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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan terhadap penelitian-

penelitian terdahulu, ditemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan 

pembahasan dalam penelitian ini. Beberapa penelitian tersebut adalah: 

1. Rati Widyaningsi Latif, 2013, “Cerai Gugat dengan Alasan Murtad (Studi 

Kasus Putusan Nomor 74/Pdt.G/2012/PA.Mks)”. Penelitian ini mengkaji dan 

mencari sejauhmana dasar atau landasan hukum dan pertimbangan hukum 

majelis hakim memberikan putusan terhadap cerai gugat dengan alasan suami 

murtad setelah pernikahan. Hasil penelitiannya bahwa menurut hakim perkara 

diputus dengan talak ba‟in sughra bukan dengan fasakh karena fakta 

persidangan lebih menonjolkan percekcokan keluarga meskipun penyebabnya 

adalah karena salah satu pihak murtad. Menurut Rati Widyaningsi Latif hal 

yang perlu diperhatikan oleh yudikatif  adalah adanya ketetapan yang tegas 

tentang putusan perceraian terhadap perkara murtad dan perlunya 

pertimbangan yang matang untuk seseorang masuk Islam agar mencegah 

adanya perpindahan agama setelah pernikahan. Pertimbangan hukum perkara 

cerai gugat dengan putusan talak ba’in s{ugra dengan alasan murtad ialah 

bahwa meskipun putusan tersebut tidak diputus dengan fasakh namun akibat 

hukum yang ditimbulkan sama, yaitu tidak dimungkinkannya rujuk kembali. 

Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan gugatan cerai dari istri kepada 

suami yang murtad yaitu KHI pasal 16 huruf h dan pasal 116 huruf b. Alasan 
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kuat lainnya yakni sesuai dengan KHI pasal 116 huruf karena salah satu pihak 

telah murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah 

tangga. Akibat hukum dari putusan talak satu ba‟in sughra yaitu majelis hakim 

Pengadilan Agama menyamakan dengan putusan fasakh dan diperkuat dengan 

ketentuan pasal 155 KHI di mana akibat hukum yang ditimbulkan terhadap 

status pernikahan adalah tidak dimungkinkannya rujuk kembali dan akibat 

hukum dari kedudukan anak dalam hal mewaris bahwa ayah yang telah 

murtad tidak ada hubungan waris mewaris antara anak dan ayah yang berbeda 

agama, kecuali jika ayahnya kembali memeluk Agama Islam meskipun tanpa 

akad nikah baru maka akan hubungan waris mewarisi kembali tersambung dan 

ayah yang murtad berhak menjadi wali terhadap anak-anaknya yang muslim. 

2. Lilis Mukhlishoh, 2009, “Murtad dan Akibat Hukum Terhadap Status 

Pernikahan Perspektif Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam”. Penelitian ini                          

berfokus pada kemurtadan dalam pernikahan dalam pandangan fiqh secara 

umum dan KHI. Hasil penelitian ini adalah status pernikahannya berdasarkan 

fiqh menjadi fasakh (batal) dan keduanya harus segera dipisahkan. Adapun 

dalam UU Pernikahan No.1/1974 apabila salah seorang dari suami-istri keluar 

dari agama Islam, dan kemurtadan itu belum atau tidak diajukan ke pengadilan 

dan pengadilan belum memutuskan maka pernikahan itu masih dianggap sah 

dan berlaku, berbeda halnya menurut hukum Islam pernikahannya tetap 

dianggap tidak sah. Akibat hukum terhadap anak apabila salah satu pasangan 

suami-istri murtad berdasarkan KHI adalah anak yang haram atau tidak sah, 

sebab kemurtadan dalam pernikahan menurut KHI adalah tidak sah atau telah 
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difasakh menurut hukum Islam sehingga akibatnya anak tersebut hanya 

bernasab kepada ibunya dan hanya mewarisi dari ibunya, dan bila anak 

perempuan maka otomatis ayahnya tidak berhak menjadi walinya. Menurut 

UU No.1/1974 anak dari hasil pernikahan tersebut adalah anak yang sah 

karena pernikahannya masih dianggap sah, maka konsekuensinya anak tetap 

bernasab kepada ayah, mewarisi dari ayah dan ayahnya berhak menjadi wali 

dalam pernikahan bila perempuan. Akibat hukum terhadap harta adalah salah 

satu pasangan yang Islam dan anak-anaknya hanya mendapat harta yang 

diperoleh sebelum kemurtadan, tetapi apabila harta tersebut diperoleh setelah 

kemurtadan terjadi dan secara resmi pernikahan itu telah difasidkan oleh 

hakim pengadilan maka tidak dapat diwarisi karena perbedaan agama. 

Pengadilan Agama tidak berhak menangani kasus pembagian warisan harta 

salah satu suami-istri yang murtad karena adanya perbedaan agama yang 

disebabkan peralihan agama sebab ada penghalang dalam hal waris-mewarisi. 

3. Ayu Kususma Wardani, 2013, “Studi Komparatif Tentang Status Pernikahan 

Suami Murtad antara Doktrin Fiqh dengan Regulasi Pernikahan Indonesia”. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang membedakan fasakhnya suatu 

pernikahan karena murtad menurut fiqh dan perundang-undangan di Indonesia 

yaitu fasakhnya pernikahan dalam fiqh tidak memerlukan keputusan hakim, 

yakni fasakh atau batal demi hukum seketika itu juga. Adapun dalam undang-

undang pernikahan segala macam bentuk perceraian harus melalui proses 

pengadilan dan akan menjadi sah setelah mendapatkan keputusan dari 

pengadilan. Murtad dalam hukum Islam dan KHI dapat dijadikan alasan 
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membubarkan pernikahan. Suami yang istrinya murtad dapat mengajukan 

talak, sedangkan istri yang suaminya murtad dapat mengajukan fasakh 

(pembatalan) ke pengadilan. Akibat hukum yang ditimbulkan bila perceraian 

disebabkan riddah maka pernikahan itu putus dengan sendirinya, hilangnya 

hak mewarsi pada ahli waris dan hak perwaliannya terhadap anak-anaknya. 

4. Ahmad Bina Afianto, 2012, “Murtad Sebagai Sebab Putusnya Perawinan pada 

Komplilasi Hukum Islam dalam Perspektif Kitab Klasik dan Modern”. Hasil 

penelitian dalam tesisnya menyimpulkan bahwa kitab fiqh klasik maupun 

modern yang menyebutkan murtad dalam pernikahan mengakibatkan putusnya 

pernikahan. Sebagian berpendapat bahwa pernikahan itu putus dengan fasakh, 

dan pendapat lain putus dengan talak. Pada intinya seluruh kitab fiqh klasik 

dan modern menyebutkan bahwa pernikahan itu telah putus. Pasal 75 KHI 

bersesuaian dengan sebagian kitab fiqh klasik dan modern bahwa murtad yang 

dilakukan suami atau istri menyebabkan putusnya pernikahan melalui fasakh 

namun tidak membatalkan akad pernikahan. Fasakhnya dihitung sejak 

murtadnya suami/istri itu. Adapun pasal 116 KHI tidak bersesuaian dengan 

fiqh klasik dan modern bahwa pernikahan itu harus berakhir dengan talak.  

Kitab fiqh klasik dan modern yang menyebutkan murtad sebagai sebab talak 

(perceraian) tidak mensyaratkan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga. 

Pernikahan telah putus sejak terjadinya perbuatan riddah tanpa menunggu 

pengajuan perceraian ke pengadilan dari pihak suami maupun istri. 

5. Husnaini A, 2012, “Putusnya Pernikahan Karena Murtad (Telaah Kritis 

Terhadap Pasal 116 huruf h KHI)”. Hasil penelitiannya Islam melarang 



15 

 

 

pernikahan beda agama, maka undang-undang pada hakikatnya melarang 

pernikahan beda agama. Ketika perbedaan agama terjadi pasca pernikahan 

karena murtadnya salah satu pihak, tentunya logis menjadi alasan perceraian. 

Adanya klausul “murtad yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran 

dalam rumah tangga” dalam pasal 116 huruf h menjadi tidak relevan. 

Mengaitkan murtad dengan perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan 

perceraian kurang proporsional karena perselisihan dan pertengkaran menjadi 

alasan tersendiri tanpa merinci apakah perselisihan itu disebabkan oleh 

perbedaan watak, kepribadian maupun agama. Perselisihan itu yang penting 

sedemikian rupa bentuknya sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun 

dalam rumah tangga. Pernikahan ideal menurut Islam adalah seagama 

sehingga perbedaan yang timbul akan mudah dieliminir. Perceraian karena 

murtad tidaklah membebaskan mantan suami/istri dari kewajibannya terhadap 

mantan istri dan anak-anaknya.   

Perbandingan antara penelitian terdahulu dengan permasalahan yang 

akan diteliti oleh penulis dapat dilihat pada tebel berikut ini: 

Tabel 1 

Perbandingan Penelitian Terdahulu 

No 
Penelitian 

Terdahulu 
Hasil Penelitian 

Perbandingan 

Persamaan dan Perbedaan 

1. Rati Widyaningsi 

Latif, 2008. 

“Cerai Gugat 

dengan Alasan 

Murtad (Studi 

Kasus Putusan 

Nomor 

74/Pdt.G/2012/PA

.Mks). 

 Majelis hakim  perkara diputus 

dengan talak bai’n sugra bukan 

dengan fasakh karena fakta 

persidangan lebih menonjolkan 

percekcokan keluarga meskipun 

penyebabnya adalah karena 

salah satu pihak murtad.  

 Akibat hukum yang 

ditimbulkan sama yaitu tidak 

dimungkinkannya rujuk 

kembali. 

 Persamaannya meneliti murtad 

dalam pernikahan. 

 Perbedaannya murtad dalam 

pernikahan yang akan penulis 

teliti adalah sebagai alasan 

putusnya pernikahan bukan 

terbatas alasan perceraian, 

artinya dengan murtad maka 

pernikahan akan dapat diputus 

dengan perceraian ataupun 
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 Akibat hukum terhadap 

kedudukan anak dalam hal 

mewaris bahwa ayah yang telah 

murtad tidak dapat saling 

mewarisi. Ayah murtad tidak 

berhak menjadi wali terhadap 

anak-anaknya yang muslim.  

fasakh yang akan ditinjau 

perspektif Imam Syafi‟i dan 

KHI. 

2. 

 

Ahmad Bina 

Afianto, 2012, 

“Murtad Sebagai 

Sebab Putusnya 

Perawinan pada 

Komplilasi 

Hukum Islam 

dalam Perspektif 

Kitab Klasik dan 

Modern”. 

 Kitab fiqh klasik dan modern 

yang menyebutkan murtad 

dalam pernikahan 

mengakibatkan putusnya 

pernikahan. Sebagian 

berpendapat bahwa pernikahan 

itu putus dengan fasakh, dan 

pendapat lain putus dengan 

talak.  

 Pasal 75 KHI bersesuaian 

dengan sebagian kitab fiqh 

klasik dan modern bahwa 

murtad yang dilakukan suami 

atau istri menyebabkan 

putusnya pernikahan melalui 

fasakh.  

 Pasal 116 KHI tidak 

bersesuaian dengan fiqh klasik 

dan modern bahwa pernikahan 

itu harus berakhir dengan talak.  

 Kitab fiqh klasik dan modern 

yang menyebutkan murtad 

sebagai sebab talak (perceraian) 

tidak mensyaratkan adanya 

ketidakrukunan dalam rumah 

tangga.  

 Persamaannya meneliti murtad 

sebagai sebab putusnya 

pernikahan.  

 Perbedaannya penelitian ini 

mengkaji murtad sebagai 

alasan putusnya perceraian 

dalam KHI ditinjau dalam 

perspektif kitab klasik dan 

modern, sedangkan penulis 

akan meneliti murtad dalam 

pernikahan itu dari perspektif 

Imam Syafi‟i dan juga KHI. 

3.  Lilis Mukhlishoh, 

2009,“Murtad dan  

Akibat Hukumnya 

Terhadap Status 

Pernikahan dalam 

Perspektif Fiqh 

dan Kompilasi 

Hukum Islam”. 

 

 Pernikahannya berdasarkan fiqh 

menjadi fasakh (batal) dan 

keduanya harus segera 

dipisahkan.  

 Berdasarkan UU Pernikahan 

No.1/1974 kemurtadan itu 

belum atau tidak diajukan ke 

pengadilan serta belum 

memutuskan,  maka pernikahan 

itu masih dianggap sah dan 

berlaku. 

 KHI: anak yang haram atau 

tidak sah sebab kemurtadan 

dalam pernikahan menurut KHI 

adalah tidak sah atau telah 

difasakh menurut hukum Islam 

akibatnya anak tersebut hanya 

bernasab kepada ibunya dan 

hanya mewarisi dari ibunya. 

