

 Romli, Studi Perbandingan Ushul Fiqh (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 218. 
27
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mencari kemanfaatan dan menghilangkan kerugian adalah tujuan-

tujuan yang dituju oleh penciptaan dalam merealisasikan tujuan-

tujuannya. Apa yang kami madsudkan dengan Mas}lah}ah  adalah 

memelihara tujuan s}ariat, yang mencakup lima hal: memelihara 

agama, memelihara kehidupan, memelihara akal, memelihara 

keturunan, memelihara harta benda. Yang memastikan 

terpeliharanya lima prinsip ini adalah maslahat, dan yang 

merugikan terpeliharanya adalah mafsadat, dan menghilangkan hal-

hal yang merugikan itu adalah maslahat.”28
 

Mas}lah}ah  sebagaimana yang dipahami dari definisi diatas 

kemudian dibagi kedalam tiga kategori berikut ini. Pertama Mas}lah}ah  

yang mempunyai bukti tekstual dalam melakukan pertimbangannya. 

Kedua, tipe Mas}lah}ah  yang ditolak oleh bukti tekstual. Ketiga merupakan 

tipe dimana tidak terdapat bukti tekstual yang mendukungnya ataupun 

yang bertetentangan dengannya.
29

 

2. Amin Farih dalam bukunya mengutip bahwasannya, Dalam 

pandangan al-Buthi, al- Mas}lah}ah  adalah: 

Mas}lah}ah adalah manfaat yang ditetapkan syar‟i untuk para 

hambanya yang meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturuanan 

dan harta mereka sesuai dengan urutan tertentu diantaranya, 

Dari definisi ini, tampak yang menjadi tolak ukur Mas}lah}ah 

adalah tujuan-tujuan syara‟ atau berdasarkan ketetapan Syar‟i 
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meskipun kelihatan bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia yang 

sering kali dilandaskan pada hawa nafsu semata.
30

 

3. Mudhofir Abdullah mengungkapkan dalam bukunya, Menurut 

pendapat Syatibi bahwa Mas}lah}ah  harus tetap berdasarkan pada atau 

sejalan dengan tujuan nas baik al-Qur‟an maupun Hadits bukan 

kepada kepentingan manusia. Sebab al-Syatibi, jika berdasarkan 

pada kepentingan manusia akan mudah atau terperangkan pada hawa 

nafsu.
31

 

4. Mudhofir Abdullah mengutip pendapat Najmudin al-Tufy, beliau 

berpendapat bahwa apabila kepentingan umum yang di pahami dari 

Hadits itu yang didukung nan-nas lainnya bertentangan dengan dalil-

dalil syara‟ dan jika tidak dapat dikompromikan, maka kepentingan 

umum hendaklah diutamakan, dengan cara nas atau ijma‟ itu di-

tahsis dengan kepentingan umum, bukan dengan membekukannya. 

Karena kepentingan umum, kata al-Tufy selanjutnya, merupakan 

tujuan utama syara‟, sedangkan dalil-dalil syara‟ dianggap sebagai 

saran untuk mencapai kepentingan umum. Oleh sebab itu tujuan 

harus lebih du utamakan daripada sarana.
32

 

Dalam buku karya Mudhofir Abdullah mengutip pandangan al-

Tufy dalam membangun pemikirannya tentang Mas}lah}ah  tersebut 

berdasarkan atas empat prinsip: 
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a. Akal bebas menentukan Mas}lah}ah  dan mafsadat, terutama 

dalam lapangan mu‟amalah dan adat 

b. Mas}lah}ah merupakan dalil syar‟i mandiri yang 

kehujahannya tidak tergantung pada akal semata. 

c. Mas}lah}ah  hanya berlaku dalam lapangan muamalah dan 

adat kebiasaan. 

d. Mas}lah}ah  merupakan dalil syara‟yang paling kuat.
33

 

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat ditarik sebuah 

kesimpulan bahwa Mas}lah}ah  adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan 

syara‟ bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan 

hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya, bahwa tujuan 

pensyariatan hukum tidak lain adalah untuk menetralisir kemaslahatan bagi 

manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan mereka di dunia dan 

terhindar dari berbagai bentuk yang bisa mebawa kepada kerusakan. Dengan 

kata lain, setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syar‟i  adalah 

bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia. 

B. Pembagian Mas}lah}ah  

Dilihat dari segi Pembagian Mas}lah}ah  ini, dapat dibedakan kepada dua 

macam yaitu, dilihat dari segi tingkatan dan eksistentensinya. 

1. Mas}lah}ah  dari segi tingkatannya 

Yang dimaksud dengan macam Mas}lah}ah  dari segi tingkatannya 

ini ialah berkaitan dengan kepentingan yang menjadi hajat hidup 
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manusia. Menurut Mustafa Said al-Khind. Mas}lah}ah dilihat dari segi 

martabatnya ini dapat dibedakan kepada tiga macam: 

a. Mas}lah}ah  Daruriyat 

Yang dimaksud dengan Mas}lah}ah  pada tingkat ini ialah 

kemaslhatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asla manusia 

baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika ia luput 

dalam kehidupan manusia maka mengakibatkan rusaknya tatanan 

kehidupan manusia tersebut. Zakaria al-Bisri menyebutkan bahwa 

Mas}lah}ah  daruriyat ini merupakan dasar asal untuk terjaminnya 

kelangsungan hidup manusia. Jika ia rusak, maka akan muncullah 

fitnah dan bencana besar.
34

 

b. Mas}lah}ah  Hajiyat 

Mas}lah}ah al-Hajiyat adalah suatu kemaslahatan yang 

dibutuhkan manusia untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok 

mereka dan menghilangkan kesulitan yang dihadapi. Termasuk 

kemaslahatan ini semua ketentuan hukum yang mendatangkan 

keringanan bagi manusia dalam kehidupannya. Bentuk keringan 

dalam ibadah, tampak dari kebolehan meringkas sholat dan 

berbuka puasa bagi orang yang musafir.
35

 

c. Mas}lah}ah   Tahsiniyah 

Mas}lah}ah ini sering pula disebut dengan Mas}lah}ah  

Takmiliyah yang di maksud dengan Mas}lah}ah  jenis ini ialah 

sifatnya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti 
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serta keindahan saja. Sekiranya, kemaslahatan tidak dapat 

diwujudkan dalam kehidupan tidaklah menimbulkan kesulitan dan 

kegoncangan serta rusaknya tatanan kehidupan manusia. Dengan 

kata lain, kemaslahatan ini lebih mengacu kepad keindahan saja.
36

 

2. Mas}lah}ah   Dari segi Esistensinya 

Jika dilihat dari segi eksistensinya atau wujudnya para ulama us}ul 

membaginya kepada tiga macam: 

a. Mas}lah}ah  Mu‟tabaroh 

Mas}lah}ah Mu‟tabaroh ialah sesuatu kemaslahatan yang dijelaskan 

dan diakui keberadaanya secara langsung oleh nas. Untuk 

memelihara dan mewujudkan kemaslahatan kehidupan manusia, 

Islam menetapkan hukum qisas terhadap pembunuhan yang 

dilakukan secara sengaja, seperti firman Allah dalam surat al-

Baqarah, 2;178; 

 ِمن يَٰ َيُ َها ٱَلِذيَن َ اَمُن اْ ُكِتَب َعَليُكُم ٱلِلَصاُا ِِ ٱلَلتَل  ٱٱُُر بِ ٱُِر َوٱلَعبُد بِ لَعبِد َوٱأُنَنٰ  بِ أُنَنٰ  َفَ ن ُعِفَ  َلهُ 

ِفيف ِمن رَِبُكم َوَرَمة ََ ِلَك  ن ذَٰ َعُروِف َوأََداٌ  ِإلَيِه بِِإحسَٰ
 َأِخيِه َش   َف تِ َباُع بِ ٱ

 “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash 

berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka 

dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan 

wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari 

saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara 

yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) 

kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang 

demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu 

rahmat.”37
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b. Mas}lah}ah al-Mulghah 

Maksudnya, suatu kemaslahatan yang bertentangan dengan 

ketentuan nas karenanya segala bentuk kemaslahatan seperti ini 

ditolak syara‟. 38
 

3. Mas}lah}ah al-Murs}alah 

Mas}lah}ah Murs}alah ialah kepentingan yang tidak 

disinggung-singgu syara‟ untuk mengerjakan atau 

meninggalkannya, sedang kalau dikerjakan akan membawa 

manfa‟at atau menghidarkan keburukan. Dalam prakteknya, 

Mas}lah}ah al-Murs}alah tidak banyak berbeda dengan Isthisan. 

Perbedaannya istihsan ialah mengecualikan sesuatu hukum dari 

peraturan yang umu yang ditetapkan qiyas, sedangkan Mas}lah}ah 

al-Murs}alah tidak ada penyimpangan dari qiyas.
39

 

Dari definisi ini tampak bahwa Mas}lah}ah al-Murs}alah 

merupakan kemaslahatan yang sejalan dengan apa yang terdapat 

dalam nas, tetapi tidak ada nas secara khusus yang memerintahkan 

dan melarang untuk mewujudkannya. Bukti bahwa kemaslahatan 

ini sejalan dengan nas dapat dilihat dari sekumpulan nas (ayat atau 

hadits) dan makna yag dikandunganya. 

Dengan demikian Mas}lah}ah al-Murs}alah ini sejalan dengan 

tujuan syara‟ sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pijakan dalam 
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mewujudkan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia dan 

menghindarkan mereka dari kemudharatan.  

C. Persyaratan Mas}lah}ah 

Mas}lah}ah al-Murs}alah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan 

adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan yang 

tidak terbatas, tidak terikat. dengan kata lain Mas}lah}ah al-Murs}alah merupakan 

kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syar‟iah 

yang mendasar. Karena syari‟ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfa‟atan 

kepada masyarakat secara umum, dan berfungsi untuk memberikan kemanfa‟atan, 

dan menjaga kemadharatan. 

Untuk menjaga kemurnian metode Mas}lah}ah al-Murs}alah sebagai 

landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi  penting, yaitu sisi 

pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nas baik 

secara tekstual atau konstektual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya 

kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini 

harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum 

Islam, karena bila dua sisi diatas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil 

istimbat hukumnya akan menjadi sangat kaku di satu sisi dan terlalu mengikuti 

hawa nafsu. 

Adapun syarat-syarat Mas}lah}ah al-Murs}alah sebagai dasar legalisasi 

hukum Islam sangat banyak pandangan Ulama‟, diantarannya adalah: 

1. Menurut al-Syatibi 

Mas}lah}ah al-Murs}alah dapat di jadikan sebagai landasan hukum 

Islam bila Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada 
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dalam ketentuan syar‟i. Yang secara ushul dan furu‟nya tidak 

bertentangan dengan nas.  

Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam 

bidang-bidang sosial dimana dalam hal bidang ini menerima terhadap 

rasionalitas dibadingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam 

mu‟amalat tidak di atur secara rinci dalam nas. 

Hasil Mas}lah}ah al-Murs}alah  merupakan pemeliharaan terhadap 

aspek-aspek Dharuriyyah, Hajjiyah, dan, Tahsiniyyah. Metode 

Mas}lah}ah  adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan 

dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah  

sosial kemasyarakatan.
40

 

2. Menurut al-Ghazali 

Mas}lah}ah al-Murs}alah dapat dijadikan sebagai landasan hukum 

bila:  

a. Mas}lah}ah al-Murs}alah aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara‟. 

b. Mas}lah}ah al-Murs}alah tidak bertentangan dengan ketentuan nas al-

Qur‟an 

c. Mas}lah}ah al-Murs}alah adalah sebagai tindakan yang dzaruri atau 

sesuatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum 

masyarakat.
41
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3. Menurut Imam Maliki 

Imam Maliki adalah Imam Madzhab yang menggunakan dalil 

Mas}lah}ah al-Murs}alah. Untuk menerapkan dalil ini beliau mengajukan 

tiga syarat, yaitu: 

a. Adanya persesuaian antara Mas}lah}ah yang dipandang sebagai 

sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syari‟at. 