 Persamaannya mengkaji 

murtad dalam pernikahan. 

 Perbedaannya penelitian ini 

mengkajinya dalam perspektif 

fiqh secara umum dan KHI, 

sedangkan penulis akan 

mengkajinya dalam perspektif 

Imam Syafi‟i secara khusus 

dan KHI. 

  

4. Husnaini A, 2012, 

“Putusnya 

 Menurut fiqh murtadnya 

suami/istri berakibat nikah 

 Persamaannya meneliti riddah 

yang  terjadi dalam pernikahan 
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Pernikahan karena 

Murtad (Telaah 

Kritis Terhadap 

Pasal 116 huruf h 

KHI)”. 

menjadi batal demi hukum. 

Tetapi dalam KHI murtad yang 

menimbulkan perselisihan dan 

pertengkaran dapat menjadi 

alasan perceraian.  

 KHI yang melarang pernikahan 

beda agama, maka mengaitkan 

murtad dengan 

“ketidakrukunan” menjadi tidak 

relevan. 

 Perceraian karena murtad 

tidaklah membebaskan mantan 

suami/istri dari kewajibannya 

terhadap mantan istri dan anak-

anaknya.   

sebagai alasan putusnya 

pernikahan dalam KHI.  

 Perbedaannya penulis akan 

mengkaji seluruh pasal-pasal 

terkait riddah sebagai alasan 

putusnya pernikahan dalam 

KHI dan meninjaunya dari 

perspektif Imam Syafi‟i . 

5. Ayu Kusuma 

Wardani, 2013, 

“Studi Komparatif 

Status Pernikahan 

Suami Murtad 

antara Doktrin 

Fiqh dengan 

Regulasi 

Pernikahan 

Indonesia”. 

 Fasakh dalam fiqh tidak 

memerlukan keputusan hakim 

yakni fasakh atau batal demi 

hukum seketika itu juga. 

 Perceraian harus melalui proses 

pengadilan menurut UU 

Pernikahan dan akan sah jika 

telah diputuskan pengadilan. 

 Murtad dalam hukum Islam dan 

KHI dapat dijadikan alasan 

membubarkan pernikahan. 

Suami yang istrinya murtad 

dapat mengajukan talak, 

sedangkan istri yang suaminya 

murtad dapat mengajukan 

fasakh (pembatalan) ke 

pengadilan. 

 Persamaannya meneliti riddah 

dalam pernikahan. 

 Perbedaannya penelitian ini 

membandingkan status 

pernikahan suami yang murtad 

dalam fiqh dengan undang-

undang pernikahan. Penulis 

akan meneliti riddah dalam 

pernikahan baik yang 

dilakukan suami/istri yang 

ditinjau dari perspektif Imam 

Syafi‟i dan KHI.  

 

B. Deskripsi Teoritis 

1. Tujuan Pernikahan 

Tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam menurut Beni Ahmad Saebani 

adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga 

hubungan yang terjalin antara 2 (dua) gender yang berbeda dapat membangun 

kehidupan baru secara sosial dan kultural.
11

 Tujuan lainnya dalam Islam 

adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani, untuk 

membentuk keluarga, memelihara serta meneruskan keturunan dalam 

                                                           
11

Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1, Bandung: Pustaka Setia, 2001, h. 19.  
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menjalankan kehidupan, serta mencegah terjadinya perzinaan agar tercipta 

ketenangan dan ketentraman jiwa.
12

  

Abdur Rahman Ghozali menjelaskan bahwa tujuan pernikahan menurut 

Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dan memenuhi naluri 

manusiawi untuk mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. 

Ia menjelaskan bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT memiliki naluri 

manusiawi yang memerlukan penyaluran. Manusia diciptakan oleh Allah 

untuk mengabdikan diri kepada Penciptanya dengan segala aktivitas hidup.   

Aktivitas hidup itu di antaranya pemenuhan naluri manusiawi manusia yang 

antara lain adalah kebutuhan biologis agar manusia menuruti tujuan 

kejadiannya.
13

  

Pernikahan yang diajarkan Islam menurut Rahmat Hakim meliputi tujuan 

yang multi aspek,  di antara aspek-aspek tersebut adalah: 

a. Aspek Personal 

1) Penyaluran Kebutuhan Biologis 

Manusia selalu hidup berpasangan akibat adanya daya tarik dan 

nafsu syahwat di antara dua jenis kelamin yang berbeda. Hidup 

bersama tidaklah selalu dihubungkan dengan masalah seksual. Ketika 

tidak ada keturunan karena ketidakmampuan salah satu pihak bukan 

sebab resmi untuk berpisah karena banyak hal untuk menyelesaikan 

masalah itu. Namun hubungan seksual ini merupakan faktor 

                                                           
12

Ibid.  
13

Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana, 2008, h. 22-23. 
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pendorong penting untuk hidup bersama dengan maksud memiliki 

keturunan selain faktor lainnya untuk melakukan pernikahan. 

Kebutuhan biologis manusia adalah fitrah, maka perlu disalurkan 

pada proporsi yang tepat dan sah sesuai derajat kemanusiaan. 

Kebutuhan ini dapat mendesak di saat-saat tertentu maka Islam 

memberikan kelonggaran untuk menyelamatkan jiwa melalui 

pernikahan sehingga akan terhindar dari perzinaan yang diharamkan 

oleh aturan agama.
14

    

2) Reproduksi Generasi 

Syari‟at Islam yang berkaitan dengan pernikahan bukan hanya 

untuk menghasilkan keturunan melainkan menjaga keturunan sebagai 

amanah Allah. Pernikahan adalah bagian dari maqashid al-syari‟ah 

yaitu memelihara keturunan dengan cara memelihara agama, akal, jiwa 

dan hartanya. Oleh sebab itu walaupun persetubuhan di luar 

pernikahan sah itu menghasilkan keturunan namun keberadaan 

keturunan itu tidak dianggap karena keturunan yang dimaksud adalah 

keturunan yang sah melalui pernikahan.
15

 

b. Aspek Sosial 

Rahmat Hakim mengatakan bahwa rumah tangga yang baik 

merupakan fondasi masyarakat yang baik. Keluarga sebagai bagian dari 

struktur suatu bangsa memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap 

bangsa itu sendiri. Jika suatu bangsa terdiri atas kumpulan keluarga yang 

                                                           
14

Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2000, h. 17. 
15

Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, h. 24-27. 
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kokoh maka kokohlah bangsa tersebut, namun ketika terdiri dari keluarga 

yang lemah maka lemahlah bangsa itu. 

Pernikahan juga mengajarkan manusia untuk bertanggungjawab. Rasa 

tanggung jawab dan kasih sayang terhadap keluarga menimbulkan 

keinginan untuk mengubah keadaan ke arah yang lebih baik. Orang yang 

sudah berkeluarga selalu berusaha untuk membahagiakan keluarganya, 

sehingga mendorongnya untuk lebih kreatif dan prodiktif. Sikap demikian 

akan memberikan dampak yang baik terhadap lingkungannya. Sebagai 

makhluk sosial manusia hidup saling bergantung dan membutuhkan satu 

sama lainnya, jadi ketika berkreasi dan berproduksi pasti akan melibatkan 

orang lain. Akibatnya terbentuk dinamika pribadi-pribadi yang akan 

mendinamisasikan bangsanya.
16

 

Pernikahan yang didasarkan pada pengamalan agama, jerih payah 

dalam usaha dan upaya mencari kebutuhan hidup, dan dikeluarga yang 

dibina dapat digolongkan ibadah dalam arti luas menurut Abdul Rahman. 

Dengan demikian rumah tangga dapat menimbulkan gairah bekerja dan 

bertanggungjawab serta mencari harta yang halal.
17

 

c. Aspek Spiritual 

Pernikahan dalam ajaran Islam yang dipahami dari tujuan, hikmah, 

dan prinsip-prinsipnya tidak menitikberatkan pada kebutuhan biologis 

semata dan bukan sekedar tertib administrasi.
18

 Islam mengajarkan aturan 

yang rinci dalam pernikahan, salah satunya adalah akibat yang terjadi 

                                                           
16

Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1, h. 45.  
17

Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, h. 29-30.  
18

Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, h. 19. 
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selama dan sesudah pernikahan. Pernikahan adalah suatu ibadah dan 

berarti pelaksanaan perintah Allah sebagai refleksi ketaatan makhluk 

kepada Penciptanya. Pernikahan juga merupakan sunnatullah, maka 

sebagai umatnya sepantasnya mengikuti beliau.
19

 Perintah Nabi SAW 

untuk melaksanakan pernikahan dan larangan membujang memiliki alasan 

yang kuat. Libido seksualitas merupakan fitrah kemanusiaan dan makhluk 

hidup lainnya yang melekat pada dirinya di mana suatu saat akan 

mendesak penyalurannya yaitu melalui pernikahan.
20

 Penyaluran di luar 

pernikahan diharamkan oleh Islam sebagaimana Allah berfirman dalam 

QS. Al-Ma>‟idah [5] ayat 87: 

  ُِ ُّ   الَّلَو  َ  ِ  َّل  تَ عْمَتُد   َ  َ  َاُ  ْم   الَّلوُ  َأَ  َّل  َما  َ َِّ ااِ  ُُتَرُِّمو   َ  َآَمُنو   اَّلِ ييَ  أَي َُّهايَا
 ... اْمُ عْمَتِدييَ 

Artinya: Hai orang-orang beriman janganlah kamu mengharamkan hal-hal 

yang baik yang Allah halalkan bagimu, dan janganlah kamu 

melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-

orang yang melampaui batas...
21

 

Pembangkangan dengan membujang terus-menerus sangat 

bertentangan dengan citra kemanusiaan dan moralitas keislaman. Islam 

tidak mengenal paham kehariban dan kebiaraan yang dianut oleh agama 

nasrani. Rasulullah melarang umatnya membujang dengan alasan apapun 

misalnya menunda waktu pernikahan karena belum ada biaya untuk 

walimah, karena rasa takut yang berlebihan, karena belum mapan dalam 

ekonomi dan sebagainya, karena membujang bukan perilaku mulia apalagi 

                                                           
19

Ibid.  
20

Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1, h. 48.  
21

Departemen Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Qur’an Al-Kamil, h.123.  
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jika dikaitkan dengan kesucian seseorang dalam rangka mendekatkan diri 

kepada Allah. Rasulullah selayaknya manusia biasa meluangkan waktunya 

untuk masalah pribadi yaitu pernikahan di samping menjalankan tugasnya 

sebagai rasul.
22

 

d. Aspek Moral 

Manusia dan makhluk lainnya sama-sama memerlukan penyaluran 

kebutuhan biologisnya terhadap lawan jenisnya. Adapun yang 

membedakan dalam melakukan kebutuhan itu adalah manusia dituntut 

mengikuti aturan atau norma-norma agama atau moralitas agama, 

sedangkan hewan tidak dituntut demikian. Jadi menurut Rahmat Hakim 

pernikahan adalah garis demarkasi yang membedakan manusia denngan 

hewan untuk menyalurkan kebutuhan yang sama.
23

 

Beni menjelaskan bahwa secara moral perbuatan terdiri dari dua jenis 

yaitu moralitas yang baik (akhlak mahmudah) dan moralitas yang buruk 

(akhlak maz>mumah). Pernikahan yang mengikuti syari‟at Allah adalah 

pernikahan yang memberikan indikator penting untuk membedakan 

manusia dengan hewan. Manusia dewasa ini banyak sekali yang 

melakukan perbuatan-perbuatan yang terjadi di zaman jahiliyah yang tidak 

berbeda dengan hewan, seperti seorang ayah memperkosa anak sendiri. 

Demikianlah sebabnya pernikahan yang diatur menurut syari‟at Islam 
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adalah pernikahan yang dimaksudkan untuk membentuk moralitas mulia 

manusia dan membebaskan manusia dari moralitas hewani.
24

   

e. Aspek Kultural 

Pernikahan juga membedakan antara manusia beradab dengan manusia 

primitif. Meskipun aturan-aturan pernikahan ada pada dunia primitif 

namun aturan Islam jauh lebih. Hal ini menunjukkan bahwa Islam 

membangun kultur yang lebih baik daripada manusia primitif. 

Peristiwa pernikahan dalam praktik kesehariannya tidak cukup dengan 

persyaratan agamis saja. Peristiwa keagamaan itu hampir di seluruh tempat 

selalu dibumbui dengan kultur-kultur lokal yang syarat dengan simbol. 

Islam membolehkannya selama tidak mengarah ke hal-hal yang terlarang. 

Senyatanya simbol-simbol keagamaan itu sering terkubur oleh banyaknya 

muatan lokal yang mewarnai seremonial pernikahan. 