Dengan adanya persyaratan ini, berarti Mas}lah}ah tidak boleh 

menegasikan sumber dalil lain, atau bertentangan dengan dalil 

yang qat‟iy. Akan tetapi harus sesuai dengan maslahat-maslahat 

yang memang ingin di wujudkan oleh Syar‟i. Mas}lah}ah itu harus 

masuk akal (rationable), mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan 

pemikiran yang rasional, dimana seandainya diajukan kepada 

kelompok rasionalis akan dapat diterima. 

b. Penggunaan dalil Mas}lah}ah ini adalah dalam rangka 

menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi. Dalam pengertian, 

seandainya Mas}lah}ah  yang dapat diterima akan itu tidak diambil, 

niscahaya manusia akan mengalami kesulitan. Allah berfirman: 

ِهُدواْ ِِ ٱلَلِه َحَق ِجَهاِد ِ    ُهَ  ٱجَتَبٰىُكم َوَما َجَعَل َعَليُكم ِِ ٱلِديِن ِمن َحرَجَۚوجَٰ

Artinya; “Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad 

yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-

kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu 

kesempitan.”(QS. Al-Hajj:78).
42

 

 

Syarat-syarat diatas adalah syarat-syarat yang masuk akal yang 

dapat mencegah penggunaan sumber dalil ini tercerabut dari 
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akarnya (menyimpang dari esensinya) serta mencegah dari 

menjadikannya nas-nas tunduk kepada hukum yang dipengaruhi 

hawa nafsu dan syahwat dengan Mas}lah}ah al-Murs}alah.
43 

4. Menurut Jumhur Ulama Untuk menjadi pijakan hukum, ulama 

menetapkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi.
44

 Persyaratan untuk 

menggunakan Mas}lah}ah al-Murs}alah ini, dikalangan Ulama Ushul 

memang terdapat perbedaan pendapat baik dari segi istilah maupun 

jumlahmya. Ketiga syarat itu adalah sebagai berikut: 

a. Kemaslahatan itu hendaknya kemaslahatan yang memang tidak 

terdapat dalil yang menolaknya. Dengan kata lain, jika terdapat dalil 

yang menolaknya tidak dapat diamalkan.  

b. Mas}lah}ah al-Murs}alah itu hendaklah Mas}lah}ah  yang dapat di 

pastikan bukan hal yang samar-samar atau perkirakan dan rekayasa 

saja. 

c. Mas}lah}ah al-Murs}alah hendaklah yang bersifat umum. Yang 

dimaksud dengan Mas}lah}ah  yang bersifat umum ini adalah 

kemaslahatan yang memang terkait dengan kepentingan orang banyak. 

Dari ketiga syarat yang telah diuraikan diatas, ternyata ada yang 

menambahkan syarat lainnya lagi. Disamping tiga syarat yang telah 

disebutkan ini, terdapat syarat lain, bahwa Mas}lah}ah al-Murs}alah itu 

hendaklah kemaslahatan yang logis dan cocok dengan akal. 
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Maksudnya, secara subtansial Mas}lah}ah  itu sejalan dan dapat diterima 

oleh akal.
45

 

D. Obyek Mas}lah}ah 

Dengan memperhatikan beberapa penjelasan atas dapat diketahui bahwa 

lapangan Mas}lah}ah selain yang berlandaskan pada hukum syara‟ secara umum, 

juga harus diperhatikan adat dan hubungan antara satu manusia dengan yang lain. 

Lapangan tersebut merupakan pilihan utama untuk mencapai kemaslahatan. 

Dengan demikian, segi ibadah tidak termasuk dalam lapangan tersebut. 

Yang di maksud segi peribadatan adalah segala sesuatu yang tidak 

memberikan kesempatan kepada akal untuk mencari kemaslahatan dari setiap 

hukum yang ada didalamnya. Diantaranya, ketentuan syari‟at tentang ukuran Had 

kifarat, ketentuan waris, ketentuan jumlah bulan dalam iddah wanita yang 

ditinggal mati suaminya atau yang diceraikan. Dan segala sesuatu yang telah 

ditetapkan ukurannya dan disyariatkan berdasarkan kemaslahatan yang 

berdasarkan dari syara‟ itu sendiri. 

Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa Mas}lah}ah itu difokuskan terhadap 

lapangan yang tidak terdapat dalam nas. Baik ada penguatannya dalam al-Qur‟an 

maupun as-Sunah yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatannya 

melalui suatu i‟tibar. Juga difokuskan pada hal-hal yang tidak didapatkan adanya 

ijma‟ atau qiyas yang berhubungan dengan kejadian tersebut.
46
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E. Pendapat Ulama Tentang Mas}lah}ah  

Al-Qur‟an sebagai sumber hukum Islam mengadung berbagai ajaran yang 

meliputi bermacam aspek kehidupan baik aspek teologi, politik, sosial, dan 

ekonomi. Para ulama secara garis besar membagi ajaran al-Qur‟an menjadi tiga 

kelompok besar yaitu teologi (aqidah), etika (kuluqiyyah), dan amaliyah. Aspek 

teologi berkaitan dengan permasalahan dasar keimanan, kulikiyyah berkaitan 

dengan etika dan moral, sedang amaliyah berkaitan dengan aspek-aspek hukum 

yang berkembang dimasyarakat, baik yang bersifat aqwal (perkataan) atau yang 

berupa af‟al (perbuatan manusia). 

Sebagai sumber ajaran, al-Qur‟an tidak memuat secara rinci peraturan-

peraturan yang menyangkut permasalahan ibadah dan mu‟amalah. Dari 6360 ayat 

al-Qur‟an hanya terdapat 368 ayat yang berkaitan dengan aspek hukum. Hal ini 

memang mengadung arti bahwa sebagaian besar permasalahan-permasalahan 

hukum Islam oleh Allah hanya diberikan dasar-dasar atau prinsip-prinsip yang 

global dalam al-Qur‟an. Bedasarkan kenyataan diatas maka dituangkanlah hadits 

Nabi sebagai penjelas terhadap al-Qur‟an yang ma‟nanya masih Zanny al-Dalalah  

(Interpretable). 

Untuk mengahadapi tuntutan perkembangan hukum atau pengisian ruang 

tersebut, dengan upaya penetapan hukum dan pembuatan peraturan setelah 

habisnya periode turunnya wahyu sejauh tidak ada petunjuk nas yang jelas adalah 

diserahkan kepada  Ijtihad bi al-ra‟yinya para Mujtahid. Berijtihad dalam bidang-

bidang yang tidak disebutkan dalam al-Qur‟an dan al-Hadits ataupun terhadap 

teks dari keduanya yang mengadung makna dhanny al-Adalah (lafadnya masih 
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interpretable) dapat ditemput dengan beberapa cara dan metode diantaranya 

adalah dengan metode “Mas}lah}ah al-Murs}alah”47
 

Para ualama memang berbeda pendapat dalam mengamalkan  Mas}lah}ah 

al-Murs}alah. Sebagaimana ulama tidak menjadikan Mas}lah}ah al-Murs}alah sebagai 

dalil untuk menetapkan hukum dengan beberapa alasan. 

1. Penggunaan Mas}lah}ah al-Murs}alah akan membuka peluang bagi 

penguasa dan para hakim untuk menetapkan hukum sesuai dengan 

keinginan dan hawa nafsu mereka. 

2. Bahwa Syari‟at Islam memelihara semua kemaslahatan manusia 

melalui ketentuan yang terdapat dalam nas dan hukum yang 

ditunujukkan oleh Qiyas. Syar‟i tidak membiarkan manusia mengalami 

kesulitan dalam kehidupannya dan tiada satupun kemaslahatan 

manusia melainkan disyariatkan oleh Islam. 

3. Pada dasarnya Mas}lah}ah al-Murs}alah berada diantara dua posisi, yaitu 

Mas}lah}ah yang dilarang Syar‟i mengabilnya dan Mas}lah}ah  yang 

diperintahkan Syar‟i mengabilnya. 

4. Mengabil Mas}lah}ah al-Murs}alah sebagai dalil untuk menetapkan 

hukum akan merusak kesatuan dan keumuman tas}yi’ Islam. Dengan 

Mas}lah}ah al-Murs}alah akan terjadi perbedaan hukum karena 

perbedaan subtansi, kondisi dan orang seiring dengan pergantian 

Mas}lah}ah setiap waktunya. 
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Ulama yang tidak menerima Mas}lah}ah al-Murs}alah sebagai dalil untuk 

menetapkan hukum, diantaranya ulama hanafiyyah. Sebagian ulama menilai imam 

syafi‟i termasuk ulama yang menolak penggunaan Mas}lah}ah al-Murs}alah sebagai 

dalil karena ketegasannya menolak ihtihsan dalam pandangan Imam Syafi‟i 

didasarkan atas Mas}lah}ah.
48

 

Sementara itu, sebagian ulama lain menerima dan menggunakan Mas}lah}ah 

al-Murs}alah sebagai dalil untuk menetapkan hukum. Di antara ulama yang 

termasuk dalam kelompok ini adalah imam malik dan imam ahmad. Penggunaan 

Mas}lah}ah al-Murs}alah sebagai dalil didasarkan pada sejumlah alasan berikut: 

1. Bahwa syari‟at Islam diturunkan untuk mewujudkan 

kemaslahatan bagi manusia. Hal ini dapat diamati dari 

sejumlah firman Allah, diantaranya surat al-Maidah, 5:6 

berikut; 

 .َما يُرِيُد ٱلَلُه لَِيجَعَل َعَليُكم ِمن َحرَج َولَِٰكن يُرِيُد لُِيَطِهرَُكم

Artinya; “Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia 
hendak membersihkan kamu”49

 

 

Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa semua perintah 

agama bukan dimaksud untuk menyulitkan umat Islam yang 

melaksanakannya, seperti masalah wudhu‟ dan yang 

membatalkan dalam ayat ini, tetapi ditunjukan untuk 

kemaslahatan orang yang melaksanakannya. 
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2. Bahwa kemaslahatan manusia yang berhubungan dengan 

persoalan duniawi selalu berubah sesuai dengan situasi dan 

kondisi yang dihadapi manusia tersebut. Apabila kemaslahatan 

ini tidak diperhatikan dan diwujudkan tentu manusia akan 

mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, 

Islam perlu memberikan perhatian terhadap berbagai 

kemaslahatan manusia tersebut dengan tetap berpegang pada 

prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam syari‟at Islam. 

Inilah di antara karakteristik syariat Islam yang membuatnya 

cocok untuk setiap waktu dan tempat. 

3. Bahwa syari‟ menjelaskan alasan (illat) berbagai hukum 

ditetapkan dengan berbagai sifat yang melekat pada perbuatan 

yang dikenai hukum tersebut. Apabila hal ini dapat diterima, 

maka ketentuan seperti ini juga berlaku bagi hukum yang 

ditetapkan berdasarkan Mas}lah}ah al-Murs}alah. Misalnya, 

firman Allah surat al-Maidah, 5;91: 

يِسِر َوَيُصدَُكم 
َ
َوَة َوٱلَبغَضاَ  ِِ ٱخَ ِر َوٱٱ ِإَ َا يُرِيُد ٱلَشيطَُٰن أَو يُ ِقَع بَيَنُكُم ٱلَعدَٰ

 َعن ذِكِر ٱلَلِه َوَعِن ٱلَصَلٰ ِة فَ َهل أَنُتم ُمنتَ ُه َو 

Artinya; “Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak 

menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu 

lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan 

menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; 

maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).
50

 

 

                                                           
50

 Al-Qur‟an dan Terjemahnya Juz 1-30 Darussalam Global Leader In Islamic Books, 163. 



41 

 

 

 

Pada ayat ini, Allah menjelaskan bahwa illat larangan meminum khamar 

dan judi karena menimbulkan kemudharatan kepada manusia. Kemudharatan itu 

dapat berbentuk menimbulkan permusuhan dan kebencian antara sesama 

manusia, menghalangi manusia dari mengingat Allah dan melakukan sholat atau 

pengabdian kepada Allah. 

Dengan demikian, apabila dalam qiyas boleh menetapkan illat dengan 

sifat-sifat tertentu yang melandasi suatu hukum maka boleh pula menetapkan illat 

dalam Mas}lah}ah. Ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa syar‟i memang 

menetapkan illat yang banyak dalam berbagai hukumnya. 

4. Dalam sejarah tas}ri‟ Islam, terbukti bahwa sejak masa sahabat 

dan generasi sesudah mereka ternyata menggunakan Mas}lah}ah 

rajihah (kuat) untuk menetapkan hukum suatu peristiwa. 

Padahal Mas}lah}ah  yang mereka jadikan dasar untuk penetapan 

hukum tidak didukung oleh dalil yang memerintahkan 

mewujudkan. Praktek seperti ini tidak dibantah oleh 

seorangpun sahabat, ini dapat dikatakan sehingga ijma‟ 

sahabat untuk menggunakan Mas}lah}ah al-Murs}alah sebagai 

dalil untuk menetapkan hukum.
51

 

F. Kehujjahan Mas}lah}ah al-Murs}alah 

Tidak dapat disangkal bahwa dikalangan madzhab Ushul memang 

terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan Mas}lah}ah al-Murs}alah dan 

                                                           
51

 ibid 



42 

 

 

 

kehujjahannya dalam hukum Islam baik yang menerima maupun yang menolak.
52

 

Dalam mensikapi persoalan kehujjahan teori Mas}lah}ah al-Murs}alah, para pakar 

hukum Islam berbeda pendapat sesuai dengan latar belakang disiplin Ilmu 

masing-masing.
53

 Yaitu: 

1. Golongan Maliki sebagai pembawa bendera Mas}lah}ah al-

Murs}alah, sebagaimana telah disebutkan, mengemukakan tiga 

alasan: 

a. Praktek para sahabat yang telah menggunakan Mas}lah}ah al-

Murs}alah, diantaranya: 

1) Sahabat mengumpulkan al-Qur‟an kedalam beberapa 

mushaf 

2) Khulafa ar-Rasyidun menetapkan keharusan menanggung 

ganti rugi kepada para tukang. 

3) Umar bin Khatab RA memerintahkan para penguasa 

(pegawai negeri) agar memisahkan antara harta kekayaan 

pribadi dengan harta yang diperoleh dari kekuasaanya. 

4) Umar bin Khattab RA sengaja menumpahkan susu yang 

dicampur air guna memberikan pelajaran kepada mereka 

yang berbuat mencampur susu dengan air. 

5) Para sahabat menetapkan hukuman mati kepadan semua 

anggota kelompok (jama‟ah) lantaran membunuh satu 

orang jika mereka secara bersama-sama melakukan 
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pembunuhan tersebut, karena memang kemaslahatan 

menghendakinya 

b. Adanya Mas}lah}ah sesuai dengan maqas}id as}-s}ari’ (tujuan-

tujuan syar‟i), artinya dengan mengambil Mas}lah}ah berarti 

sama dengan merelisasikan maqas}id as}-s }ari’. 

c. Seandainya Mas}lah}ah  tidak diambil pada setiap kasus yang 

jelas mengadung Mas}lah}ah selama berada dalam konteks 

Mas}lah}ah syar‟iyyah, maka orang-orang mukallaf akan 

mengalami kesulitan dan kesempitan,
54

 

2. Golongan syafi‟iyah pada dasarnya juga menjadikan Mas}lah}ah al-

Murs}alah  sebagai salah satu dalil syara‟. Akan tetapi, imam 

Syafi‟i memasukkannya dalam qiyas. Al-Ghazali, mensyaratkat 

ke-maslahatan yang dapat dijadikan hujjah dalam meng-is}tinbat-

kan hukum, antara lain: 

a. Mas}lah}ah  itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara‟. 

b. Mas}lah}ah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan 

nas syara‟. 

c. Mas}lah}ah  itu termasuk kedalam kategori Mas}lah}ah  yang 

dhoruri, baik menyangkut ke-maslahatan pribadi maupun ke-

maslahatan orang banyak dan universal, yang berlaku sama 

untuk semua orang. 

3. Jumhur ulama menerima Mas}lah}ah al-Murs}alah sebagai metode 

instinbat hukum, dengan alasan: 
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a. Hasil induksi terhadap ayat atau hadis menunjukkan bahwa 

setiap hukum mengandung ke-maslahatan bagi umat Islam. 

b. Ke-Maslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi 

perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. 

Apabila syariat Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada 

saja, akan membawa kesulitan.
55

 

Menurut ulama-ulama terkemuka, bahwa Mas}lah}ah al-Murs}alah itu 

merupakan hujjah syari‟ah. Diatasnya itu dibina syari‟at hukum. Masalah-

masalah yang tidak diatur oleh hukum baik yang berdasarkan nas, ataupun ijma‟, 

qiyas, atau istihsan, dalam hal ini orang mensyaratkan tas}ri‟ hukum dibina diatas 

Mas}lah}ah  ini untuk mengadakan saksi tas}ri‟ dengan penjelasannya.
56

 

Dalil-dalil yang dikemukakan orang dalam Mas}lah}ah ini ada dua:  

1. Memperbaharui kemaslahatan masyarakat dan tidak mengadakan 

larangan-larangan. Kalau tidak  disyariatkan hukum maka dengan apa 

orang akan mengadakan pembaharuan-pembaharuan. 

2. Ketetapan tasyri‟ sahabat dan tabi‟in, begitu juga imam-imam mujtahid. 

Nyatanya mereka mensyariatkan hukum untuk menetapkan secara mutlak 

kemaslahatan masyarakat.
57

 

Dengan demikian berhujjah dengan Mas}lah}ah al-Murs}alah dan membina 

hukum diatasnya, adalah suatu hal yang rajih, sesuai dengan keumuman dan 

keabadian syari‟at, serta kemampuannya mengikuti perkembangan Mas}lah}ah 
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manusia sepanjang masa dan merupakan tindakan yang ditempuh para sahabat 

Rasulullah dalam menegakkan syari‟at dan memberikan fatwa. 

Mas}lah}ah merupakan sesuatu yang menjadi hajat hidup, dibutuhkan, dan 

menjadi kepentingan, berguna, dan mendatangkan kebaikan bagi semua orang. 

G. Kaidah Ushul Fiqih 

 َاَضَرُر يُ  َااُ  .1

“Kemadharatan itu dapat dihapuskan” 

a. Dasar Kaidah 

Masalah-masalah yang dapat dikaidahkan dengan kaidah banyak, 

seperti: bab Khiyar, Hijir, Syuf‟ah, dan sebagainya. Adapun dasar sumber 

kaidah ini adalah dari sabda Rasulullah Saw yang maksdunya berbuat 

kemadharatan kepada diri sendirir itu tidak boleh, demikian pula berbuat 

kemadharatan kepada orang lain. 

b. Uraian Kaidah: 

Kaidah pokok ini mempunyai kaidah-kaidah yang lebih terperinci, antara 

lain: 

1) 
ْحُظْ  رَات58

َ
اَلَضُرْورَاُت تُِبْيُح اَٱ  

“Madharat itu dapat mempebolehkan yang dilarang” 

Tetapi apa yang diperbolehkan karena dlarurat itu, harus diperkirakan 

kadar kedlaruratannya. Jadi kalau dlaruratnya itu sekedar untuk 

mempertahankan hidup misalnya, sedangkan seandainya makan sedikit 
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saja sudah hilang dlaruratnya tersebut, maka diperbolehkan makan 

makanan yang haram haruslah sedikit saja, kecuali apabila orang yang 

menderita dlarurat itu hendak berjalan jauh yang membutuhkan makanan 

keyang. 

َيُ  َاُا بِا لَضَررِ  (2  اَلَضَررَُ

“Madharat itu tidak dapat dihilangkan dengan Madharat” 

Misalnya: seseorang naik sepedah motor. Didepannya ada dua orang yang 

sedang berjalan kaki. Tiba-tiba tanpa dapat dicegah lagi, sepedah motor 

sudah akan meubruk salah seorang dari perjalan kaki, maka untuk 

menghindarinya, pengendaraan sepeda montor itu tidak boleh lantas 

membelokkan sepeda montornya kearah pejalan kaki yang satunya lagi. 

Sebab demikian ini namanya menghindari bahaya dengan bahaya lain.
59

  

ََ َجْلِب اْلَ َصا ِلحِ  (3  َدْر ُاْلَ فاَ ِسِد ُمَلَدٌو َع

“Menolak kerusakan itu didahulukan dari pada menarik kebaikan” 

Misalnya: seorang muslim berkewajiban mendatangi shalat jum‟at. 

Disamping itu, ia juga berkewajiban menunggu istrinya yang sedang sakit 

keras, dimana tidak ada yang menunggu kecuali dia. Ia mesti 

mempertimbangkan: pergi shalat jum‟at ia mendapatkan kebaikan, tetapi 

istri tidak ada yang merawat sedangkan jika ia menunggu istri, maka istri 

terhindar dari telantar, namun ia tidak memperoleh shalat jum‟at. 
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Berpegang pada kaidag ini maka menunggu istri lebih diutamakan dari 

pada mendirikan shalat jum‟at.60
 

 اَ ٱُْْكُم يَُدْوُد َمَع اْلِعَلِة ُوُجْ داا َوَعَدماا  .2

“hukum selalu mengikuti illat, baik dikala adanya illat maupun dikala 

ketiadaannya.”61 

Hukum dalam Islam tidak terlepas dari lima: wajib, sunnah, mubah, 

makruh dan haram. Setiap hukum dalam Islam selalu mengandung Illat. 

Illat adalah sifat yang tampak dan tetap seperti Illat arak adalah 

memabukkan. 

Hukum dilihat dari Illat-nya ada dua macam: 

a. Hukum diketahui Illat-nya. 

b. Hukum yang tidak diketahui Illat-nya. 

Hukum yang diketahui Illat-nya ada dua macam: 

a. Illat yang disebutkan oleh Nas. Contohnya hadits tetang kucing yang 

mana artinya “sesungguhnya kucing tidak najis, ia selalu berkeliling 

diantara kalian”. Dalam hadits tersebut Nabi menyebutkan alasan 

ketidak najisan kucing yaitu suka berkeliling sehingga sulit di hindari. 

b. Illat yang diketahui denga cara Istinbath. Illat jenis ini ada yang 

menjadi ijma ulama seperti Illat  arak adalah memabukkan. Dan ada 

yang masih diperselisihkan, seperti Illat emas dan perak ada yang 

mengatakan karena di timbang, ada yang mengatakan Illat-nya adalah 

harga dan inilah yang kuat. 
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 Mengetahui Illat suatu hukum sangat penting dan memudahkan 

kita untuk meng-qiyas-kan dengan perkara lain yang sama Illat-nya. 

Seperti di-qiyas-kan kepada kucing semua binatang yang sulit untuk 

dihindari. Contoh lainnya adalah uang di-qiyas-kan kepada emas karena 

Illat-nya sama-sama harga. Sehingga dalam zakat sama dengan emas dan 

juga terjadi padanya riba. 

 Adapun hukum yang tidak diketahui Illat-nya, seperti mengapa 

sholat subuh dua rakaat, mengapa sholat dimulai dengan Takbiratul Ihram 

dan lain sebagainya. Maka seperti ini disebuh dengan ibadah Mahdlah 

yang tidak bisa di-qiyas-kan karena tidak diketahui Illat-nya.
62
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BAB III 

HUKUM DAN DASAR HUKUM PERNIKAHAN AHL AL-KITA>B 

PRESPEKTIF PANDANGAN ULAMA FIQIH DAN KHI 

A. Hukum dan Dasar Hukum Pernikahan Ahl AL-Kita>b Menurut 

Pandangan Ulama Fiqih 

Dalam Islam, “ahl al-Kita>b” adalah orang-orang yang percaya kepada 

Kitabullah. Mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang percaya kepada 

kitab Taurat yang diturukan kepada Nabi Musa as dan Injil yang diturunkan 

kepada Nabi Isa as. Dalam Islam, menikah dengan perempuan ahl al-Kita>b 

memang diperbolehkan,
63

 berdasarkan petunjuk al-Qur‟an berikut ini: 

 ِمنَِٰت 
ُ
حَصنَُٰت ِمَن ٱٱ

ُ
ُم َوٱٱ ََ ٱلَي َو ُأِحَل َلُكُم ٱلطَِيبَُٰت َوَطَعاُو ٱَلِذيَن أُوُت اْ ٱلِكٰتَب ِحّل َلُكم َوَطَعاُمُكم ِحّل 

ِفِحَن َوََ ُمَتِخِذي َأخَداو  ِصِنَن َغَر ُمسَٰ ُُ حَصنَُٰت ِمَن ٱَلِذيَن أُوُت اْ ٱلِكتََٰب ِمن قَبِلُكم ِإَذاَ اتَيُتُ  ُهَن ُأُج َرُهَن 
ُ
َوٱٱ

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

orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi 

mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara 

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

antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah 

membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud 

berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik.“64
 

Pada dasarnya laki-laki Muslim diperbolehkan mengawini perempuan ahl 

al-Kita>b berdasarkan pengkhususan Qs. al-Maidah 5. Seperti yang dikutip oleh 

Suhadi, Ibnu Rusyd menulis bahwa para ulama sepakat akan kehalalan mengawini 

perempuan Ahl al-Kita>b dengan syarat ia merdeka. Dan juga Suhadi mengutip 
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dalam bukunya, Ibnu Munzhir berkata: tidak ada dari sahabat yang menharamkan 

(laki-laki Muslim mengawini perempuan ahl al-Kita>b).
65

 

Ibnu Abbas mengemukakan bahwa ayat diatas me-nasakh (menghapus) 

firman Allah “dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita Musyrik sebelum 

mereka beriman. (al-Baqarah: 221)”. Karena surat al-maidah turun setelah surat 

al-Baqarah. 