Pernikahan dalam perspektif kebudayaan dilihat sebagai bagian dari 

proses interaksi manusia dalam membentuk masyarakat terkecil. Keluarga 

adalah embrio masyarakat yang akan membangun dunia sosial yang lebih 

besar. Ukuran terendah dari kultur masyarakat yang baik adalah keluarga. 

Keluarga yang memiliki pondasi kultural yang baik maka akan 

membangun dunia kultural sosial yang baik pula.
25
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2. Konsep Keharmonisan Rumah Tangga dalam Islam 

Keharmonisan berarti keselarasan, kesepadanan, atau keserasian. 

Keharmonisan lebih menitikberatkan pada suatu keadaan tertentu, di mana 

keharmonisan adalah keadaan untuk mencapai keselarasan ata keserasian 

dalam ruma tangga dengan perlu dijaga untuk mendapatkan suatu rumah 

tangga yang bahagia (harmonis). Keharmonisan rumah tangga adalah suatu 

konsesus (kesepakatan) hidup bersama, saling mengasihi, menghormati, dan 

mencintai atau dalam Islam sering disebut sebagai keluarga sakinah.  

Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang hidup dengan bahagia 

dalam ikatan cinta kasih suami istri yang didasari oleh kerelaan hidup 

bersama, dalam arti lain bahwa suami istri mampu hidup dalam ketenangan 

lahir maupun batin karena merasa terpuaskan atas segala sesuatu yang ada 

dan yang telah tercapai dalam melaksanakn tugas keluarga baik menyangkut 

kebutuhan sehari-hari dengan yang cukup ataupun dalam pergaulan anar 

anggota keluarga.
26

 

Keharmonisan akan terwujud ketika peranan anggota keluarga selalu 

seimbang dalam keadaan suka ataupun duka, baik sepadan antara cinta yang 

diberikan dan kasih sayang yang diterimanya, maupun antara hak dan 

kewajiban selalu selaras. Oleh karena itu keluarga tidak hanya diciptakan oleh 

suami istri saja, namun peranan dari setiap anggota keluarga sangat 

menentukan untuk bersama-sama mewujudkan dan mempertahankan agar 

keluarga tetap harmonis, sakinah, dan bahagia. 
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Keharmonisan akan tercipta dalam rumah tangga bila di antara angotanya 

saling menyadari bahwa masing-masing punya hak dan kewajiban. Keluarga 

yang harmonis adalah adanya komunikasi aktif di antara masing-masing 

anggota keluarga. Hubungan yang harmonis adalah hubngan yang selaras, 

serasi dan seimbang. Hubungan tersebut diwujudkan melalui jalinan pola 

sikap serta perilaku antara suami istri yang saling peduli, saling menghormati, 

saling menghargai, saling membantu, saling mengsi, serta saling mencintai, 

menyayangi dang mengasihi.   Hubungan antara suami istri yang serba saling 

tersebut terdapat makna bahwa suami istri dpaat bekerja sam sebagi mitra 

sejajar dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. 

Hidup berumah tangga antara kaum laki-laki dan perempuan dimaksudkan 

untuk saling membahu dan mewujudkan sebuah kondisi ideal yang 

diinginkan dan dicita-citakan oleh kedua belah pihak bisa terwujud. Hidup 

berkeluarga dalam pernikahan sehingga tercipta keharmonisan adalah 

dambaan setiap insan. Membangun keluarga sangatlah mudah akan tetapi 

memelihara dan membina keluarga sehingga mencapai taraf kebahagiaan dan 

kesejahteraan sangat sulit.
27

 

Pernikahan dalam Islam adalah untuk menuju keluarga bahagia. Tujuan ini 

dapat dicapai apabila suami, istri, anak dan seluruh anggota keluarga dapat 

memahami, menghayati dan menunaikan hak dan kewajiban masing-masing. 

Tujuan dari pernikahan salah satunya adalah untuk menciptakan 

keharmonisan, dalam rumah tangga keserasian dan keselarasan perlu dijaga 
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untuk mendapatkan suatu rumah tangga yang harmonis. Dalam hidup 

berkeluarga hendaknya di anatar anggota-anggota saling mencintai, 

membantu, menghormati, dan menyayangi. 

Dalam kehidupan berumah tangga, dimana keberhasilan menciptakan 

kesejahteraan dan kebahagiaan tergantung dari penyesuaian antara kedua 

belah pihak dan bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan. Suatu keluarga 

akan mencapai keharmonnisan apabila pasangan suami istri melakukan dan 

memperhatikan hal-hal berikut ini: 

a. Menghadapi kenyataan 

Pasangan Suami istri perlu menghadapi kenyataan hidup dari semua 

keadaan yang ada, sebagai suatu tim dan menanggulanginya dengan 

bijaksana untuk menyelesaikan masalah. 

b. Penyesuaian Timbal Balik 

Perlu usaha terus menerus dengan saling memperhatikan, saling 

mengungkapkan cinta yang ttulus, menunjukkan pengertian, penghargaan 

dan saling memberikan dukungan, semangat, kesemuanya berperan 

penting dalam memupuk hubungan baik termasuk hubungan yang paling 

intim suami istri yaitu seks.  

c. Latar Belakang Suasana yang Baik 

Untuk menciptakan suasana yang baik, dilatarbelakangi oleh pikiran, 

perbuatan dan tindakan yang penuh kasih sayang, kesibukan atau kegiatan 

yang berlebihan pada suami istri, sehingga tersita waktu untuk memupuk 

dan memelihara suasan yang baik, akrab akan mengganggu hubungan 
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intim, karena itu diperlukan usaha menciptakan suasana dan 

memperhatikan masing-masing agar tidak kehilangan individualitas, azas 

berbagi bersama harus diterapkan seluas mungkin, berusaha menjauhkan 

dan menghentikan kebiasaan atau cara-cara yang tidak disenangi suami 

istri, setiap tindakan dan keputusan yang terpenting harus 

dikomunikasikan bersama terlebih dan keputusan yang terpenting harus 

dikomunikasi bersama terlebih dahulu dengan bertambahnya usia 

pernikahan pula kemahiran dalam mengatasi permasalahan. 

Oleh karena itu dalam setiap rumah tangga agar pernikahan mereka 

tetap bahagia dan harmonis, maka masing-masing pihak perlu berusaha 

untuk menjadi pendamping yang baik bagi pasangannya dengan 

mendahhulukan tanggung jawab terhadap pasangannya dan bukan 

mendahulukan minat dan keinginannya sendiri. Demikian halnya dengan 

anggota keluarga yan lainnya, mereka perlu untuk selalu menjaga dan 

melestarikan hubungannya yang lebih harmonis lagi. 

Menurut Fathur Rahman terdapat aspek yang perlu diperhatikan agar 

sebuah pernikahan akan terbentuk rumah tangga yang harmonis, di 

antaranya adalah: 

a. Saling memberikan rasa aman dan terhindar dari ketegangan karena di 

dalam suatu bahtera rumah tangga, pasanga suami istri harus saling 

memberi dan merasa aman secara lahir maupun batin. 

b. Saling memiliki artinya suami istri harus merasa saling memiliki 

ikatan batin yang kuat, yang dapat menghubungkan dengan 
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pasangannya. Cinta setia sehingga tercapai keselarasan di antara 

pasangan tersebut. 

c. Saling menghargai, dalam segala hal perlu adanya saling menghargai 

sebagai ungkapan perhatian untuk membangun harga diri dan 

keberhasilan pasangan. 

d. Penuh kasih dan sayang.  

e. Saling mempercayai. Hal ini sangat penting guna terciptanya 

kebahagiaan yang hakiki dan memberi kepercayaan yang utuh untuk 

kedua belah pihak agar mampu memahami dan mengerti, serta 

menghindarkan diri dari rasa curiga dan saling tuduh menuduh.
28

 

Adapun menurut Hawari sebagaimana dikutip oleh M. Jihanuddin 

untuk menuju hubungan yang harmonis dan keluarga yang sehatt, terdapat 

enam kriteria pasangan, si antaranya yaitu: 

a. Menciptakan kehidupan beragam dalam keluarga, sebab dalam agama 

terdapat nilai-nilai moral atau etika kehidupan. Penelitian di negara-

negara maju mengemukakan bahwa keluarga yang tidak bernuansa 

religius, yang komitmen agamanya lemah dan keluarga-keluarga yang 

tidak mempunyai komitmen terhadap agama sama sekali, maka resiko 

empat kali tidak berbahagia akan dialami dalam keluarga tersebut.
29

 

b. Menyediakan waktu bersama dalam keluarga, dengan kata lain waktu 

luang sangatlah penting artinya bagi keluarga, terutama bagi suami 
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atau istri, akan tetapi terkadang orang tidak menyadari hal itu, 

sehingga waktu itu tidak termanfaatkan dengan sebaik-baiknya utnuk 

menumbuhkan kasih sayang suami istri. 

c. Melakukan interaksi segitiga, yaitu dengan cara menciptakan interaksi 

(hubungan) yang baik antar anggota keluarga, baik dengan bertatap 

muka ataupun dengan cara mencoba utnuk berkomunikasi. 

d. Saling menghargai dan berinteraksi, bahwa suami sitri tidak lepas dari 

pekerjaan maing-masing, maka apa yang telah dikerjakan itu agar 

keduanya saling menghargai. 

e. Keluarga sebagai unti terkecil, yang mana  dalam keluarga terdiri dari 

ayah, ibu, dan anak harus terikat erat dan kuat, jangan sampai longgar 

dan rapuh. 

f. Keluarga sebagai prioritas utama, yaitu apabila dalam keluarga 

mengalami krisis mungkin terjadi benturan-benturan, maka akan 

diprioritaskan terlebih dahulu adalah keluarga. 

g. Saling memaafkan, jika suami atau istri memiliki kesalahan hendaknya 

keduanya saling memaafkan karena ini sangat penting untuk menjaga 

keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. 

h. Saling bermusyawarah, saling bermusyawarah dalam rumah tangga 

dapat menumbuhkanrasa saling memiliki dan rasa bertanggung jawab 

bersama, karena itu masing-masing pihak dituntut untuk jujur, terbuka 
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dan berlapang dada, suka menerima dan memberi serta tidak menang 

sendiri.
30

 

Islam memberikan berbagai anjuran dan perintah dalam rumah tangga, 

di antaranya adalah agar selalu berupaya memahami keadaan masing-

masing, berharap sesuatu yang rasional, mengambil keputusan dan 

perhitungan, hidup dengan menjaga nilai-nilai kebenaran, menjauhkan diri 

dari berbagai bentuk penyimpangan, menjaga hak-hak berlandaskan 

ketakwaan. Upaya mewujudkan keharmonisan dan keseimbangan dalam 

kehidupan berumahtangga, Islam senantiasa berupaya agar suami dan istri 

saling menghormati, saling menginginkan kebaikan dan tidak melakukan 

sesuatu yang mendatangkan bencana bagi diri mereka dan anak-anaknya. 

Kesimpulan dari penjelasan tersebut bahwa apabila masing-masing 

unsur dalam keluarga itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan tetap 

berpegang teguh pada nilai-nilai agama, maka interaksi sosial yang 

harmonis antara unsur dalam keluarga itu akan dapat diciptakan dan 

kesejahteraan serta keharmonisan dalam keluarga akan mudah dicapai. 