Utsman bin Affan pernah menikahi seorang wanita Nasrani yang bernama 

Na‟ilah binti Farafadhah al-Kilabiyah, sedangkan Hudzaifah pernah menikahi 

seorang wanita Yahudi dari penduduk mada‟in. 

Abdul Ghofar dalam bukunya mengutip, bahwa Jabir bin Abdullah pernah 

ditanya mengenai hukum menikahi wanita Yahudi dan Nasrani, maka ia 

menjawab “kami pernah menikah dengan mereka di kufah pada masa pembebasan 

kota Irak, karena kami tidak menemukan wanita Muslimah pada waktu itu. Dan 

setelah kembali kami pun menceraikan mereka. Wanita-wanita ahl al-Kita>b itu 

memang halal kami nikahi, tetapi wanita-wanita kita haram untuk dinikahi 

mereka.”66
 

Paling tidak ada dua golongan yang disebutkan dalam Al-Qur’an yaitu 

golongan musrik dan golongan ahl al-Kita>b yang sekaligus menjadi dasar 

perkawinan antar Muslim dengan mereka.67 para ulama sangat bervariasi dan 

tidak ada kata sepakat dalam menetapkan kedua istilah tersebut. Ada yang 

                                                           
65

 Suhadi, Kawin Lintas Agama Prespektif Nalar Isalam. 39. 
66

 Abdul Ghofar, Fikih Keluarga (jakarta: Pustaka al-Kautsar 2011), 180. 
67

 Qs. Al-baqarah ayat 221 dan Qs. Al-Maidah ayat 5. 



51 

 

 

 

memasukkan ahl al-Kita>b ke dalam kategori Musyrik dan ada pula yang 

membedakan keduanya secara tegas.68 

Seperti yang di kutip oleh Ali Al-sayis., Ulama syafi’iyah yang menegaskan 

bahwa yang dimaksud ahl al-Kita>b yang halal dinikahi adalah mereka yang 

memeluk agama nenek moyangnya Nabi Muhammad diutus dan setelah itu tidak 

dapat dikatakan lagi ahl al-Kita>b 69 dan Seperti yang dikutip oleh Abdul Ghofar, 

menurut imam syafi’i ahl al-Kita>b yang boleh dinikahi adalah orang Yahudi dan 

Nasrani, serta orang majusi.70 

Adapun secara kongkret, Al-Jaziri dalam karyanya: Kitab al-Fiqih ala 

Madzabil al-Arba’ah membedakan golongan ahl al-Kita>b menjadi tiga golongan, 

yaitu: 

1. Golongan yang tidak ber-Kitab Samawi atau semacam kitab samawi, 

mereka adalah penyembah berhala. 

2. Golongan yang mempunyai Kitab Samawi, mereka adalah orang-

orang Majusi (penyembah bintang). 

3. Golongan yang mengimani kitab sucinya sebagai Kitab Samawi, 

mereka adalah Yahudi dan Nasrani.71 

Para Ulama berbeda pendapat mengenai hukum perkawinan pria Muslim 

dengan ahl al-Kita>b. 
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1. Menurut pendapat Jumhur Ulama, seperti Hanafiyah, Malikiyah, 

Syafi’iyah dan Hanbaliyah, bahwa seorang pria Muslim boleh kawin 

dengan wania ahl al-Kita>b yang berada di bawah  lindungan 

kekuasaan Negara Muslim (Ahlu Zimah). Berdasarkan Sunah Nabi 

dimana beliau pernah kawin dengan wanita ahl al-Kita>b, yakni Maria 

al-Kibtiyah seorang Kristen. 

2. Kelompok yang tidak membolehkan menikah wanita ahl al-Kita>b 

yakni kelompok yang menisbatkan kepada Abdullah bin Umar dan 

sebagian Tabi’in. Seperti yang di kutip Ajat Sudrajat, Ibnu Umar 

pernah ditanya tentang hukum menikah wanita Yahudi dan Nasrani, 

beliau menjawab: ‚sesungguhnya Allah telah mengaharamkan 

wanita-wanita Musyrik bagi orang-orang Mukmin, saya tidak 

mengetahui keMusyrikan yang lebih besar dari pada anggapan 

seorang wanita (Nasrani) bahwa Tuhannya Isa. Padahal Isa hanya 

seorang manusia biasa dan hamba Allah‛.72 

Dalam hal larangan perkawinan antara orang Muslim dengan orang 

Musyrik para ulama sepakat tentang keharamanya, hal ini memang secara tegas 

dinyatakan dalam Al-Qur’an. Namun dalam hal perkawinan antara pria Muslim 

dengan wanita ahl al-Kita>b, dengan perkawinan seorang wanita Muslimah 

dengan pria ahl al-Kita>b, para Ulama berbeda pendapat. 

Para Ulama membagi persoalan nikah beda agama menjadi beberapa 

macam: 

1. Perkawinan Antara Laki-laki Muslim dengan Wanita Musyrik 
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Sebuah perkawinan antara laki-laki Muslim dengan wanita kafir 

yang bukan murni ahl al-Kita>b, seperti wanita penyembah berhala, 

Majusyi, atau salah satu dari kedua orang tuanya adalah orang kafir maka 

hukumnya haram.73 Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam 

surat al-Baqarah ayat 221 sebagai berikut: 

 ََٰ ُشرِِكَن َح
ََٰ يُ ِمَن َوَأََمة ُم ِمَنٌة َخر ِمن ُمشرَِكة َوَل  أَعَجَبتُكم َوََ تُنِكُح اْ ٱٱ ِت َح شرِكَٰ

ُ
َوََ تَنِكُح اْ ٱٱ

غِفَرِة 
َ
ََ ٱجََنِة َوٱٱ ََ ٱلَناِر َوٱلَلُه يَدُع اْ ِإ يُ ِمُن اْ َوَلَعبد ُم ِمٌن َخر ِمن ُمشرِك َوَل  أَعَجَبُكم أُْولَِٰئَك يَدُع َو ِإ

  لِلَناِس َلَعَلُهم يَ َتذََكُروَو  َويُ بَ ِنُ َ ايَِٰتهِ ۖبِِإذنِهِ 

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita Musyrik, sebelum 

mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik 

dari wanita Musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu 

menikahkan orang-orang Musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) 

sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik 

dari orang Musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke 

neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. 

Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada 

manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.74
 

 

Namun terdapat perberdaan pendapat di antara para ulama yakni 

tentang siapa Musyrikah yang haram dinikahi sebagaimana maksud ayat 

di atas. Menurut Ibnu Jarir al-Thabari, bahwa Musyrikah yang dilarang 

dinikahi adalah Musyrikah dari Bangsa Arab saja, karena Bangsa Arab 

pada waktu turunnya al-Qur’an memang tidak mengenal kitab suci dan 

mereka menyembah berhala. Maka menurut pendapat ini, seorang laki-

laki Muslim boleh menikah dengan wanita Musyrikah dari non-Arab, 
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seperti wanita Cina, India, dan Jepang yang diduga mempunyai kitab suci 

atau serupa kitab suci.75
 

2. Perkawinan Antara Laki-laki Muslim dengan Wanita ahl al-Kita>b. 

Mayoritas ulama berpendapat bahwa seorang laki-laki Muslim 

boleh menikah dengan wanita ahl al-Kita>b. Hal ini didasarkan pada 

firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 5.76 

Mempertegas pendapat tersebut, al-Thabathaba’i menyatakan, 

larangan mengawini laki-laki dan wanita Musyrik dalam surat al-

Baqarah ayat 221 ditujukan kepada laki-laki dan wanita dari 

kalangan penyembah berhala, dan tidak termasuk ahl al-Kita>b,77 

karena nikah dengan ahl al-Kita>b tidak dilarang. 

Sekalipun mayoritas ulama pada dasarnya sepakat  membolehkan laki-

laki Muslim menikahi wanita ahl al-Kita>b, namun dalam kebolehan tersebut juga 

terdapat perbedaan pendapat: 

a. Menurut sebagian mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali 

memandang bahwa hukum perkawinan tersebut adalah makruh; 

b. Menurut pandangan sebagian pengikut mazhab Maliki, seperti Ibnu 

Qasim dan Khalil, menyatakan bahwa perkawinan tersebut diperbolehkan 

secara mutlak; 
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Sebagaimana dikutip oleh M. Ali Hasan, Al-Zarkasyi (mazhab Syafi’i) 

berpendapat bahwa perkawinan tersebut disunatkan apabila wanita ahl al-Kita>b 

tersebut diharapkan dapat masuk Islam, seperti perkawinan ‘Usman bin ‘Affan 

dengan Nailah.78
 

3. Perkawinan Antara Wanita Muslimah dengan Laki-laki Non-

Muslim 

Ulama telah sepakat bahwa perkawinan antara seorang wanita 

Muslimah dengan laki-laki non-Muslim baik Musyrik maupun ahl al-

Kita>b adalah dilarang. Disepakati, tidak sah wanita Muslimah menikah 

dengan laki-laki kafir, baik merdeka maupun budak. Tidak sah pula 

wanita murtad menikah dengan siapapun, tidak dengan laki-laki Muslim 

karena wanita tersebut telah kafir dan tidak mengakui apapun, dan tidak 

sah pula wanita Muslimah menikah dengan laki-laki kafir karena masih 

adanya ikatan Islam pada dirinya.79 

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa secara garis besar, ada tiga 

pendapat yang berkembang seputar perkawinan antara Muslim atau Muslimah 

dengan non-Muslim (Musyrik atau ahl al-Kita>b). 

Pertama, Pendapat yang melarang secara mutlak. Tidak ada ruang dan 

celah sama sekali untuk melakukan perkawinan beda agama, baik antara seorang 

Muslim dengan Musyrikah atau ahl al-Kita>b maupun antara Muslimah dengan 
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Musyrik atau ahl al-Kita>b. Kedua, pendapat yang membolehkan secara mutlak. 

Pendapat ini membuka ruang dan kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan 

perkawinan beda agama, baik antara seorang Muslim dengan Musyrikah atau ahl 

al-Kita>b maupun antara Muslimah dengan Musyrik atau ahl al-Kita>b. Ketiga, 

pendapat pertengahan yang membolehkan perkawinan beda agama dalam lingkup 

terbatas, yakni antara seorang Muslim dengan perempuan ahl al-Kita>b, dengan 

persyaratan tertentu.80 

a. Pendapat yang Melarang Secara Mutlak 

Para ulama yang melarang perkawinan beda agama melandaskan 

pendapatnya kepada beberapa dalil dan penafsiran berikut ini. Pertama, 

Allah Swt melarang perkawinan antara seorang Muslim atau Muslimah 

dan Musyrik atau Musyrikah, sebagaimana firman-nya dalam surat al-

Baqarah ayat 221. 

Ayat tersebut secara jelas dan tegas melarang perkawinan antara 

Muslim, baik laki-laki maupun wanita, dengan orang-orang Musyrik. 

Dalam pandangan para ulama kelompok pertama ini, tren Musyrik 

diartikan sebagai orang yang menyekutukan Allah dengan yang lain. 

Dengan demikian, penganut agama selain Islam adalah orang Musyrik, 

sebab hanya Islam-lah satu-satunya agama yang memelihara kepercayaan 

tauhid secara murni. 
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Kedua, penganut agama Yahudi dan Nasrani juga melakukan ke-

Musyrikan sehingga tidak boleh menikah atau dinikahi oleh orang Islam. 