Apabila suatu akad nikah telah dilakukan secara sah, maka akad nikah 

tersebut akan menimbulkan akibat hukum, dengan demikian akan 

menimbulkan hak dan kewajiban selalu suami istri yang menjalankan 

kewajibannya dan memeperhatikan tanggung jawabnya akan mampu 

mewujudkan ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah 

kebahagiaan suami istri tersebut. Pembinaan keluarga menjadi 
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tanggungjawab suami istri. Menurut ajaran Islam pembentukan keluarga 

bersifat alamiah bukan buatan, oleh karena itu suatu keluarga hanya dapat 

terbentuk melalui pernikahan dan sebagi kelanjutannya ada hubungan 

keturunan.
31

  

3. Riddah (Peralihan Agama) 

a. Pengertian Riddah 

Secara etimologi kata ar-riddah
32

 atau al-irtidad adalah bentuk 

mashdar dari kata  يَي ُررُّد - رّد  yang berarti  َ  َْر  َ )memalingkan(,  َّرَ  ُر  َ 

)mengembalikannya(. Kata al-riddah juga mempunyai arti leksikal لُّد ُّد ُروْرعُر َعنْر ا

.(kembali dari suatu kondisi kepada kondisi yang lain) الشَّريْرِئ ِإَلى َغيْر ِِه 
33

 

Murtad dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berbalik ke 

belakang, berbalik kafir, membuang iman, berganti menjadi ingkar.
34

 

Murtad atau riddah berarti berbalik atau kembali, yakni keluar dari agama 

Islam dan kembali kepada kekafiran dengan niat, perkataan, atau 

perbuatan, yang menjadikan seseorang kafir atau tidak beragama lagi.
35

 

Pengertian ini mencakup keluar dari iman dan kembali ke kafir, baik iman 

itu didahului kekafiran (seperti orang kafir beriman dan kembali kafir lagi) 
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maupun tidak didahului kekafiran. Kedua bentuk ini disebut murtad millah 

(agama) atau murtad fit}ri (alami).
36

  

Secara terminologi, kata ar-riddah adalah kembali dari agama Islam 

kepada kekafiran dengan hati, ucapan, atau tindakan, baik sekedar gurauan 

atau memang disengaja. Riddah makna asalnya kembali (ke tempat atau 

jalan semula), namun kemudian istilah ini dalam penggunaannya lebih 

banyak dikhususkan untuk pengertian kembali atau keluarnya seorang dari 

agama Islam kepada kekufuran atau pindah ke agama selain Islam.
37

 

Murtad adalah orang yang melakukan riddah, yaitu orang yang keluar 

dari agama (Islam) yang dianutnya kemudian pindah (memeluk) agama 

lain atau sama sekali tidak beragama,
38

 seperti berkeyakinan bahwa Allah 

SWT tidak ada, kerasulan Rasulullah itu tidak benar, menghina dan 

mendustakan kebenaran al-Qur‟an, dan lainnya.
39

 

Riddah secara terminologis didefenisikan oleh Zainuddin Al-Malibari 

dalam kitab Fathu al-Mu’in bahwa riddah secara syari‟at adalah sikap 

memutuskannya seorang mukallaf dari agama Islam dengan kekufuran 

berupa niat, ucapan, maupun perbuatan yang disertai keyakinan, 

penentangan, atau penghinaan. Al-Mawardi mendefenisikannya adalah 

orang yang keluar dari agama Islam, sekelompok orang dengan status 

hukum yang pasti, baik lahir dalam keadaan fitrah maupun masuk Islam 
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yang sebelumnya beragama lain.
40

  Terhadap kedua jenis kelompok orang 

ini berlaku ketentuan hukum tentang riddah dengan ketentuan hukum 

yang sama. Pemaparannya di atas untuk membedakan antara jihad 

melawan kaum musyrik dan non musyrik. Adapun golongan yang masuk 

musyrik adalah kaum riddah, pemberontak, dan perampok.
41

  

Wahbah Zuhaili mendefenisikan bahwa riddah adalah kembali dari 

agama Islam menuju kekufuran dengan niat, perbuatan yang 

menjadikannya kafir atau perkataan yang diucapkan sebagai bentuk 

cemoohan atau memperolok sehingga si pelaku dianggap kafir. Orang 

murtad adalah orang mukallaf yang keluar dari Islam atas kemauan sendiri 

baik menyatakan secara jelas atau dengan pernyataan atau perbuatan yang 

menunjukkan kekafiran.
42

  

b. Rukun dan Syarat Riddah 

Ulama fiqh mengemukakan bahwa suatu perbuatan riddah 

dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. 

1) Rukun-rukun Riddah  

Rukun-rukun riddah itu ada 2 (dua), yaitu keluar dari agama Islam 

dan melawan hukum.  

a. Keluar dari agama Islam 

Ulama fiqh berpendapat dalam hal ini bahwa indikasi yang 

menunjukkan telah keluar dari agama Islam dapat berupa 
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perbuatan, bersikap tidak mau melakukan sesuatu, perkataan, 

keyakinan dan keraguan (syak).
43

 Keluar dari agama Islam lalu 

menuju kekafiran, artinya tidak lagi meyakini bahwa Islam adalah 

agama yang benar. Proses ini dapat terjadi melalui 3 (tiga) cara, 

yaitu: 

1) Perbuatan atau tindakan. Perbuatan yang menunjukkan seorang 

murtad adalah melakukan perbuatan yang diharamkan secara 

sengaja untuk menghina, meremehkan atau menentang Islam. 

Menghalalkan yang diharamkan Allah, Rasul-Nya dan ijma‟ 

ulama seperti berzina, menghalalkan babi, khamar, riba, judi 

dan lainnya. Selain itu mengingkari Keesaan Allah SWT, 

mencela dan melecehkan Nabi SAW, dll.
44

 Abdul Qadir Audah 

mengatakan bahwa contoh konkret pada masa kini adalah 

banyaknya pihak yang tidak mau menerima hukum Islam, 

mereka menggantinya dengan hukum positif yang merupakan 

buatan manusia.
45

 

2) Ucapan. Seseorang dapat menjadi kafir apabila ia mengatakan 

bahwa Allah bukanlah Tuhan, Allah itu tidak Esa. Al-Qur‟an 

berisi kebohongan, hari kiamat tidak pernah terjadi, Islam itu 

tidak untuk mengatur kehidupan manusia. Selain itu apabila 

menyatakan diri telah keluar dari Islam atau menyatakan diri 
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sebagai Nabi maka secara otomatis telah murtad. Ulama fiqh 

juga mengatakan bahwa melalui perkataan juga bisa menjadi 

murtad seperti secara terang-terangan menyatakan dirinya 

keluar dari Islam baik dengan serius atau dengan bergurau. 

3) Keyakinan dan keraguan yakni meyakini dengan pasti sesuatu 

yang berlawanan dengan yang diperintahkan atau yang dilarang 

agama,  mengingkari atau meragukan sesuatu yang sudah 

diketahui dalam masalah agama. Meyakini bahwa alam ini 

telah ada sebelum adannya Allah, reinkarnasi itu ada, al-Qur‟an 

tidak berasal dari Allah, Nabi Muhammad adalah pembohong 

dan Ali adalah titisan Tuhan.
46

 Keyakinan memang ada dalam 

hati dan belum direalisasikan, dengan demikian pelaku tidak 

dapat dihukum atas tuduhan murtad, sebagaimana Rasulullah 

bersabda: 

ثَ َنا ثَ َنا  ُ تَ  ْمَ  ُ  َ دَّل  َأِ   َ يْم  َأ ْم َ  بْميِ  ُ اَ َا َ  َ يْم   َ َتاَا َ  َ يْم  َ َو اَ َ  أَبُو َ دَّل
 َما ِ ُمَّلِ    الَّلوُ  َ َاَ  َ  َ َ لَّل َ  َ َل ْموِ   الَّلوُ  َصلَّلى  الَّلوِ  َاُ واُ   َااَ  : َااَ  ُىَري ْمَر َ 

 َىَ   ِ  َسى أَبُو  َااَ  ِبوِ  تَ عْمَ  ْم  َأ ْم  ِبوِ  َتَ لَّل ْم   ْم  َما أَا ْمُفَسَها ِبوِ  َ دَّلَث ْم 
  ارَّلُ  َ  َأ َّل   اْمِعلْم ِ  أَىْم ِ  ِ نْمدَ  َىَ   َ َلى َ  اْمَعَ  ُ  َصِ  يٌ  َ َسيٌ  َ ِدييٌ 

َسوُ  َ دَّل َ  ِ َذ  ا  ه ) ِبوِ  يَ َتَ لَّل َ  َ  َّل  َ  ْم ٌ  َيُ يْم   ْم  بِاالَّلَ  ِ  اَ فْم
 ( ارتم  ي

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah 

menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari 

Qatadah dari Zurarah bin Aufa dari Abu Hurairah ia 

berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 

bersabda: "Allah memaafkan ummatku dari apa yang 
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dikatakan di dalam hatinya selama tidak diucapkan 

atau dilakukannya." Abu Isa berkata: Hadits ini 

hasan shahih dan menjadi pedoman amal menurut 

para ulama, bahwa seseorang yang mengatakan cerai 

di dalam hatinya, maka cerai tidak akan jatuh hingga 

ia mengucapkannya. (HR. At-Turmizi) 

b. Melawan Hukum Islam 

Seseorang sengaja mengucapkan atau melakukan apa yang 

sebelumnya terlintas di dalam hati dan sadar hal itu akan 

membuatnya dianggap murtad. Sementara bagi orang yang tidak 

mengerti bahwa hal itu dapat berakibat fatal pada keimanannya, ia 

tidak dianggap murtad.
47

 Perihal melawan hukum ini berkaitan erat 

dengan niat dan kesengajaan. Ulama kalangan mazhab Syafi‟i 

mensyaratkan bahwa untuk terjadinya tindakan riddah maka 

pelaku harus berniat murtad. Oleh karena itu tidak cukup hanya 

dengan sengaja melakukan sesuatu seperti sujud kepada matahari 

atau mengucapkan kalimat kufur tanpa disertai dengan niat.
48

 

Imam Asy-Syafi‟i dan ulama mazhab az-Zahiri berpendapat 

bahwa murtad tersebut harus disertai dengan niat, bukan sekedar 

melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu yang mengkafirkan. 

Adapun menurut ulama mazhab Hanafi, Maliki, Hanbali, dan 

Syi‟ah bahwa seorang dianggap murtad cukup dengan perkataan 

atau perbuatan yang diyakini bahwa perbuatan itu mengkafirkan 

sekalipun ridak dengan niat. Bahkan Imam Abu Hanifah 

mengatakan bahwa sekalipun perkataan itu dilakukan hanya untuk 
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iseng atau bercanda tetapi dilakukan dengan kesdaran penuh maka 

hukumnya juga membawa kepada kemurtadan.
49

 

2) Syarat-syarat Riddah 

Syarat-syarat terjadinya riddah ada dua yaitu berakal dan 

dilakukan atas kesadaran dan keinginan sendiri.  

a) Berakal.  

Kemurtadan anak kecil yang belum berakal dan orang gila 

tidak sah karena akal menjadi syarat kecakapan dalam akidah dan 

masalah lainnya. Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa sikap 

murtad orang mabuk tidak sah karea persalahan murtad berkaitan 

dengan masalah keyakinan dan tujuan. Menurut mereka status 

orang mabuk sama dengan orang yang kehilangan akalnya, 

sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa sikap murtad orang 

mabuk adalah sah apabila ia sengaja memabukkan dirinya. Namun 

mereka tidak dibunuh karena murtad dalam keadaan mabuk 

tersebut sampai tobat. 

Menurut Imam Abu Hanifah, ulama mazhab Maliki dan 

Hanbali bahwa balig tidak menjadi syarat bagi orang murtad. 

Menurut mereka anak kecil yang mumayyiz menunjukkan sikap 

dan perkataan murtad, maka mereka dihukumkan sebagai orang 

murtad. Alasannya karena keislaman anak kecil yang mumayyiz 
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adalah sah sehingga murtadnya juga sah.
50

 Sedangkan menurut 

ulama mazhab Syafi‟i dan Abu Yusuf bahwa baligh merupakan 

syarat bagi orang murtad, sehingga anak yang mumayyiz tidak sah 

murtadnya karena belum dibebani hukum dan belum cakap 

bertindak hukum secara sempurna.
51

  

b) Dilakukan atas kesadaran dan keinginan sendiri. 

Para ulama fiqh berpendapat bahwa seorang muslim yang 

keluar dari agama Islam itu baru dinyatakan murtad dapat 

dikenakan had adalah murtad yang dilakukan oleh orang yang telah 

baligh, berakal sehat, bisa membedakan  yang baik dan buruk, dan 

perbuatan riddahnya dilakukan atas kesadaran sendiri dan sukarela 

atau tanpa paksaaan.
52

 Hal ini sesuai dengan firman Allah: 

رِهَ  َميْم  ِ  َّل  ِ  َااِوِ  بَ عْمدِ  ِميْم  بِاالَّلوِ  َ َفرَ  َميْم   َ َاِ يْم  بِااْمِ َا ِ  ُملْمَ ِ يٌّن  َ  َ لْمُ وُ  ُأ ْم
رِ  َ رَ َ  َميْم  اً  بِااْمُ فْم 53 .َ ِ   ٌ  َ َ  اٌ  َ َ ُ ْم   الَّلوِ  ِميَ  َ َ  ٌ   َ َعَل ْمِه ْم  َصدْم

 

Artinya: “Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah Dia 

beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang 

yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam 

beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang 

melapangkan dadanya untuk kekafiran, Maka kemurkaan 

Allah menimpanya dan baginya azab yang besar”.
54

 

Menurut QS.An-Nahl [16] ayat 106 di atas bahwa orang 

mukmin yang karena dipaksa orang lain seperti diancam hendak 

dibunuh sehingga menyatakan kekafiran dalam mulutnya tidak 
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dipandang kafir (murtad) jika dalam hatinya tetap ada iman. Kasus 

demikian pernah terjadi di zaman Nabi, setidak-tidaknya ketika 

Amar ibn Yasir (salah seorang sahabat Nabi) dipaksa kaum 

Quraisy agar menyatakan diri keluar dari agama Islam alias 

murtad.
55

 

Peristiwa inilah yang menyebabkan turun ayat yang disebutkan 

di atas, yang memaafkan perbuatan riddah .seseorang jika hanya 

dinyatakan di mulut (tidak dalam hati), tetapi ditolerir perbuatan 

riddah yang dinyatakan dengan lisan dan diyakini dalam hati atau 

terang-terangan menentang syari‟at Islam baik yang bersifat 

perintah maupun yang berupa larangan. 

c. Akibat Riddah dalam Hukum Islam 

Batasan tentang kemurtadan seseorang itu oleh para ulama 

dikemukakan dengan amat ketatnya karena perbuatan riddah yang 

dilakukan seorang muslim menimbulkan akibat hukum yang bukan saja 

menyangkut diri si murtad semata melainkan juga dalam hubungannya 

dengan orang lain seperti dalam soal hukum pernikahan dan kewarisan. 