Di dalam al-Qur’an, penganut agama Yahudi dan Nasrani memang diberi 

label khusus dengan sebutan ahl al-Kita>b dan para wanitanya boleh 

dinikahi berdasarkan surat al-Ma’idah ayat 5, namun kebolehan menikahi 

wanita Kitabiya>h sebagaimana termaktub pada ayat tersebut telah 

digugurkan oleh ketentuan yang terdapat di dalam surat al-Baqarah ayat 

221.
81

  

Hal ini disebabkan konsep kepercayaan yang dimiliki penganut 

Yahudi dan Nasrani mengandung ke-Musyrikan yang nyata. Argumentasi 

rasional yang sering dikutip dalam konteks ini adalah pernyataan sahabat 

Nabi Muhammad Saw, yang dikutip dalam buku Shahih al-Bukhari 

‘Abdullah bin ‘Umar bin al-Khathab: ‚Saya tidak mengetahui ke-

Musyrikan yang lebih besar dari keyakinan seseorang (perempuan) bahwa 

Tuhannya adalah Isa atau salah seorang hamba Allah‛.82  

b. Pendapat yang Membolehkan Secara Mutlak 

Pendapat yang membolehkan perkawinan beda Agama dalam segala 

macam dan bentuknya juga mendasarkan pendapatnya kepada dalil-dalil 

yang digunakan kelompok pertama, namun dengan penafsiran yang 

berbeda dan ditambah dengan berbagai argumentasi yang rasional. 

Pertama, surat al-Baqarah ayat 221 memang melarang perkawinan orang 

Muslim dan orang Musyrik, baik laki-laki maupun perempuan, namun 
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perlu dicermati dengan seksama siapa yang dimaksud dengan ‚Musyrik 

atau Musyrikah‛ pada ayat itu. Kelompok ini memahami dan menafsirkan 

kata ‚Musyrik atau Musyrikah‛ terbatas pada kaum Musyrikin Arab yang 

hidup pada masa Nabi Saw yang sekarang sudah tidak ada lagi. Dengan 

demikian, tidak ada halangan untuk menikah dengan orang Musyrik yang 

ada pada saat ini. Pemahaman bahwa Musyrikah yang dimaksud adalah 

Musyrikah Arab saja antara lain dikemukakan oleh Ibnu Jarir al-Thabari, 

Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha dalam Tafsir al-Manar, seperti yang 

dikutip oleh Rasyid Ridha.83 

Kedua, surat al-Ma’idah ayat 5. Para ulama sepakat bahwa ayat ini 

secara jelas membolehkan laki-laki Muslim untuk menikahi wanita ahl al-

Kita>b. Namun kelompok kedua memberi penafsiran yang luas terhadap 

ayat ini. Menurut mereka, jika Allah Swt membolehkan laki-laki Muslim 

menikahi ahl al-Kita>b, maka kebolehan itu mesti dipahami sebaliknya 

juga.84 Di samping itu, tren ahl al-Kita>b tidak hanya mencakup orang-

orang Yahudi dan Nasrani saja, tetapi juga mencakup orang-orang Majusi, 

Sabian, Hindu, Budha, Konficius, Shinto, dan agama-agama lainnya.85 

Dengan demikian, semua penganut kepercayaan dan agama yang ada di 

dunia ini pada umumnya boleh dinikahi dan menikah dengan orang Islam. 

c. Pendapat yang Membolehkan Secara Terbatas 

Pendapat yang membolehkan perkawinan beda agama sebatas antara 

laki-laki Muslim dan wanita Kitabiya>h mendasarkan pendapatnya kepada 
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dalil dan argumentasi sebagai beikut. Pertama, surat al-Ma’idah ayat 5 

secara jelas dan tegas membolehkan laki-laki Muslim menikahi wanita 

Kitabiya>h dengan syarat wanita yang dinikahi adalah Muhs>anat, wanita 

baik-baik yang menjaga kehormatan dirinya (‘afifah).86 Kedua, kebolehan 

menikahi wanita Kitabiya>h didasarkan kepada praktek Nabi Muhammad 

SAW dan para sahabat. Nabi Saw menikahi Maria al-Qibthiyah yang 

menurut riwayat adalah wanita Kitabiya>h. Di antara para sahabat Nabi, 

ada yang menikahi wanita Kitabiya>h, seperti ‘Usman bin ‘Affan, Thalhah 

bin ‘Ubaidillah, Ibnu ‘Abbas, Jabir, Ka’ab bin Malik, al-Mughirah bin 

Syu’bah, dan lainnya.87 Menurut Ibnu Katsir, setelah turun surat al-

Ma’idah ayat 5, banyak sahabat menikahi wanita ahl al-Kita>b karena 

mereka memahami ketentuan ayat tersebut sebagai ketentuan khusus 

(Mukhas}is}) dari ketentuan umum yang terdapat di dalam surat al-Baqarah 

ayat 221. 

B. Hukum dan Dasar Hukum Pernikahan AHL AL-Kita>b Menurut 

Kompilasi Hukum Islam 

1. Pengertian dan latar belakang penyusunan kompilasi hukum Islam  

Istilah kompilasi berasal dari bahasa latin Compilare yang masuk kedalam 

bahasa belanda dengan sebutan Compilatie, yang dalam bahasa inggrisnya di 

sebut Compilation. Secara harfiah berarti kumpulan dari berbagai karangan atau 

karangan yang tersusun dari kutipan-kutipan buku lain.
88
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M. Karsayuda mengutip di dalam bukunya, Bustanul arifin menyebutkan 

Kompilasi Hukum Islam sebagai fiqih dalam bahasa undang-undang atau dalam 

bahasa rumpun melayu disebutkan peng-kanun-an hukum syara‟. Dan juga M. 

Karsayuda mengutip di dalam bukunya, Wahyu Widiana menyatakan bahwa 

Kompilasi Hukum Islam adalah sekumpulan materi Hukum Islam yang dituliskan 

pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal terdiri dari 3 kelompok materi hukum, yaitu 

hukum perkawinan (170 pasal), hukum kewarisan termasuk wasiat dan hibah (44 

pasal), dan hukum perwakafan (14 pasal), ditambah satu pasal ketentuan pentup 

yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut. 

Kalau dilihat dari proses pembentukannya yang menghimpun bahan-bahan 

hukum dari berbagai kitab Fiqih yang Mu‟tamad yang biasa digunakan sebagai 

rujukan para hakim dalam memutuskan perkara, maka Kompilasi Hukum Islam 

dapat diartikan sebagai rangkuman berbagai hal mengenai hukum Islam.  

Secara materi, Kompilasi Hukum Islam dapat diartikan dapat dikatakan 

sebagai hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Dikatakan tertulis sebab sebagai 

materi Kompilasi Hukum Islam merupakan kutipan dari atau menunjukan materi 

perudangan yang berlaku.
89

 Dikatakan sebagai hukum tidak tertulis sebab sebagai 

materi Kompilasi Hukum Islam merupakan rumusan yang diambil dari materi 

Fiqih atau Ijtihad para Ulama dan kesepakatan para peserta lokarya. 

Dalam upaya mengpositifkan Hukum Islam melalui Kompilasi Hukum 

Islam ini mempunyai beberapa sasaran pokok yang hendak dicapai. Pertama, 

melengkapi Pilar Agama
90

. Kedua, menyamakan persepsi penerapan hukum. 
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Dengan adanya Kompilasi Hukum Islam, nilai-nilai tata hukum Islam dibidang 

yang telah diatur Kompilasi Hukum Islam rumusan dan ketentuannya mejadi 

sama dalam penerapannya oleh hakim diseluruh Nusantara. Kompilasi Hukum 

Islam sebagai bagian dari tata hukum Islam, sudah dapat ditegaskan dan 

diterapkan serta dipaksakan nilai-nilainya bagi masyarakat Indonesia melalui 

kewenangan yang dimilik Peradilan Agama.
91

 

Ketiga, mempercepat proses Taqribi Baina al-Madhahib. Taqribi baina al-

Ummah sangat diperlukan agar jurang pemisah diantara umat Islam yang 

berbebeda pandangan dan mazhab dapat dipertemukan dan perbedaan diantara 

mereka tidak semakin meluas dan meruncing. Dengan adanya Kompilasi Hukum 

Islam dapat diharapkan menjadi jembatan penyeberangan kearah memperkecil 

pertentangan dalam persoalan Khilafiyah.
92

 

2. Perkawinan ahl al-Kita>b menurut Kompilasi Hukum Islam 

Perkawinan beda Agama adalah suatu realita Bangsa Indonesia terdiri dari 

berbagai macam Suku, Ras, dan Agama serta kaya akan Budaya. 

Heteroginitas masyarakat itu sangat memungkinkan terjadinya perkawinan 

antar Suku, bahkan antar Agama. Namun hal terakir ini bagi masyarakat 

Indonesia merupakan hal yang sangat peka, bahkan pada tahun delapan 

puluhan sebagaimana dikutip oleh Prof. Dr. Nassruddin Baidan dari majalah 

‚tempo‛ sangat merisaukan sebagian Muslim di Indonesia.93
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Setelah kita mengetahui bagaimana wacana hukum Islam dalam 

perkawinan beda Agama ini, para ulama pada dasarnya sudah Ijma. Seorang 

wanita Muslimah dilarang nikah dengan pria non Muslim. Sedangkan seorang 

pria Muslimah dilarang menikah dengan wanita yang non Muslimah yang 

Musyrik, dan para ulama yang berbeda pendapat ketika mereka menetapkan 

hukum perkawinan dengan ahl al-Kita>b.
94

 

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur 

perkawinan beda agama. Hal ini menimbulkan beberapa pemahaman. Pertama, 

secara tersirat tidak diperbolehkan, karena UU tersebut menetapkan keabsahan 

suatu perkawinan kepada agama masing-masing. Kedua, pendapat yang 

menyatakan bahwa terdapat perkawinan beda agama tidak terdapat aturannya 

didalam UU perkawinan, karenanya denga merujuk pasal 66 UUP, ketentuan lama 

dapat diberlakukan dapat diberlakukan, yakni pasal 6 peraturan perkawinan 

campuran (Regeling Of De Gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158).
95

 

Berkaitan dengan perkawinan beda agama, ada dua pasal dalam KHI 

menyebutkan hal tersebut: pertama, pasal 40 yang menyatakan seorang pria 

dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang tidak beragama 

Islam. Kedua, pasal 44 menyatakan seorang wanita Islam dilarang melangsungkan 

perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.
96

  

Perbedaan agama dalam KHI dipandang sebagai penghalang bagi sepasang 

pemuda dan pemudi yang hendak melangsungkan suatu perkawinan. Artinya, 
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orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, tidak diperbolehkan untuk 

menikah dengan orang non-Islam. Pandangan seperti ini tentu saja bertentangan 

dengan prinsip dasar ajaran Islam, yaitu Pluralisme. Dengan berlandaskan 

tumpuan pada nalar Pluralisme itu, maka tidak tepat menjadikan perbedaan 

agama (Iktilaf al-Din) sebagai penghalang (Mani‟) bagi dilangsukannya suatu 

perkawinan beda agama. Pasal-pasal itu tentu bermasalah, Sehingga perlu 

direvisi.
97

 

Beda agama dalam perkawinan dapat terjadi sebelum dilaksanakannya 

perkawinan dan setelah terjadi perkawinan, selama membina dan menjalankan 

rumah tangga. Perbedaan agama sebelum perkawinan dan terus berjalan saat 

perkawinan yang terjadi. Sementara perbedaan agama yang muncul setelah akad 

nikah selama membina dan menjalankan rumah tangga, mengahsilkan analisis 

yang terkait dengan pembatalan perkawinan yang bersangkutan. Pembahasan ini 

dibagi menjadi: 

a. Beda agama sebagai kekurangan syarat perkawinan 

Beda agama yang terjadi dan diketahui sebelum akad nikah oleh 

Kompilasi Hukum Islam diatur dalam bab VI mengenai larangan kawin, 

pasal 40 “seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan 

seorang wanita yang tidak beragama Islam” dan 44 “sementara seorang 

wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria 
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yang tidak beragama Islam”98
, serta bab X mengenai pencegahan 

perkawinan, pasal 61. 