Itulah sebabnya antara lain mengapa seorang muslim tidak boleh 

dinyatakan murtad sebelum ada bukti-bukti yang dapat 

dipertanggungjawabkan.
56
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Menurut para ulama fikih, jika seorang suami atau istri keluar dari 

agama Islam (murtad), maka dengan sendirinya pernikahannya menjadi 

fasakh (batal atau terputus) tanpa perlu melalui talak atau perceraian. 

Pemisahan ini dilandaskan bahwa perbedaan agama dan kemurtadan salah 

satu dari mereka akan melepaskan hubungan pernikahan itu. Seorang 

murtad tidak boleh menjadi ahli waris dari kerabatnya yang muslim dan 

tidak dapat mewarisi harta dari saudaranya yang muslim.
57

 Sebagaimana 

ditegaskan QS. Al-Baqarah [21] ayat 256. Islam itu pada dasarnya tidak 

memaksa seseorang untuk menjadi pemeluknya, namun jika seseorang 

dengan mengikrarkan dua kalimat syahadat menyatakan dirinnya sebagai 

muslim, maka ia terikat dan tidak boleh keluar daripadanya. Islam 

memandang perbuatan riddah sebagai suatu tindak kejahatan yang dapat 

menghapuskan seluruh amal shaleh yang pernah dikerjakan sebelum 

murtad, jika sampai mati dia tidak bertobat. Lebih dari itu orang murtad 

diancam dengan siksaan yang amat berat di samping dapat dikenai 

hukuman mati.
58

 

Akibat murtad yang dapat timbul selain dari dua akibat tersebut di atas 

adalah seorang murtad tidak berhak menjadi wali atas orang lain. Seorang 

murtad tidak dapat menjadi wali atas pernikahan putrinya dan ia juga tidak 

dapat menjadi wali dalam segala urusan anak-laki-lakinya.
59
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d. Sanksi Perbuatan Riddah  

Riddah merupakan dosa besar yang dapat menghapus amal-amal 

kebaikan. Dosa ini dibalas dengan hukuman yang pedih di akhirat, 

sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah [2]: ayat 217  

   
     

      
    

  
   

    
   

    
   

     
     

    
   

   
   

        
Artinya:  Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. 

Katakanlah: “Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, 

tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada 

Allah, (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir 

penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. 

Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. 

mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka 

(dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), 

seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara 

kamu dari agamanya, lalu Dia mati dalam kekafiran, maka 

mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, 

dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di 

dalamnya.
60

 

Sanksi terhadap pelaku riddah diancam hukuman yaitu: 

1. Hukuman pokok, yaitu hukuman mati atau dibunuh. Hadis Nabi : 
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ثَ َنا ثَ َنا  اْمَف ْم ِ  بْميُ  ُ َ َّلدُ   ان ُّعْمَ ا ِ  أَبُو َ دَّل  َ يْم  أَيُّواَ  َ يْم  َ يْمدٍ  بْميُ  َ َّلااُ  َ دَّل
رَِم َ  َر َ ُه ْم  ِبَ اَاِاَ  ٍ  َ نْموُ   الَّلوُ  َاِ  َ  َ ِل ٌّن  ُأِ َ   َااَ  ِ  ْم  َ  َّلااٍ   بْميَ  َذِا َ   َ  َ َل َ  َ َ  ْم
رِ  ْمُه ْم   ْم  أَاَا ُ نْم ُ  َاوْم   َ َ ااَ   َ   َ َ لَّل َ  َ َل ْموِ   الَّلوُ  َصلَّلى  الَّلوِ  َاُ واِ  اِنَ هْم ِ  ُأ ْم
بُو   َبدَّلاَ  َميْم  َ َ لَّل َ  َ َل ْموِ   الَّلوُ  َصلَّلى  الَّلوِ  َاُ واِ  اَِ وْماِ  َ َاَ تَ لْمتُ ُه ْم   الَّلوِ  ِبَعَ  اِ  تُ َع ِّ
تُ ُلوُه  ِايَنوُ   (ا  ه  ا خااي    بي ما و) َا  ْم

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man Muhammad 

bin Fadhl telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid 

dari Ayyub dari Ikrimah mengatakan, beberapa orang Zindiq 

diringkus dan dihadapkan kepada Ali radliallahu 'anhu, lalu 

Ali membakar mereka. Kasus ini terdengar oleh Ibnu Abbas, 

sehingga ia berujar: Jika aku, aku tak akan membakar mereka 

karena ada larangan Rasulullah SAW yang bersabda: 

"Janganlah kalian menyiksa dengan siksaan Allah, " dan aku 

tetap akan membunuh mereka sesuai sabda Rasulullah SAW: 

“Siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah!” (HR. Ibnu Al-

Bukhari dan Majah) 
61

 

Adapun ketentuan di antara para ahli hukum bahwa tindak pidana 

ini diancam dengan hukuman mati perlu dikaji ulang, karena 

pernyataan Nabi ketika orang yang mengganti agama harus dihukum 

mati, hal itu terjadi  pada  musim  perang,  yakni  ada  sebagian  tentara  
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Islam  yang berjiwa  munafik  bertindak  disersi  (pengkhianat  

negara),  maka  orang yang  melakukan  disersi  diperintahkan  untuk  

dibunuh.  Itupun  diawali dengan  upaya  untuk  menyadarkan  si  

pelaku  agar  ia  kembali  kepada Islam. Firman Allah QS. Al-Anfal 

[08] ayat 38, yaitu: 

    
    

    
    
    

Artinya: Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: “Jika mereka   

berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni 

mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu, dan jika 

mereka kembali lagi. Sesungguhnya akan berlaku (kepada 

mereka) sunnah (Allah terhadap) orang-orang dahulu.
62

 

Seharusnya konseptualisasi perbuatan murtad yang ada di dalam 

Al-Qur‟an maupun As-sunnah dipertemukan dengan pendekatan 

komplementatif dan kontradiktif, artinya kalau perbuatan murtad 

hanya ditujukan kepada keyakinan dirinya sendiri, tanpa 

mempengaruhi dan mengajak orang lain untuk murtad, kondisi negara 

sedang damai, serta orang lain tidak terganggu dengan kemurtadan 

orang tersebut. Maka baginya tidak  ada sanksi di dunia,  melainkan 

hanya ada sanksi yang bersifat ukhrawi. 

2. Hukuman pengganti berupa ta’zir; dalam hal ini menjadi wewenang 

penguasa setempat. Jenis, kadar, dan teknisnya berbeda antara satu 

daerah dan daerah lainnya. Hukuman ini dapat berupa cambukan, 

penahanan, ganti rugi, atau kecaman. 
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3. Hukuman tambahan atau pelengkap berupa merampas hartanya dan 

hilangnya hak terpidana untuk mengelola hartanya.
63

 Abdul Qadir 

Audah mengemukakan bahwa pelaku jarimah riddah dapat dihukum 

dengan hukuman tambahan seperti pembekuan aset harta dan 

pembatasan kewenangan dalam membelanjakan harta kekayaannya. 

Pembekuan ini bukan berarti menghilangkan hak kepemilikannya 

namun hanya bersifat sementara. Apabila ia telah bertaubat maka ia 

tetap berhak atas hartanya namun jika ia mati dalam keadaan riddah 

maka hartanya menjadi harta negara.
64

 

Perkara riddah dalam pernikahan tidak diatur oleh UU Perkawinan 

sebagai salah satu alasan dapat terjadi putusnya pernikahan. Perkara 

riddah dalam pernikahan hanya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam 

dan dijadikan alasan perceraian, artinya jika salah pihak keluar dari 

agama Islam maka suami atau istri dapat mengajukan permohonan 

cerai kepada Pengadilan. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan sebab-

sebab putusnya perkawinan ini yang tercantum dalam pasal 116 yaitu:  

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: 

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, 

penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. 

b. Salah  satu  pihak  meninggalkan  pihak  lain  selama  dua  

tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang 

sah 

atau karena hal lain di luar kemampuannya. 

c. Salah satu mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau 

hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 
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d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan 

berat 

yang membahayakan pihak yang lain. 

e. Salah  satu  pihak     mendapatkan  cacat  badan  atau  penyakit 

dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai 

suami atau istri. 

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi 

dalam 

rumah tangga. 

g. Suami melanggar taklik talak. 

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan 

ketidakrukunan dalam rumah tangga.” 

Jadi sudah jelas bahwa apabila salah satu pihak murtad yang 

menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga sesuai 

dalam pasal tersebut di atas, maka murtad bisa dijadikan alasan suatu 

perceraian. Sedangkan akibat hukum perceraian dengan alasan pindah 

agama menurut  KHI adalah  sama  halnya  dengan perceraian dengan 

alasan yang lain. Pernikahan yang telah putus dengan alasan pindah 

agama atau murtad mempunyai beberapa akibat hukum yaitu terhadap 

status pernikahan, terhadap hak dan kewajiban pemeliharaan anak, 

terhadap  harta yang diperoleh selama masa pernikahan berlangsung. 

4. Biografi Imam Syafi’i 

a. Kehidupan dan Silsilahnya 

Imam Syafi‟i memiliki nama lengkap Abu „Abdulla>h 

Muh}ammad ibn Idri>s ibn „Abba>s ibn Us{ma>n ibn Syafi‟i asy-

Sya>fi‟i ibn As-Sa‟ib ibn „Ubaid ibn „Abdu al-Yazid ibbn Hasyin ibn al-

Mut}allibiy ibn „Abdu al-Mana>f.
65

 Beliau keturunan bani Abdul 

Mut}allib bin Abdul Manaf, kakek buyut keempat Nabi Muhammad 
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SAW
66

 dan kakek kesembilan dari  Imam Syafi‟i.
67

 Beliau dilahirkan di 

kota Guzzah/Hujjah, suatu kampung dalam jajahan Palestina yang masih 

wilayah Asqalan di kawasan Mediterania yang kemudian lebih dikenal 

sebagai Syam pada akhir Rajab tahun 150 H
68

 (767 M) yang bertepatan 

dengan kelahiran Imam kedelapan kaum Syi‟ah yaitu Imam Aki ar-

Ridha, dan pada tahun ini juga Imam Abu Hanifah wafat.
69

 Beliau wafat 

pada akhir bulan Rajab tahun 204 H atau 2 Januari 820 M di Futsah, 

Mesir. Beliau dimakamkan di pemakaman Banu Abdil Hakim di kaki 

gunung Qatham, Mesir.
70

   

Ayah beliau tinggal di Madinah, lalu pindah ke Asqalan dan 

menetap di kota itu hingga wafat. Ibu beliau membawanya pindah dari 

kota Guzzah ke Mekkah ketika usia beliau dua tahun.
71

  Beliau tumbuh 

dan berkembang di tanah tumpah darah leluhurnya itu sebagai yatim 

piatu dalam pangkuan ibunya. Ayah beliau dikenal sebagai sosok yang 

bersahaja semasa hidupnya, adapun ibu beliau adalah seorang wanita 

yang ahli ibadah, sangat cerdas, dan wanita yang berbudi luhur selama 

hidupnya. Meski dibesarkan dalam keadaan yatim dan dalam satu 

keluarga yang miskin, namun tidak menjadikan beliau merasa rendah 

diri, apalagi malas. Beliau giat menuntut ilmu dengan mempelajari hadis 

dari ulama-ulama hadis yang banyak terdapat di Makkah. Bahkan pada 
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usianya yang masih kecil, beliau juga telah mampu menghapal Al-

Qur‟an. 
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b. Dasar-dasar Hukum yang dipakai oleh Imam Syafi’i 

Imam Syafi‟i terkenal sebagai orang yang membela mazhab Maliki 

dan mempertahankan mazhab ulama Madinah hingga terkenallah beliau 

dengan sebutan Nasyi>ru as-Sunnah (penyebar Sunnah). Hal ini adalah 

hasil mempertemukan antara fiqh Madinah dengan fiqh Irak. Imam 

Syafi‟i telah dapat mengumpulkan antara ahli ra’yi dan ahli hadis. Imam 

Syafi‟i menetapkan hukum serta hujjah-hujjah dengan lebih jelas dan 

lebih rinci daripada imam-imam lainnya. Hal ini disebabkan Imam 

Syafi‟i tidak tinggal diam pada suatu tempat secara terus-menerus. Beliau 

berkeliling ke berbagai negeri yang lain sehingga berkesempatan untuk 

bertemu dengan para imam, antara lain beliau bertemu dengan imam 

Ahmad di Baghda. Beliau pun telah menyusun sebuah kitab ushul fiqh 

berjudul Risalatu asy-Syafi’i.
72

 

Dasar-dasar hukum yang dipakai oleh Imam Syafi‟i sebagai acuan 

pendapatnya termaktub dalam kitabnya Ar-Risalah yaitu: 

1) Al-Qur‟an 

Imam Syafi‟i menetapkan hukum berdasarkan ayat-ayat Al-

Qur‟an menurut dengan makna yang zhahir (lahir) kecuali jika 

ditemukan alasan yang menunjukkan bukan arti yang lahir itu yang 

harus dipakai atau dituruti. Beliau memahamkan ayat itu dalam arti 

hakiki, lalu beliau memahamkan dalam arti lainnya bila terdapat 
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“qarinah” atau dasar lain yang dapat menyimpang pengertian hakiki 

termaksud selain arti itu.  

2) As-Sunnah 

Imam Syafi‟i mengambil as-Sunnah tidaklah yang mutawattir 

saja, tetapi hadis yang sanadnya tunggal (khabar ahad) juga 

digunakan untuk menjadi dalil jika telah memenuhi syarat-syaratnya, 

yaitu selama perawi hadis adalah orang yang terpercaya, kuat ingatan, 

dan bersambung langsung sampai kepada Nabi SAW. Hal ini berbeda 

dengan pendapat Imam Malik yang memberikan syarat “masyhur”. 

Hadis yang tidak terlihat diamalkan orang Madinah pada zaman Imam 

Malik, beliau berpendapat bahwa hadis serupa itu dapat diterima dan 

tidak dapat pula masyhur.
73

 

3) Ijma’ 

Ijma’ digunakan jika para sahabat telah menyepakatinya. Beliau 

juga berpendapat dan meyakini bahwa kemungkinan ijma’ dan 

persesuaian paham bagi seluruh ulama itu tidak mungkin karena 

berjauhan tempat tinggal dan sulit berkomunikasi. Beliau masih 

mendahulukan hadis ahad daripada ijma’  berlandaskan ijtihad, 

kecuali jika ada keterangan bahwa ijma‟ itu dari naql dan 

diriwayatkan dari orang ramai hingga sampai kepada Rasulullah.
74
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4) Qiyas  

Qiyas digunakan apabila dalam ketiga dasar hukum sebelumnya 

tidak tercantum dan jika dalam keadaan memaksa. Hukum qiyas yang 

terpaksa digunakan hanya dalam hal duniawi dan mu‟amalah saja, 

sebab hal-hal yang berkaitan dengan ibadah sudah jelas dalam Al-

Qur‟an dan Hadis. Cara Imam Syafi‟i dalam mengambil hukum qiyas 

adalah: 

a) Hanya hal-hal yang mengenai urusan duniawi dan mu‟amalah; 

b) Hanya yang hukumnya belum atau tidak didapati dengan jelas dari 

nas{ Al-Qur‟an dan Hadis s{ah{ih; 

c) Cara meng-qiyas adalah dengan nas{-nas{  yang tertera dalam ayat-

ayat Al-Qur‟an dan hadis-hadis Nabi.
 75

   

5) Istidlal (Istis{hab) 

Imam Syafi‟i menggunakan istidlal dengan mencari alasan atas 

kaidah-kaidah agama ahli kitab yang terang-terangan tidak dihapus 

oleh Al-Qur‟an. Beliau tidak menggunakan pendapat manusia dan 

tidak menggunakan hukum dengan cara istih{san dan al-mas{a>lih{ul 

mursalah dengan alasan bahwa bagi yang menetapkan hukum dengan 

istih{san berarti ia membuat syari‟at sendiri,
76

 akan tetapi Imam 

Syafi‟i menggantinya dengan menempuh jalan istidlal.
77

 

Istidlal makna aslinya menurut Maulana Muhammad Ali dalam 

M. Ali Hasan adalah menarik kesimpulan suatu hal dari hal lain. Dua 
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sumber utama yang diakui untuk ditarik kesimpulannya ialah adat 

kebiasaan dan undang-undang agama yang diwahyukan sebelum 

Islam. Adat kebiasaan yang mempunyai kekuatan hukum yaitu adat 

yang lazim di tanah Arab pada waktu Islam datang yang tidak dihapus 

oleh Islam. Demikian pula adat dan kebiasaan yang lazim di manapun 

jika tidak bertentangan dengan Al-Qur‟an atau tidak terang-terangan 

dilarang Al-Qur‟an juga dibolehkan.  

c. Pendidikan dan Karya-karya Imam Syafi’i 

Menginjak masa remaja pada usia yang ke-20, beliau 

meninggalkan Makkah kemudian berangkat ke Madinah untuk belajar 

fiqh dan hadis kepada Imam Malik. Imam Syafi‟i sanggup menghapal 

keseluruhan isi karya Imam Malik Al-Muwaththa’ dan melisankannya 

dengan sempurna.
78

 Imam Syafi‟i menerima fiqh dan hadis dari banyak 

guru yang memiliki manhaj sendiri masing-masingnya dan tinggal di 

tempat yang berjauhan satu sama lain. Beliau menerima ilmunya dari 

ulama-ulama yang berasal dari Makkah, Madinah, Irak, dan Yaman.
79

 

Guru pertamanya ialah Muslim ibn Khalid Az-Zinji. Ketika berumur tiga 

belas tahun beliau mengembara ke Madinah, dan ketika itu beliau belajar 

dengan Imam Malik sampai Imam Malik meninggal dunia.  

Guru-guru beliau di Mekah di antaranya Muslim ibn Khalid Az-

Zinji, Sufyan ibn Uyainah, Said ibn Al-Kudah, Daud ibn Abdi ar-
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Rahman Al-Attars dan Abdul Hamid ibn Abdul Aziz ibn Abi Daud. 

Guru-guru beliau Madinah ialah Malik ibn Anas, Ibrahim ibn Sa‟ad Al-

Ansari, Abd al-Aziz ibn Muhammad Ad-Dahrawardi, Ibrahim ibn Yahya 

Al-Usami, Muhammad ibn Abi Sa‟id ibn Abi Fudaik dan Abdullah ibn 

Nafi‟ As-Saigh. Ulama-ulama Yaman yang menjadi guru-guru beliau di 

antaranya Matraf ibn Hazim, Hisyam ibn Yusuf (qadhi bagi kota San‟a), 

Umar ibn Muslamah teman Al-Auza‟i, Yahya ibn Hasan teman Laith dan 

Laith ibn Sa‟ad. Adapun guru-guru beliau di Irak yaitu Muhammad ibn 

Hasan ketika itu beliau mempelajari ilmu hadis dan ilmu akal, Waki‟ ibn 

Al-Jarrah Al-Kufi, Abu Usamah, Hammad ibn Usamah Al-Kufi, Isma‟il 

ibn Attiah Al-Basri dan Abdul Wahab ibn Abdul Majid Al-Basri.
80

  

Imam Syafi‟i kembali ke Makkah pada tahun 186 H setelah sekian 

lama mengembara menuntut ilmu. Beliau mulai mengajar dan 

mengembangkan ilmunya dan mulai berijtihad secara mandiri dalam 

membentuk fatwa-fatwa fikihnya di Masjidil Haram. Tugas mengajar 

dalam rangka menyampaikan hasil-hasil ijtihadnya ditekuni dengan 

berpindah-pindah tempat. Beliau juga mengajar di Baghdad tahun 195-

197 H dan di Mesir tahun 189-204 H.  Beliau sempat membentuk kader-

kader yang akan menyebarluaskan ide-idenya dan bergerak dalam bidang 

hukum Islam. Murid-murid beliau di antaranya yang terkenal adalah 

Imam Ahmad ibn Hanbal (w. 240 H), Abu Ali Hasan Ash-Shabah Al-

Zafa‟ranni (w.260 H), Husein ibn Ali Al-Kurabisyi (w.240 H), Abu 
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Tasur Al-Kalabi (240 M), Ishak bin Rahuyah (w.277 H), Abdullah bin 

Zubair Al-Humaidi (w.219 H), Yusuf ibn Yahya al-Buwaiti (w.231 H), 

Al-Rabi‟ bin Sulaiman Al-Muwardi (w.270 H), dan Abi Ibrahim Ismail 

ibn Yahya al-Muzani (w.264 H). Tiga muridnya yang disebutkan terakhir 

memiliki peranan penting dalam menghimpun dan menyebarluaskan 

paham fiqh Imam asy-Syafi‟i. 

Karya-karya Imam Syafi‟i yang berhubungan di antaranya: 

a) Al-Umm. Kitab ini disusun langsung oleh Imam Syafi‟i secara 

sistematis sesuai dengan bab-bab kitab fiqh dan menjadi rujukan 

utama dalam mazhab Syafi‟i. Kitab ini memuat pendapat Imam 

Syafi‟i dalam berbagai masalah fikih. Kitab ini juga memuat pendapat 

Imam Syafi‟i yang dikenal dengan sebutan al-qaul al-qadi>m 

(pendapat lama) dan al-qaul al-jadid (pendapat baru). Kitab ini 

dicetak berulang kali dalam delapan jilid bersaamaan dengan kitab 

ushul fiqh Imam Syafi‟i yang berjudul Ar-Risalah. Kitab ini dicetak 

oleh Dar Asy-Sya’b  di Mesir pada tahun 1321 H, lalu dicetak ulang 

pada tahun 1388 H/1986 M.
81

 

b) Kitab ar-Risalah. Ini merupakan kitab ushul al-fiqh yang pertama kali 

dikarang oleh Imam Asy-Syafi‟i sehingga beliau dikenal sebagai 

peletak dasar ilmu ushul al-fiqh. Kitab ini menerangkan pokok-pokok 

pikiran Imam Syafi‟i dalam menetapkan hukum. 
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c) Karangan Imam asy-Syafi‟i lainnya adalah kitab Imla ash-Shagir, 

Amali al-Kubra, Mukhtas{ar al-Buwaithi, Mukhtas{ar ar-Rabi’, 

Mukhtas{ar al-Muzani, Kitab al-Jizyah dan lain-lain kitab tafsir dan 

sastra. 

d. Situasi Sosio-Politik yang Mengitarinya 

Imam asy-Syafi‟i lahir di masa Dinasti Abbasiyah, seluruh 

kehidupannya berlangsung pada masa para penguasa Bani Abbas 

memerintah wilayah-wilayah negeri Islam. Masa ketika masyarakat 

Islam sedang berada di puncak keemasannya. Kekuasaan Bani Abbas 

semakin terbentang luas dan kehidupan umat Islam semakin maju dan 

jaya. Masa ketika itu memiliki berbagai macam keistimewan yang 

memiliki pengaruh besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan 

kebangkitan pemikiran Islam. Transformasi ilmu dari filsafat Yunani dan 

sastra Persia serta ilmu bangsa India ke masyarakat muslim juga sedang 

semarak.   

Kota-kota di negeri Islam ketika itu sedikit demi sedikit mulai 

dimasuki unsur-unsur yang beraneka ragam, mulai dari Persia, India, 

Romawi, dan Nabath. Kota Baghdad dahulu merupakan pusat 

pemerintahan sekaligus pusat peradaban Islam. Kota tersebut dipenuhi 

oleh masyarakat yang terdiri dari berbagai jenis bangsa, kaum muslimin 

dari berbagai penjuru dunia berduyun-duyun berdatangan ke Baghdad 

dari berbagai negeri Islam. Tentunya kedatangan mereka sekaligus 
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membawa kebudayaan bangsanya dalam jiwa dan perasaannya yang 

dalam. 

Kondisi masyarakat yang beragam ini tentunya akan banyak timbul 

aneka problema sosial, oleh karena itu banyak muncul fenomena-

fenomena yang beraneka ragam di masyarakat Baghdad yang disebabkan 

oleh interaksi sosial antara sesama anggota masyarakatnya yang masing-

masing ras memiliki kekhususan ras-ras sendiri. Setiap masalah yang 

timbul dari interaksi antar masyarakat itu akan diambil ketentuan 

hukumnya dari syari‟at, sebab syari‟at Islam adalah syari‟at yang bersifat 

umum. 