Dengan demikian pasal 40 dan 44 sesungguhnya adalah syarat bagi 

calon mempelai, walau diungkapkan dalam sebutan larangan dan bukan 

rukun, kendati calon mempelai itu sediri adalah rukun nikah.
99

  

b. Beda agama sebagai alasan pencegahan perkawinan 

Pasal 61 tidak mempunyai konsekuensi bagi absah tidaknya 

perkawinan, karena tindakan yang dilakukan adalah pencegahan, sehingga 

tidak terjadi/belum terjadi akad nikah.
100

 

c. Beda agama sebagai alasan pembatalan perkawinan 

Pasal 75 bagian dari pasal-pasal yang mengatur tentang pembatalan 

perkawinan, yang salah satu pembatalannya adalah „salah satu dari suami 

isteri murtad‟. Keputusan pembatalan perkawinan karena alasan salah satu 

dari suami isteri murtad, tidak berlaku surut. Ketentuan ini mempunyai 

dampak bahwa sebuah perkawinan yang salah satu pihaknya murtad akan 

dibatalkan perkawinannya terhitung sejak putusan dijatuhkan.
101

 

Persoalan nikah beda Agama di Indonesia, juga sudah sejak lama disikapi 

oleh MUI. Sejak tahun 1980 sudah menyikapi tentang nikah beda agama. 

Hasilnya, NBA dinyatakan Haram, alias terlarang untuk dilakukan oleh umat 

Islam dengan perempuan non-Islam, apapun agamanya. Fatwa larangan nikah 
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beda agama ini kembali diangkat ke publik setelah 15 tahun kemudian, tepatnya 

pada juli 2005 lalu.
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BAB IV 

ANALISIS MASLAHAT DAN MAFSADAT TERHADAP PERNIKAHAN 

AHL AL-KITA>B MENURUT PANDANGAN ULAMA DAN KOMPILASI 

HUKUM ISLAM 

A. Analisis Maslahat dan Mafsadat Terhadap Pernikahan Ahl Al-Kita>b 

Menurut Pandangan Ulama Fiqih 

Perkawinan bukan sekedar ranah agama tetapi Sunatullah dan 

diciptakannya laki-laki dan perempuan berpasag-pasang, berbangsa-bangsa, dan 

bersuku-suku agar umat Islam dapat saling mengenal. Jadi adanya perbedaan 

agama, suku, dan, bangsa merupakan sebuah tanda kekuasaan Allah, dengan 

tujuan agar semua umat dapat berfikir dan menyadari bahwa perbedaan tersebut 

bukan menjadi suatu halangan untuk dapat hidup berdampingan dengan rukun 

antar agama yang satu dengan lain. Begitu juga dengan diciptakannya laki-laki 

dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku tidak lain adalah agar semua 

umat dapat berfikir. 

Agama Islam adalah identik dengan sunatullah maka Islam seharusnya 

memiliki keleluasan keadilan cara pandang dan kesempatan serta kelonggaran 

yang sama dengan sunatullah, hal demikian yang membuat menurut ulama 

memperbolehkan terjadinya perkawinan beda agama. Seperti halnya, Allah 

menghalakan babi dengan adanya suatu hal dengan tujuan mencegah kemahorotan 

sama halnya diperbolekannya perkawinan beda agam dengan tujuan mencegah 

kemadhorat yaitu perzinaan dan lain sebagainya. 

64 
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Hukum Islam dalam pengertian produk pemikiran Islam di bidang hukum, 

merupakan hasil interaksi antara dimensi nas dengan dimensi penalaran manusia. 

Dimensi nas dimaksud adalah Al-Quran dan Hadis, sedangkan penalaran yang 

dimaksud adalah pola istinbat yaitu qiyas, istihsan, Mas}lah}ah al-Murs}alah, 

istishhab, „urf, sadd dzari‟ah dan lainnya. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam 

hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari wahyu pada satu sisi, dan di 

sisi lain hukum Islam juga melibatkan dimensi kemanusiaan dalam memberikan 

bentuk dan rupa dari produk hukumnya. 

Bila dilihat ragam pandangan ulama, baik yang menerima keberadaan 

komunitas non muslim yang dalam hal ini adalah ahl al-Kita>b (seperti Yahudi dan 

Nasrani), dalam kaca mata metodologis, sesungguhnya kesemuanya telah 

melakukan upaya pemahaman dan penalaran agama yang sering kita kenal dengan 

ijtiihad.  

Para ahli hukum Islam telah meletakkan tujuan hukum Islam yaitu 

Mas}lah}ah.  Kemaslahatan itu dibangun lewat terpenuhinya lima kebutuhan dasar 

(dharuri) yaitu: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan atau kehormatan. 

Tidak  dapat dipungkiri bahwa kodifikasi syariat Islam, khususnya fiqh 

terasa begitu utuh dan lengkap dalam karya ijtihad mujtahid dan madzab fiqh 

Islam. Mereka telah berjasa dan beramal tidak ternilai bagi perjalanan kehidupan 

umat Islam. Pendapat, putusan atau fatwa-fatwa hukum mereka terawatt lengkap 

dan abadi. Fatwa dan pandangan hukum Islam selalu berwajah dua bahkan lebih. 

Hal ini karena sudut pandang dan pemahaman terhadap teks tidak selalu bisa 

diharuskan tunggal. Selalu akan ada perbedaan menilai dan meyakini makna teks, 



68 

 

 

 

asbabun nuzul dan perbedaan dalam melihat aspek Mas}lah}ah  kepada umum dan 

kebaikan pada pribadi. 

Seperti jelas ditegaskan dalam surat al-Maidah ayat 5 bahwa Allah Swt 

membolehkan laki-laki muslim menikah dan menikahi perempuan-perempuan ahl 

al-Kita>b, yaitu umat beragama selain Islam, seperti Yahudi dan Kristen.  

Dan juga seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nisa‟ yang didalam arti 

ayat tersebut di perintahkan mengawini wanita-wanita yang kamu senangi tanpa 

adanya ketentuan-ketentuan dari wanita-wanita yang akan dinikahinya. 

Ketentuan-ketuan yang dimaksud yakni tidak ada ketentuan harus menikahi 

wanita yang beragama yahudi kah atau nasrani atapun penganut lainnya. Jadi 

terdapat kebebasan dalam memilih wanita-wanita yang akan dinikahinya dengan 

catatan laki-laki tersebut adalah muslim yang baik dan taat pada ajaran-ajaran 

agamanya, sehingga diharapkan adanya kesadaran dan kemauanya sendiri masuk 

Islam, karena ia dapat menyaksikan dan merasakan kebaikan serta kesempurnaan 

ajaran agama Islam.  

Pada sisi agama Islam, masalah perkawinan antara orang muslim dengan 

orang non muslim ini sebenarnya terbagi dalam dua kasus keadaan. Pertama, 

perkawinan antara laki-laki non muslim baik itu laki-laki musyrik atupun ahl al-

Kita>b dengan wanita muslim. Kedua, perkawinan antara laki-laki muslim dengan 

wanita non muslim.  

Penulis dapat memahami alasan seseorang yang memfatwakan tidak sah 

perkawinan pria Muslim dengan ahl al-Kita>b antara lain kemaslahatan agama dan 

keharmonisan hubungan rumah tangga yang tidak mudah terjalin apabila 

pasangan suami istri tidak sepaham dalam ide, pandangan hidup atau agamanya.  
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Pada dasarnya Mas}lah}ah itu merupakan hujjah syari‟ah. Diatasnya itu 

dibina syari‟at hukum. Masalah-masalah dan juga kaidah Menolak kerusakan itu 

didahulukan dari pada menarik kebaikan yang tidak diatur oleh hukum baik yang 

berdasarkan nas, ataupun ijma‟, qiyas, atau istihsan, dalam hal ini orang 

mensyaratkan tasyri‟ hukum dibina diatas Mas}lah}ah  ini untuk mengadakan saksi 

tasyri‟ dengan penjelasannya.  

Begitu pula jika dikaitkan dengan permasalahan perkawinan dengan ahl 

al-Kita>b yang sebagian besar pendapat mereka memperbolehkan menikah dengan 

ahl al-Kita>b dikarenakan pada zaman mereka agama Islam dalam konteks dengan 

masyarakat non muslim termasuk ahl al-Kita>b posisi umat Islam adalah kalangan 

penguasa yang sangat berpengaruh sehingga ketika seorang laki-laki muslim 

menikahi wanita ahl al-Kita>b maka fungsi dakwah melalui kepemimpinan suami 

dapat berjalan efektif.  

Selain itu, sebagaimana kaidah Ushul Fiqih menyebutkan “Menolak 

kerusakan itu didahulukan dari pada menarik kebaikan”. Menurut hemat penulis, 

kalau melihat kaidah tersebut alasan para  ulama yang membolehkan terjadinya 

perkawinan ahl al-Kita>b dengan alasan (Maslahat) mereka dapat di tarik untuk 

masuk kedalam agama Islam.  

Pada sisi lain kaum muslimah masih terbatas sehingga perkawinan satu 

atau dua orang muslim dengan perempuan ahl al-Kita>b belum memberikan 

dampak negatif bagi kaum muslimah. Dalam kondisi kemaslahatan menikahi 

perempuan ahl al-Kita>b masih dapat diharapkan dan kerugian yang ditimbulkan 

masih lebih kecil maka membolehkan laki-laki muslim menikahi perempuan ahl 

al-Kita>b wajar diberikan oleh al-Qur‟an melalui QS Al-ma‟idah tersebut. Selain 
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itu, diperbolehkannya menikah dengan  perempuan ahl al-Kita>b adalah dengan 

harapan mereka setidaknya tidak memusuhi islam.  

Begitu juga sebaliknya, para ulama yang menolak atau melarang 

perkawinan tersebut dengan alasan (Mafsadat) Anak-anak mereka paling sedikit 

akan terpengaruh dengan agama ibunya. Anak-anak mereka paling sedikit akan 

terpengaruh dengan agama ibunya. Jika istri yang beragama ahl al-Kita>b, maka ia 

adalah batu sandungan bagi kelangsungan rumah tangga. Yang di khawatirkan 

akan ada pertentangan dalam rumah tangga mereka. 

Kondisi masyarakat menjadi penting untuk dipertimbangkan karena 

perkawinan dalam islam bukan hanya sekedar hubungan antara suami dan isteri 

tetapi juga berdampak bagi masa depan islam. Hal ini dilakukan demi 

kemaslahatan ummat. 

B. Analisis Maslahat dan Mafsadat Terhadap Pernikahan Ahl Al-Kita>b 

Menurut Kompilasi Hukum islam 

Sebelum Kompilasi Hukum Islam hadir, ketentuan tentang perkawinan, 

telah diatur secara legal formal dalam UU No: 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

Setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, maka pengaturan 

perkawinan beda agama menjadi cenderung terhalangi. Hal ini berdasarkan alasan 

yakni pertama , dengan mengingat kembali pada sejarah undang-undang 

perkawinan 1973, terutama perdebatan yang berkaitan dengan pasal 11 ayat (2) 

bahwa “perbedaan karena kebangsaan, suku bangsa, negara asal, tempat asal, 

agama, kepercayaan dan keturunan tidak merupakan penghalang perkawinan” 
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dan kemudian mendapat perubahan, maka perkawinan beda agama tidak 

dimungkinkan (dilarang) di Indonesia.  

M. Rasjidi dengan nada mengecam menyatakan bahwa kata “agama” 

dalam pasal ini sengaja diselipkan sedemikian rupa, sehingga orang yang tidak 

teliti dalam membacanya akan mengatakan bahwa pasal ini tidak bertentangan 

dengan hukum Islam. Selain itu, Rasjidi juga menganggap bahwa RUU ini 

merupakan kristenisasi terselubung karena menganggap hal yang dilarang Islam 

seolah menjadi hal yang sudah biasa diterima oleh orang termasuk perkawinan 

antar agama.Menyamakan perbedaan agama dengan perbedaan suku dan daerah 

asal sehingga dianggap tidak menghalangi sahnya suatu perkawinan adalah 

merupakan hal yang bertentangan dengan ajaran Islam sehingga RUU ini hanya 

menguntungkan satu pihak saja yaitu misionaris.  