Syari‟at tersebut akan memberikan muatan hukum bagi setiap 

permasalahan yang terjadi, baik permasalahan itu masuk dalam kategori 

permasalahan ringan ataupun berat. Pengamatan terhadap permasalahan 

yang terjadi akan memperluas pemikiran seorang fa>qih sehingga ia 

dapat menemukan penyelesaian (solusi hukum) bagi masalah-masalah 

yang terjadi. Selain itu, fa>qih akan dapat memperluas medan 

pembahasan dengan menghadirkan permasalahan yang mungkin terjadi, 

kemudian memberikan kaidah-kaidah umum untuk masalah-masalah 

furu’ yang berbeda.
82
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e. Pandangan Imam Syafi’i tentang Riddah dalam Pernikahan 

Imam Syafi‟i berpendapat apabila riddah terjadi dalam pernikahan 

dalam kitabnya Al-Umm yaitu dengan memisahkannya melalui fasakh. Hal 

ini dipahami dari pendapat Imam Syafi‟i yang menjelaskan bahwa apabila 

salah satu pasangan suami atau istri masuk Islam maka pernikahan 

keduanya harus diputuskan dengan fasakh.  

Pendapat Imam Syafi‟i tentang status pernikahan di saat suami 

yang murtad dalam kitab Al-Umm: 

رَأٌَ   ( اا  اشَّلاِ ِع ُّ  ) َ ِم َ َاُو َ  ْمَ ٌ  أ   مْم َاِ َُو  الَّلُو تَ َعاََل   ذ   اْمَتدَّل  ارَّلُ ُ   ي  اْمِ ْم
ُلُو بَ عْمَد  ارِّاَّلِ  أ   َ  ي  اْمِاْم  َت ْم أ  َذَىَ  َ  ْم ِم َ َ َا َ  ْمٌج  َ َغَفَ   نو أ  ُ ِ َس  ل  يُ  ْم

َداْم  ل و َ َسَو ٌ  ذا  ُ لُُّو ِ  َ ا  َ ِم  ل  يُ  ْم رْمِا أ  َىَرَا  ي ِبَ ِا  اْمِ ْم َلََِق ِبَد ِا  َلَْم
ُ   ا َّل ْمَ ِ      يَ ُتوُا َ يَ رْمِ ُع  نَ ُهَ ا    ََتْمِ َ  ِ دَّل َ َ  ْمَ ِتِو َ  تَ َ ُع  اْمُفرْمَ ُ  بَ   ْم َنُو َ بَ ْيْم بَ   ْم

َ مِ  تُ َها     يَ ُتوُا  َ َ دْم بَاَا ْم منو  َ , ََل  اْمِ ْم  َ ِ  َ  او  ل ها  َ   فذ   ا ْمَ َ  ْم ِ دَّل
ٌ  اِ  ُنواَ تُ َها منو َ سْم ٍ  َ َمَ   اَّلَ  ْم  اْمِ َ اَ   اْمِعدَّلِ  يف َ اٍا ُ ْمِ ُي   ها َأ ْم  َ   َ  َ َ بَ   ْم

َ ٌ  َ َ  َ ِ  َ  او  ل ها   ْم َاَ َع  ََل  اْمِاْم  ِم  َِف ْم  َ َتُ وَ  َصاِاَ ً  ِ َاٍا َ ِهَ  ُمَ دَّل
ٌ  مي  َ لْم  َ َاًد   د بَاَ  َخلْمُ ُو أ  َ  ْم ثَ َر  د َأ ْم  اا  بَ عْمَد يَ وْمٍم أ  أََ  َّل أ  َأ ْم

ِم َ َجَ َد  ا   اْمَ وْمُا  َ وْمَ َا مع َ ِ ِنَها  اا  ارَّلبِ ُع َ ِ  ِو  َ وْمٌا  َ َخلْمِ ِو َ َاَ َع  ََل  اْمِاْم 
َ  ْم  َ وْمُ َا   َّل  َ لْم  ِ  ْملًا بَاَ  َخلْمُ ُو أ  بَ عْمُض َخلْمِ ِو   يُ  ْم آَخُر أهنا  َذ   اا  َأ ْم

َ   لى ما  اا  ِ َ َّل ى   َموْمِ ٌع ُ ْمِ ُي َأ ْم تَ رَ ُه  انَِّساُ   َهدْم َوٍ  َيشْم بَِ  ْم تَ ْمِ َ بَِ اْمَبِع ِاسْم
َ   ل و َهدْم ِ      يَ رْمِ َع  ََل  ( اا  اشَّلاِ ِع ُّ ) 83. َ َ شْم َ َاوْم َماَت ْم    َتدَّلِع  اْمِ َ اَ   اْمِعدَّل

رٌِك َ َاوْم َاَ َع  ََل   َ  يَرِثُ َها َ ِم  َ ِم ُ َّل َاَ َع  ََل  اْمِاْم  َ  اْمِاْم  ا َّلَها َماَت ْم  ىو ُمشْم
َ ِم  َرُك     يَ رْمِ َع  ََل  اْمِ ْم ِِتَا َ ااَا  لى  انَِّ اِ  َ َ  يُ ت ْم َ ِم      اْمِ َ اِ  ِ دَّل  اْمِ ْم

                                                           
83

Al-Imam Abi „Abdillah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi‟i, Al-Umm, 150-204, Jilid 3, 

Juz 6, Beirut: Darul Fikri, 1990, h. 173.   



57 

 

 

  ِ َ ِم    َت ْمُ رْم  اْمِ َ اَ   اْمِعدَّل ِلَ  َ َاوْم َماَت ْم بَ عْمَد ُاُ وِ ِو  ََل  اْمِ ْم ُيِ   ُ َها    ُيسْم
َ اِثَ َها َ َاوْم  اا  ِىَ   اْمُ رْمَتدَّلُ   ا   اْمَ وْمُا ِ  َ ا ُتَِ ُّ ِبِو َ َُتْمُرُم  ل و َ تَِ ُْي منو َ تَ ثْمُ ُ  

 ِ   ٍ  أهنا  َذ   َّل معو َ ااْمَ وْمِا او  ا  ىو  اْمُ رْمَتدُّ َ ِىَ   اْمُ  ْمِمَنُ  َ  َ ْمَتِلُ  يف َ  ْم
َِىا  ٍ  َ َ  َ ْيْم ا َّلَها ِىَ   ا  َ رَّلَم ْم  َ  اْمَتدَّلاْم  ي  اْمِ َاِ  َ َ  اَ َفَ َ   ا يف َمااِِو يف ِ دَّل

رَ اِ َّلٍ  أ  يَ ُهوِايَّلٍ    َُتْمُل ْم او  َرُك  َ ا َّلَها  ً  َ رْمَ َها  ل و  ََ َ ِاَ  او  اْمَتدَّلاْم  ََل َا ْم  تُ ت ْم
 . ل ها

Artinya: Imam Syafi‟i di atas berkenaan dengan seseorang keluar dari 

Islam (murtad) sementara ia memiliki istri atau sebaliknya, lalu 

perkaranya terlalaikan atau ia dipenjara dan tidak dibunuh, atau 

akalnya terganggu setelah menyatakan diri keluar dari Islam, 

atau ia bergabung ke daerah kafir sehingga tidak mampu untuk 

dihukum, maka hubungan pernikahannya dengan pasangannya 

tidak dianggap putus sampai berlalu masa ‘iddah bagi si istri.  

Apabila masa ‘iddah istri berakhir namun orang yang murtad 

dari pasangan ini belum juga bertaubat maka ikatan pernikahan 

mereka telah terputus dan tidak ada lagi cara bagi suami untuk 

kembali kepada istrinya. Pemisahan suami dari istri dalam 

perkara ini termasuk pemutusan hubungan tanpa melalui proses 

talak. Kapan saja si istri mengaku ‘iddahnya telah berakhir pada 

masa yang memungkinkan hal itu, maka pengakuan si istri 

dibenarkan dan tidak ada lagi cara bagi suami untuk kembali 

kepada istrinya jika ia kembali ke Islam. Jika istri mengatakan 

hal itu setelah berlalu masa yang memungkinkan bagi wanita 

mengalami tiga kali quru’, maka perkataannya diterima disertai 

dengan sumpah. Apabila istri meninggal dunia tanpa 

mengatakan ‘iddah-nya telah berakhir dan kematian ini terjadi 

sebelum suami kembali memeluk Islam, dan setelah meninggal 

dunia si suami kembali memeluk Islam, maka ia tidak dapat 

mewarisi istrinya karena si istri meninggal dunia saat suami 

dalam keadaan musyrik. Jika istri meninggal dunia setelah 

suami kembali memeluk Islam dan istri tidak mengatakan jika 

‘iddah-nya telah berakhir maka suami dapat mewarisi istrinya. 

Sekiranya yang murtad adalah istri, maka perkataan yang 

diterima tentang kapan ia halal bagi suaminya atau haram 

atasya, serta kapan hubungan pernikahan mereka terputus dan 

hubungan itu tetap kokoh, sama seperti perkataan yang diterima 

seandainya suami yang murtad dan istri yang beragama Islam. 

Tidak ada perbedaan sama sekali kecuali bahwa apabila istri 

murtad, maka ia tidak berhak mendapatkan biaya lainnya karena 
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dalam hal ini istri yang telah mengharamkan kemaluannya untuk 

suaminya.   

Imam Syafi‟i berpendapat bahwa apabila riddah terjadi maka 

pernikahan tersebut diputuskan. Pemisahan suami dari istri dalam perkara 

ini termasuk pemutusan hubungan tanpa melalui proses talak. Kapan saja 

si istri mengaku ‘iddahnya telah berakhir pada masa yang memungkinkan 

hal itu, maka pengakuan si istri dibenarkan dan tidak ada lagi cara bagi 

suami untuk kembali kepada istrinya jika ia kembali ke Islam. 

Apabila salah seorang pasangan suami istri riddah, maka diharamkan 

bersetubuh. Suami dan istri itu harus dipisahkan dengan menunggu 

selesainya masa iddah. Apabila pihak yang riddah kembali masuk agama 

Islam sebelum masa iddah berakhir, maka keduanya tetap dalam ikatan 

pernikahan. Namun apabila sampai berakhirnya masa iddah ia tidak 

kembali masuk Islam, maka terputuslah ikatan pernikahan antara 

keduanya.
 
Apabila pasangan suami istri tersebut belum bersetubuh maka 

istri tersebut telah ba’in dari suaminya artinya adalah fasakh sebab tidak 

ada fasakh bagi istri tersebut.
84

 

Imam Syafi‟i berpendapat dalam Kitab Al-Umm yaitu: 

رَِ ً  أ َ ثَِن َّلً   ( اا  اشَّلاِ ِع ُّ ) ً  أ  ُمشْم ِلَ ً  أ  ُمرْمَتدَّل ِلُ   َ َنَ َي ُمسْم َ ِ َذ   اْمَتدَّل  اْمُ سْم
ِلَ ا  َ . َاانَِّ اُ  بَاِ  ٌ  َلَ ا أ  َأَ ُدُ َا أ   ْم ُيسْم ُر  َ  َأ ْم  َأَ ُدُ َا  َِف ْم َأَصابَ َها  َ َلَها َمهْم
َها  َ   َ ِ  ْم  َا َ ,َ دَّل  َ  َ قَّل  َ  َ ِمثْمِلَها َ  اْمَوَاُد  َر  َ  َ  ْم ُيِ   ْم َع ً  َ  ِا ْمَ   َ  َ  َمهْم  . ُمت ْم

ُر ِمثْمِلَها  َ  ثًا  َ  ُتَِ ُّ ِبِو اَِ  ْمٍج َاوْم  َلَّلَ َها  َ  َ   َ , ُ ْمِ نُ َها ذا  َ َ ِ ذ َ َأَصابَ َها  َ َلَها َمهْم
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تُُو ِ  . ِ َ َّل  انَِّ اَ   َاِ دٌ  َا أَ ْمَسدْم رٌِك  َ ِ  َّل اَّلُو ُمشْم رٌِك  َ ََ ِلَ ٍ  َأ ْم ُمشْم   َِ ُّ َاُو ِاَ اُ  ُمسْم
َرُك َ َلى ِايِنِو ِ َااٍ  َ  َ  َرُك , يُ ت ْم ِمِي  لى ِذمَّلٍ  اِلْمِج ْميَِ  يُ َ اِّيَها َ يُ ت ْم  اَ ْمَس َ اا ِّمِّ ِّ  ْلْم