Kedua, ada beberapa pasal yang dapat dijadikan dasar dilarangnya 

perkawinan beda agama dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu pasal 2 

ayat (1) dan pasal 8 haruf (f). Dalam pasal 2 ayat (1) dinyatakan, “Perkawinan 

adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu”.Kemudian dalam penjelasannya dinyatakan “Dengan 

perumusan pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang 

Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi 

golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau 

tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini”.  
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Bila pasal ini diperhatikan secara cermat, maka dapat dipahami bahwa 

undang-undang menyerahkan kepada masing-masing agama untuk menentukan 

cara-cara dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan tersebut, disamping cara-cara 

dan syarat-syarat yang telah ditepkan oleh negara. Jadi apakah suatu perkawinan 

dilarang atau tidak, atau apakah para calon mempelai telah memenuhi syarat-

syarat atau belum, maka disamping tergantung kepada ketentuan-ketentuan yang 

terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, hal tersebut juga ditentukan 

oleh hukum agamanya masing-masing. Dalam perspektif agama-agama di 

Indonesia, maka perkawinan beda agama tidak dibenarkan karena tidak sesuai 

dengan hukum agama-agama yang diakui di Indonesia. Argumentasi ini diperkuat 

oleh pasal 8 huruf (f) bahwa “perkawinan dilarang antara dua orang yang ; 

mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang 

berlaku, dilarang kawin”.  

Ketiga , merujuk kepada pasal 66 Undang-Undang Perkawinan No. 1 

Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Untuk perkawinan dan segala sesuatu 

yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, 

maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijks Wetboek), Ordonansi 

Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Chisten Indonesiers S. 

1933 No 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemegnde 

Huwelijken S. 1989 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur 

tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan 

tidak berlaku”.  
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Dari ketentuan pasal 66 itu, jelas bahwa ketentuan-ketentuan GHR (STB. 

1898/158)  sebagaimana yang diungkapkan diawal juga tidak dapat diberlakukan 

lagi karena di samping ketentuannya telah mendapat pengaturan dalam Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974, GHR juga mengandung asas yang bertentangan 

dengan asas keseimbangan hukum antara suami istri sebagaimana yang dianut 

oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
103

 

Setelah kita mengetahui bagaimana wacana hukum Islam dalam 

perkawinan beda agama ini, para ulama pada dasarnya telah Ijma‟. Seorang 

wanita muslimah dilarang menikah dengan pria non muslim. Sedangkan seorang 

pria muslim dilarang menikah dengan wanita non muslim yang musyrik, dan para 

ulama berbeda pendapat ketika mereka menetapkan hukum perkawinan dengan 

perempuan ahl al-Kita>b. 

Adanya perbedaan hukum dalam masalah ini akan berimplikasi pada 

timbulnya putusan yang berbeda pada kasus yang sama diperadilan, karena 

hakimnya mempunyai paham hukum yang berbeda, hal ini akan menimbulkan 

suatu ketidak pastian hukum. 

Adapun larangan perkawinan beda agama ini adalah semata-mata untuk 

menjaga keutuhan kebahagiaan rumah tangga dan aqidah keberagamannya. Hal 

ini segaimana qaidah fiqh yang menyebutkan: 

“Menolak kerusakan itu didahulukan dari pada menarik kebaikan” 
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Pertimbangan yang melatar belakangi munculnya larangan menikahi 

wanita non muslim tanpa terkecuali, termasuk ahl al-Kita>b sebagaimana di atur 

dalam pasal 40 huruf C Kompilasi Hukum Islam adalah situasi dan kondisi yang 

menyelimuti kehidupan umat Islam di Indonesia. Penulis merumuskan larangan 

kawin beda agama, alasan pelarangan tersebut adalah: 

1. Umat Islam Indonesia mayoritas penganut mazhab Syafi‟i, MUI 

berfatwa disyaratkan berdasarkan madzhab yang dianut mayoritas 

umat Islam di Indonesia. 

Menurut madzhab Syafi‟i kitabiya>h yang boleh di nikahi itu harus 

“Minqablikum” berkeyakinan kitabiya>h (nenek moyang) sebelum 

Rasulullah diutus menjadi Rasul. 

2. Pertimbangan kondisi masyarakat yang ternyata mafsadatnya lebih 

besar dari Maslahatnya. Dasar pertimbangan adalah bahwa 

mafsadat (kerusakan) akibat perkawinan beda agama tersebut lebih 

besar dari maslahat (kebaikan).
104

 

Melihat realitas hukum, khususnya terjadinya perbedaan antara ketentuan 

al-Qur‟an dan Kompilasi Hukum Islam pada satu sisi, serta realitas kalangan 

masyarakat yang melakukan kawin beda agama yang sebagaiannya bahkan 

terlepas dari konteks norma agama, melahirkan sebuah pertanyaan apakah sebuah 

realitas kemasyarakata merupakan wakil dari rasa keadilan yang hidup di 

masyarakat.  

Menurut penulis, perkawinan beda agama tidak dapat dikatakan sebagai 

hukum yang hidup, karena hanya dilakukan oleh segelintir dengan dalih 
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kebebasan. Ditinjau dari aspek dasar nilai, perkawinan beda agama tidak sejalan 

dengan rasa keadilan masyarakat yang agamis. Hal ini terbukti dengan munculnya 

berbagai reaksi, khususnya dari keluarga dekat pasangan. Secara empirik juga 

menunjukkan bahwa perbedaan agama merupakan potensi paling besar terjadi 

disharmonis dalam rumah tangga, sehingga tujuan membina rumah tangga yang 

bahagia tidak akan tercapai. 

Namun harus diakui pula bahwa memang ada sedikit pasangan beda 

agama yang dapat mempertahankan ikatan perkawinannya. Oleh karena itu yang 

sedikit tidak dapat dijadikan patokan dalam menentukan hukum yang memenuhi 

rasa keadilan. Sebab pada saat terjadi perbedaan nilai, maka kepentingan yang 

lebih besar yang harus diutamakan. 

Lebih rinci penulis akan memberikan analisis mengenai persoalan 

perkawinan berbeda agama ini yang tertera dalam KHI: pertama , dalam bentuk 

realitas perkawinan berbeda agama terlihat berjalan terus, kemudian petugas yang 

berwenang dalam hal ini Pegawai Catatan Sipil tetap melayani mereka, karenanya 

perkawinan mereka resmi, serta memiliki bukti autentik  perkawinan yaitu surat 

nikah. Kalau memang hal ini dipandang tidak sah, ilegal, dan inkonstitusional 

maka perbuatan mereka bisa tergolong pidana, perbuatan mesum mereka tidak 

memperoleh izin resmi, dan bisa dianggap mengganggu ketentraman umum. 

Hingga dengan demikian mereka dapat dibawa ke persidangan untuk diadili. 

Ternyata hal ini tidak pernah dijumpai di negara kita, hingga memberikan 

pandangan bahwa perkawinan berbeda agama masih tetap dapat dilakukan. 

Kedua, sikap KHI melarang perkawinan berbeda agama terlihat tidak 

tegas. Sikap KHI ini terlihat dalam keraguan, di satu sisi melarang perkawinan 
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berbeda agama, tetapi pada sisi lain tetap membolehkaananya. Hal ini terlihat 

dengan jelas pada pasal-pasal yang mengatur perkawinan berbeda agama 

tersebut.Pasal 40, 44, dan 61 terlihat sejalan, yaitu tidak menghendaki perkawinan 

berbeda agama. Karena pada pasal 40, 44, tersebut KHI dengan tegas mearangnya 

dan pada pasal 61 dikatakan bahwa para pihak yang mempunyai hak dapat 

melakukan pencegahan terhadapnya. Berbeda hal dengan pasal 116 yang dinilai 

tidak serius membendung orang untuk melakukan perkawinan berbeda agama. 

Pasal 116 tersebut menyatakan bahwa bagi pasangan suami istri yang telah 

menikah, lantas salah seorang di antara mereka murtad (keluar dari Islam) KHI 

memberi kesempatan bagi salah satu yang masih tetap dengan ajaran agama Islam 

untuk melakukan perceraian bila ternyata mereka tidak rukun. Penyebutan KHI 

tentang “beralih agama yang mengakibatkannya terjadi ketidak rukunan” ini 

penuh dengan kesia-siaan.  

Karena kalau peralihan agama terjadi dan mereka masih rukun maka tidak 

dapat dijadikan alasan perceraian. Bahkan eksistensi murtad tidak dianggap 

sebagai dasar terhadap alasan perceraian, namun pada ketidak rukunannya. 

Padahal secara umum perceraian terjadi karena ketidak rukunan bukan karena 

murtad. Karena itu unsur murtad sebagai alasan perceraian tidak sginfikan dan 

tidak terlihat. 

Ketiga , larangan KHI untuk melakukan perkawinan berbeda agama tidak 

fungsional. Dikatakan demikian  karena di Indonesia ini ada dua lembaga yang 

bertugas untuk mengawasi dan mencatat perkawinan, yaitu  PPN dari Kantor 

Urusan Agama (KUA), ini khusus bagi yang beragama Islam baik calon suami 

maupun calon istri. Kemudian pegawai yang sama dari Kantor Catatan Sipil untuk 
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perkawinan selain orang Islam. Berangkat dari ketentuan ini, bila pasangan calon 

saumi istri tersebut ingin melakukan perkawinan berbeda agama maka yang 

berwenang dalam hal ini adalan Kantor Catatan Sipil yang berada dibawah 

Kementerian Dalam Negeri. Dari lembaga inilah mereka mendapatkan 

pengawasan perkawinan, sekaligus untuk dapat dicatatkan dan memiliki akta 

nikah. Bagi lembaga Catatn Sipil perbedaan agama tidak menjadi masalah bagi 

mereka untuk mendapatkan hak-hak legalitas mereka di mata hukum. Mereka 

tidak mengindahkan ketentuan yang ada dalam KHI meskipun secara tegas KHI 

menyebut pelarangan perkawinan berbeda agama. 

Keempat hal yang lebih ironis lagi adalah bahwa realitas yang terjadi 

banyak orang yang masuk ke dalam Islam atas dasar agar perkawinan mereka 

dipandang sah. Namun bagaimana pertumbuhan dan perkembangan perkawinan 

tidak terjamah dan tersentuh oleh KHI. Mereka selamat dari pasal KHI yang 

melarang perkawinan berbeda agama. Namun jika yang bersangkutan kembali 

murtad (keluar dari Islam), KHI tidak memiliki ketentuan yang mengatur hal 

tersebut. Karena kalau ternyata mereka secara keluarga rukun-rukun saja, maka 

KHI tidak mempunyai aturan tegas bagaimana pembatalan perkawinan mereka itu 

dapat dilakukan.  

Kelima , KHI harus diadakan perubahan yang signifikan baik secara materi 

hukum terutama ketegasan tentang larangan perkawinan berbeda agama maupun 

kedudukan yuridisnya, agar keberlakuannya tidak bersifat moral namun formal 

dan mengikat. 

Penulis menyimpulkan analisis alasan ketidak bolehan perkawinan beda 

agama dari Kompilasi Hukum Islam jika di lihat dari teori Mas}lah}ah  dan 
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pertimbangan mafsadatnya lebih besar dari pada Mas}lah}ah nya. Yang mana 

dampak di timbulkan jika perkawinan beda agama itu terjadi:  

1. Anak-anak mereka paling sedikit akan terpengaruh dengan agama 

ibunya. Jika istri yang beragama ahl al-Kita>b, maka ia adalah batu 

sandungan bagi kelangsungan rumah tangga. Yang di khawatirkan 

akan ada pertentangan dalam rumah tangga mereka. 

2. Wanita muslimah tidak laku nikah karena kehabisan tempat, dan 

memberikan angin segar kepada wanita ahl al-Kita>b. 

3. Dari segi sosial seorang yang menikah beda agama akan sedikit 

banyak memperoleh tekanan karena suatu adat. 

4. Lebih memberikan ruang kepada orang kafir untuk menyebar luaskan 

ajarannya. 

5. Perbedaan karakter masyarakat antara zaman Nabi dan zaman 

sekarang. Karena sudah bnyaknya budaya-budaya yang 

mempengaruhi. 

Sekiranya tujuan nikah dapat tercapai lagi, maka pada suatu saat menikahi 

ahlul kibab dapat di perbolehkan lagi. 

C. Analisis Dasar Argumen Perkawinan Ahl Al-Kita>b Menurut Ulama Fiqih 

Dan KHI 

Segala sesuatu yang disyariatkan Islam mempunyai tujuan, sekurang-

kurangnya mengandung hikmah tertentu, tak tekecuali perkawinan. Tujuan 

perkawinan Islam tidak dapat dilepaskan dari pernyataan al-Qur‟an, sumber 

ajarannya yang pertama. Al-Qur‟an menegaskan bahwa “diantara tanda-tanda 
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kekuasaan Allah ialah bahwa ia menciptakan istri-istri bagi para lelaki dari jenis 

mereka sendiri, agar mereka merasa tentram (sakinah). Kemudian Allah 

menjadikan/ menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang (mawadah dan 

rahma) diantara mereka. Dalam hal demikian benar-benar tedapat tanda-tanda 

(pelajaran) bagi mereka yang mau berfikir.”  

Kehidupan yang tentram (sakinah) yang dibalut perasaan cinta kasih dan 

ditopang saling pengertian diantara suami dan istri karena pakaian bagi 

pasangannya itulah yang sesungguhnya merupakan tujuan utama disyari‟atkannya 

perkawinan dalam Islam. Suasana kehidupan yang dituju oleh perkawinan serupa 

itu akan dapat dicapai dengan mudah apabila perkawinan dibangun diatas dasar 

yang kokoh antara lain antara suami dan istri ada dalam sekufu. 

Tidak dapat dipungkiri, menikah dengan seorang yang dicintai merupakan 

cita-cita semua orang. Namun, kadang agama dan peraturan menjadi penghalang 

diantara pasangan tersebut. Masalah yang kadang menghabat tersebut adalah 

perkawinan beda agama. dalam hal perkawinan beda agama masalah nya berupa 

pencatatannya, agamanya, dan juga undang-undang masyarakat tidak menerima 

perbedaan agam dalam suatu hubungan perkawinan. 

Dalam hal menghalalkan kawin dengan ahl al-Kita>b Allah memberikan 

batasan dengan suatu ketentuan “ahl al-Kita>b sebelum kau (Muhammad)”. Jadi, 

ahl al-Kita>b yang boleh dikawini adalah ahl al-Kita>b yang telah memeluk 

agamanya sebelum Nabi Muhammad diutus. Hal ini sesuai dengan Nabi Saw 

terhadap istrinya yang ahl al-Kita>b itu. 
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Menurut Islam, perkawinan dengan orang musyrik dan kafir adalah 

masalah besar. Lain halnya dengan ahl al-Kita>b, sesuai dengan al-Qur‟an dan 

prakrik Nabi yang memiliki istri ahl al-Kita>b, perkawinan ini diperbolehkan 

dengan catatan sesuai dengan tujuan. 

Sejalan dengan uraian tersebut, penulis memahami bahwa kebolehan 

mengawini wanita kita> biyah tersebut seperti yang dikemukakan Allah Swt 

dalam Qs al-Maidah:5 adalah berupa dispensasi, karena suatu keadaan dimana ada 

kesulitan bagi pria muslim untuk mendapatkan wanita muslimah disekitar mereka, 

karena memang jumlah wanita muslim saat itu sangat sedikit. Selain demikian, 

bahwa tujuan utama diperbolehkannya perkawinan seorang muslim dengan wanita 

ahl al-Kita>b adalah agar dengan perkawinan tersebut terjadi semacam 

penghubung cinta dan kasih sayang. Sehingga terkikis dari benak istrinya rasa 

simoati terhadap Islam dengan sikap baik sang suami muslim yang berbeda agama 

itu sehingga tercemin secara amaliah keindahan dan keutamaan agama Islam. 

Sehingga, Maslahat dari pada mafasadat dari perkawinan ahl al-Kita>b lebih besar. 

Hal demikian tidak seimbang ataupun berbeda dengan kondisi Indonesia 

yang mana sampai saat ini ternyata tidak demikian halnya, karenanya dispensasi 

tersebut tidak boleh digunakan, artinya tidak boleh menikahi non muslim dengan 

alasan sulit untuk menemukan wanita muslimah, sedangkan mereka itu adalah 

tidak tergolong wanita kitabiya>h. Kemungkinan diperbolehkan menikahi wanita 

kitabiya>h ini hanya dapat dilakukan dinegeri-negeri yang penduduknya minoritas 

muslim, sedangkan wanita kitabiya>h banyak dijumpai disana. Dengan demikian, 

tidak diperkenankan bagi seorang muslim di Indonesia ini untuk menikahi wanita  

muslim dengan alasan bahwa mereka itu adalah golongan wanita kitabiya>h. 
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Dalam undang-undang perkawinan di Indonesia, perkawinan beda Agama 

masih belum diatur secara tegas. Jika pun ada itu bersifat multifungsi. Ada yang 

menyatakan bahwa perkawinan beda agam itu termasuk perkawinan campuran 

dan ada pula yang menyatakan tidak ada peraturan yang mengatur perkawinan 

beda agama, sehingga ada yang berpandangan bahwa perkawinan beda agama 

diperkenankan selama tidak ada yang mengatur.  

Perkawinan beda agama tidak dapat dibenarkan, selain karena banyak 

ulama dan pakar hukum yang cederung tidak menghendakinya, juga karena 

mudarat yang menyertainya. Selain itu, tujuan perkawinan adalah sakinah, 

mawadah, dan rahmah. Semua itu bisa tercipta melalui perkawinan seiman, 

karena beda iman menambah masalah. 

Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 40 yang diberlakukan 

berdasarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 disebutkan bahwa “Dilarang 

melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan wanita karena wanita 

tersebut tidak beragama Islam”. Larangan perkawinan agama sebagaiamana hal 

ini didasarkan kepada Mas}lah}ah  dengan tujuan untuk memelihara agama, jiwa, 

harta, kehormatan, serta keturunan. Para ulama Indoneisa sepakat untuk melarang 

perkawinan beda agama karena kemadharatannya lebiih besar dari pada manfaat 

yang ditimbulkannya.  

Perkawinan beda agama telah menyebabkan anak-anak yang dilahirkan 

dari perkawinan itu banyak yang menganut hukum agama ibunya dari pada agama 

bapaknya. Selain dari itu, dari perkawinan antar agama dapat meresahkan 

hubungan silaturahim antara keluarga menjadi putus. Oleh karena 
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kemadharatannya lebih besar dari pada manfaatnya. Maka sudah selanyaknya 

ketentuan tersebut dalam pasal 40 KHI Indonesia tetap dipertahankan. 

Dilihat dari mafsadat dan maslahatnya, seorang laki-laki muslim yang 

menikah dengan perempuan yang bukan dari kalangan muslim akan mengalami 

kesulitan dalam melaksanakan kewajiban dan tangguang jawab. Yaitu mendidik 

anak-anaknya secara Islam, karena kesempatan bergaul dengan ibunya. Kesulitan 

itu akan diperparah lagi apabila istrinya masih fanatik dengan agamanya. 

Sedangkan dilihat dari segi sosial, perkawinan beda agama seringkali 

dijadikan media oleh orang-orang bukan muslim untuk melakukan permutadan.  

Dan juga perkawinan ahl al-Kita>b pada sekarang ini hanya sebagai pembuktian 

gengsi dan pemuas nafsu bukan untuk kejayaan agama Islam sehingga hal ini 

lebih baik di hindari. 

Disamping itu, di Indonesia sendiri didapati bahwa telah keluar fatwa dari 

MUI. Keputusan majelis Ulama Indonesia tahun 1980 yang ditanda tangani oleh 

Prof. Dr. Hamka memfatwakan: 

1. Perkawinan wanita muslimah diharamkan laki-laki non muslim adalah 

haram hukumnya. 

2. Seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita bukan 

muslim.  

Tentang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahl al-Kita>b 

terdapat perbedaaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadatnya 

lebih besar dari pada maslahat, majelis ulama Indonesia memfatwakan 

perkawinan tersebut hukumnya haram. Keharaman itu juga didasarkan dengan 
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alasan bahwa para non muslim tersebut bukan lagi dikategorikan sebagai ahl al-

Kita>b, mereka telah berbeda dengan ahl al-Kita>b yang asli yang dimaksudkan 

oleh Qs. Al-Maidah:5. 

Dilarang melakukan perkawinan antara seorang pria atau wanita Islam 

dengan wanita atau laki-laki tidak beragama Islam ijma ulama Indonesia tentang 

masalah ini harus tetap dipertahankan dan harus ditingkatkan dalam peraturan 

perundang-undangan dimasa akan datang, 

Berdasarkan dua argumentasi pendapat hukum, antara pendapat hukum 

Islam dan KHI. Dapat di lihat dari kaidah Fiqiyah “hukum selalu mengikuti illat, 

baik dikala adanya illat maupun dikala ketiadaannya”, yang mana antara kedua 

argumen itu ada perubahan illatnya. Dengan pertimbangan kaidah Fiqih “Menolak 

kerusakan itu didahulukan dari pada menarik kebaikan” yang mana kalau penulis 

melihat itu karena perbedaan gaya hidup masyarakat dan perkembangan budaya.  

Berdasarkan dari uraian diatas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan 

analisis terhadap permasalahan perkawinan ahl al-Kita>b. Terjadinya perkawinan 

ahl al-Kita>b pada zaman sekarang dianggap bertentangan dengan tujuan 

perkawinan, bagaimana mungkin mampu menciptakan keluarga yang sakinah, 

mawadah, dan rahma kalau masing-masing pasangan berbeda keyakinan. Dan 

juga perkawinan ahl al-Kita>b pada zaman sekarang berbeda dengan tujuan 

perkawinan ahl al-Kita>b zaman dahulu yakni zaman Nabi Muhammad Saw. 

Dalam presepektif teori Mas}lah}ah, perkawinan ahl al-Kita>b pada zaman 

sekarang dikhawatirkan akan merusak eksistensi iman seseorang. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari beberapa pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa 

sebagai berikut: 

1. Ulama fiqih dalam menentukan problematika perkawinan dengan ahl 

al-Kita>b berbeda pendapat, ada yang membolehkan dan melarang. 

Ulama yang membolehkan terjadinya perkawinan ahl al-Kita>b dengan 

pertimbangan maslahat diantaranya mereka dapat di tarik untuk masuk 

kedalam agama Islam. Begitu juga sebaliknya, para ulama yang 

menolak atau melarang perkawinan tersebut dengan pertimbangan 

mafsadatnya diantaranya Anak-anak mereka paling sedikit akan 

terpengaruh dengan agama ibunya. 

2. Perkawinan beda agama yang mana di atur oleh KHI berlandaskan 

qaidah fiqh yang menyebutkan: “Menolak kerusakan itu didahulukan 

dari pada menarik kebaikan”. Dari segi maslahatnya perkawinan 

tersebut akan bisa menarik mereka ke agama Islam tetapi dari segi 

Mafsadatnya perkawinan beda agama akan memberikan tempat kepada 

wanita ahl al-Kita>b dan dari segi sosial seorang yang menikah beda 

agama akan sedikit banyak memperoleh tekanan karena suatu adat dan 

lain sebagainya.  

3. Argumentasi pendapat hukum, antara pendapat hukum Islam dan KHI. 

Dapat di lihat dari kaidah Fiqiyah “hukum selalu mengikuti illat, baik 
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dikala adanya illat maupun dikala ketiadaannya”, yang mana antara 

kedua argumen itu ada perubahan Illat-nya. Perubahan Illat yang 

terjadi Dengan pertimbangan kaidah Fiqih “Menolak kerusakan itu 

didahulukan dari pada menarik kebaikan” yang mana kalau penulis 

melihat itu karena perbedaan gaya hidup masyarakat dan 

perkembangan budaya. 

B. Saran-Saran 

Akhirnya sebagai catatan penutup skripsi ini penulis ingin menyampaikan 

saran bahwa, karena kondisi kemasyarakatan yang terus berkembang, karena itu 

penetapan hukum terkait dengan perkembangan kehidupan masyarakat harus 

dinamis, sehingga tujuan hukum dapat tercapai. Memelihara agama baik bagi 

perorangan maupun masyarakat menjadi kewajiban semua pihak. Karena 

memelihara agama menjadi salah satu tujuan hukum Islam disyari‟atkannya 

agama Islam kepada umat manusia. Maka dari itu saran penulis, hukum larangan 

kawin beda agama yang sudah ditetapkan oleh KHI harus terus di jalankan dan 

lebih ditekankan. 

 

 

 