َنا  َ  َ َلى ِ ِو ماَ  ْم يَ َتَ اَ  ْم  اَ  ْم رٌِك َ رْمِ ٌّن  َِ ُّ تَ رْمُ ُو َ َلى ِايِنِو َ  اْمَ يُّ َ َل ْمِو  َ ُ  ْم  ُمشْم
َتَ  َ اَ ْمَس ِ ََ ٍد  اْمَ يُّ  ل و َ َ  تَ رْمُك  َ تْمِلِو  رٌِك َ َل ْمِو َأ ْم يُ  ْم َدَا َ َل ْمِو َ ُىَو ُمشْم بَ عْمَد ماَ يُ  ْم

ُ  َمااِِو  ِ  َ ِ  ْم َاَ َ  ْم َ ُ ِص َ  ْم  َ َلَها  َ  َ  ( اا  اشَّلاِ ِع ُّ )َ َ  َأخْم  ََيُوُ  ِاَ اُ   اْمُ رْمَتدَّل
ِ  ِاَ اِ   ِ  ِاَ اِ َها  اْمِعلَّلُ  يف َ سْم ُر ِمثْمِلَها َ ِاَ اُ َها َمفْمُسوٌخ َ  اْمِعلَّلُ  يف َ سْم َمهْم

 85. اْمُ رْمَتدِّ 

Artinya: Apabila seorang muslim murtad lalu ia menikahi wanita 

muslimah atau wanita murtad atau wanita musyrik atau wanita 

watsani, maka pernikahan itu batal. Islamkah keduanya 

kemudian atau salah seorang dari keduanya atau keduanya tidak 

(belum) masuk Islam kemudian dan tidak salah seorang dari 

keduanya, jikalau suami itu menyetubuhinya, maka bagi istri itu 

mas kawin yang sepertinya (mahar mitsil), dan anak yang lahir 

dari pernikahan tersebut dihubungkan kepada laki-laki itu dan 

tidak ada hukuman hadd. Dan jika tidak (belum) disetubuhinya, 

maka tidak ada mas kawin (mahar) bagi istri, tidak ada seperdua 

dan tidak ada pemberian (kenang-kenangan). Dan apabila 

disetubuhinya maka mahar yang sepertinya (mahar mitsil) bagi 

istri, dan itu tidak me-muhshankan (hukuman hadd rajam) 

wanita itu. Dan tidak halal wanita itu bagi suami tersebut jika 

sudah ditalakkannya dengan talak tiga  karena pernikahan itu 

rusak. Sesungguhnya saya (Imam Syafi‟i) membatalkan 

pernikahan tersebut, karena pria itu musyrik yang tidak halal 

baginya menikahi wanita muslim, atau dia itu orang musyrik 

yang tidak dibiarkan atas agamanya dengan hal apapun, tidak 

seperti orang z>immi yang memperoleh pengamanan atas 

kedzimmian karena jizyah yang dibayarnya. Dan ia dibiarkan 

atas hukumnya selama ia tidak meminta hukum kepada kita. 

Dan tidak seperti orang musyrik yang harbi yang halal 

membiarkannya atas agamanya. Dan pengamanan kepadanya 

sesudah ia dikuasai dan dia itu musyrik, bahwa ia dapat dibunuh. 

Tidak boleh bagi seseorang memberi pengamanan kepadanya, 

tidak meninggalkan membunuhnya dan tidak mengambil 

hartanya. Tidak boleh menikahi wanita murtad. Kalau dinikahi 
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lalu disetubuhi maka bagi wanita tersebut mas kawin yang 

sepertinya. Dan penikahan itu dibatalkan. Alasan pada 

membatalkan pernikahan wanita tersebut ialah alasan pada 

membatalkan pernikahan pria murtad. 

Pendapat Imam Syafi‟i di atas menjelaskan bahwa apabila laki-laki 

muslim murtad, lalu menikahi seorang wanita yang beragama Islam, 

murtad, musyrik, ataupun penyembah berhala, maka pernikahan itu batal. 

Imam Syafi‟i mengatakan bahwa pernikahan ini adalah pernikahan yang 

rusak, karena pria itu berstatus musyrik yang tidak halal baginya menikahi 

wanita muslimah atau wanita musyrikah, dan ia tidak boleh dibiarkan 

dalam keadaannya itu bagaimanapun keadaannya. Ia tidak sama dengan 

kafir z}immi yang mendapat jaminan keamanan dengan membayar upeti, 

dan tidak sama pula dengan kafir harbi (memerangi kaum muslimin), di 

mana mereka boleh dibiarkan dalam agama mereka. Landasan Imam 

Syafi‟i memutuskan pernikahan jika terjadi riddah adalah beradasarkan 

QS. Al-Mumtahanah [60]: 10, sebagai berikut beliau jelasakan berikut 

dengan alasannnya: 

َتِ ُنوُىيَّل } اا  الَّلُو تَ َ اَاَك َ تَ َعاََل    ََل { َذ  َ ا َُ  ْم  اْمُ  ْمِمَناُا ُمَهاِ رَ ٍا  َامْم

86.{ َُتْمِسُ و  ِبِعَ ِ   اْمَ َو ِ ر َ  َ }  اا تَ َ اَاَك َ تَ َعاََل  {ُى ْم  َِلُّوَ  َ ُيَّل  َ  َ } َ وْماِوِ 
  

َلَ  َأ َّلً   ( اا  اشَّلاِ ِع ُّ ) ِ َ  َي ُُّهَ ا َأ ْم ِ َ  ِ ٌد  فذ   ا   ا َّل ْمَ اِ  َ ثَِن  َّلْيْم يَ تَ ْيْم َ َمعْمََن  ْلْم
ُهَ ا اَِ وْماِِو تَ َعاََل  َ ِم ِمن ْم ِلَ   اْمُ َتَخلُِّ   ي  اْمِ ْم َ اُع ََمْمُنوٌع    ُيسْم  ُىيَّل ِ  ٌّن  َ } َاْلِْم

َدُ  َأ ْم  {َُتْمِسُ و  ِبِعَ ِ   اْمَ َو ِ رِ  َ  َ }َ  َ وْماُُو  {ُى ْم  َِلُّوَ  َ ُيَّل  َ     َ  َتَ َل ْم  اْمُع ْم  َا ْم
ُلُي ِاَو ِ ٍد  َ ِم َأَ ِدِ َا  فاو َ  َي ْم َ اُع ََمْمُنوً ا بَ عْمَد   ْم َفِسَخً   َذ   ا   ْلِْم َتُ وَ  ُمن ْم

رًِ ا َأ ْم يَ  ْمَتِدَ   انَِّ ا َ  َخُر ُمشْم ِلً ا َ  ْلْم ُهَ ا  َذ   ا  َأَ ُدُ َا ُمسْم َدُ  ,ِمن ْم َتَ َل ْم  اْمُع ْم  َ   ْم
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  ً ُهَ ا  لى  اتَّلَخلُِّ   نو ُمدَّل َ ِم ِمن ْم َفِسَ    َّل َأ ْم يَ ثْمُ َ   اْمُ َتَخلُِّ   ي  اْمِ ْم َأ ْم َ  تَ ن ْم
ِلَ     َيُ يْم ََيُوُ  َأ ْم  ُ      َأ ْم ُيسْم َسُ   انَِّ اُ   َذ  َ اَ اْم تِلْمَ   اْمُ دَّل مي  اْمُ َدِا  َ  ُ فْم
َ ِم  ُهَ ا  ي  اْمِ ْم ِ    يَ ْمِ َ  لى  اْمُ َتَخلِِّ  ِمن ْم َ ُ  بْي  ا َّل ْمَ ْيْم َ ِلُع  اْمِع ْم يُ َ اَا َ  تَ ن ْم

ِلَ    َّل ِ ََ ٍ َ  ِمٍ  ٌ      َأ ْم ُيسْم  . 87  ُمدَّل
Artinya:   Dan makna dua ayat itu adalah satu yaitu apabila dua suami isteri 

itu orang watsani, maka ketika di antara keduanya yang mula-mula 

masuk Islam maka persetubuhan itu dilarang sehingga yang 

tertinggal dari Islam dari keduanya itu masuk Islam, karena firman 

Allah Ta‟ala: “ Mereka (wanita-wanita beriman) tidak halal 

(menjadi isteri) orang-orang yang tidak beriman dan orang-orang 

yang tidak beriman, tiada halal (menjadi suami) mereka”. Dan 

firmanNya: “dan janganlah kamu pegang pertalian dengan wanita-

wanita yang tiada beriman!”. Maka akad nikah itu mungkin 

menjadi terfasakh, apabila persetubuhan itu terlarang sesudah salah 

seorang dari keduanya masuk Islam. Maka tidak dibenarkan 

memulai pernikahan bagi salah seorang dari keduanya, apabila 

salah seorang dari keduanya itu muslim dan yang seorang lagi 

musyrik. Dan mungkin akad nikah itu tidak terfasakh, kecuali jika 

yang tertinggal dari Islam dari keduanya itu menetap dalam 

beberapa waktu. Maka terfasakhlah pernikahan itu, apabila telah 

berlalu masa tersebut sebelum yang laki-laki itu masuk Islam. Dan 

tidak bisa dikatakan bahwa ikatan pernikahan di antara kedua 

suami-istri tidak terputus, sampai seseorang yang tertinggal dari 

Islam itu datang pada masa itu, sebelum ia Islam, selain dengan 

keadaan yang lazim.   

Menurut Imam Syafi‟i pemutusan pernikahan melalui fasakh karena 

adanya riddah yang terjadi dalam pernikahan ditentukan pada masa ‘iddah 

istrinya. Imam Syafi‟i menjelaskan pendapatnya dalam kitab Al-Umm sebagai 

berikut:   
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ِ  ( اشَّلاِ ِع ُّ   اا) ِ أ  أَ ْمَجِ   َّلْيْم ِ َ َربِ  َّلْيْم ِ أ  ََمُوِ   َّلْيْم ِ َ ثَِن  َّلْيْم رَِ ْيْم  َذ   ا   ا َّل ْمَ اِ  ُمشْم
رَ ئِ َ  َ َا اَا ِايَي  اْم َ ُهوِا   ان ااي أ   ي ِايٍي َا اَا مي  اشِّرْمِك  َذ     مي َ ْيْمِ َبِِن   ْم
     ِ َلَ  َأَ ُد  ا َّل ْمَ ْيْم رَ ئِ َ  أ  َيِديَناِ  ِايَي  اْم َ ُهوِا َ  انَّلَ اَاى َ َ  ْم َيُ واَا مي َبِِن   ْم
ُ  َ  انَِّ اُ  َموْمُ وٌ   لى  اْمِعدَّل ِ  َخِر   د اخ   ا َّل ْمُج بِااْمَ رْمأَِ  َ َ   َِ ُّ اِل َّل ْمِج  اْمَو ْم  . ْلْم

ِ   َاانَِّ اُ  ثَاِب ٌ  ُهَ ا      اْمِ َ اِ   اْمِعدَّل َ ِم ِمن ْم َلَ   اْمُ َتَخلُِّ   ي  اْمِ ْم  َ ِ  ْم   . َِف ْم َأ ْم
ٌ  اِ  نَ ُهَ ا َ  اْمِ لَاُ َها َ سْم َ ِلَعٌ  بَ   ْم َ ُ  ُمن ْم ُ   َااْمِع ْم َ ِ َ   اْمِعدَّل ِل ْم    تَ ن ْم  . ٍ  َ   َ  َ ُيسْم

  ُ تُ َها ِ دَّل تَ َها َ أَاْمبَ ًعا ِ َو َىا َ ِ دَّل َ تَ نْمِ ُي  اْمَ رْمأَُ  مي َ اَ ِتَها مي َ اَ اْم َ يَ تَ َ  َّلُج ُأخْم
ُ   َاانَِّ اُ  َمفْمُسوٌخ  َِف ْم َأَصابَ َها  َ ِ َ   اْمِعدَّل  اْمُ لَلَّلَ ِ   َِف ْم َاَ َ  ْم  اْمَ رْمأَُ      َأ ْم تَ ن ْم

َلَ   اْمُ َتَخلُِّ   ي  اْمِاْم  ُر ِمثْمِلَها َ ِ  ْم َأ ْم ُهَ ا      َ  ا َّل ْمُج  ا ي َاَ َ تْمُو  َ َلَها َمهْم ِم ِمن ْم
تُ َها مي  انَِّ اِ   اْمَفاِ ِد َ َ َو ٌ   َ ِ َ  ِ دَّل رَأَتُُو َ ََيْمَتِن ُ َها    تَ ن ْم ِِتَا َ ِهَ   مْم  اْمِ َ اِ  ِ دَّل
ُهَ ا    ِلُ  ِمن ْم َلَها  َِف ْم  ا   ا َّل ْمُج  اْمُ سْم ِلَ َ       ا َّل ْمِج أ   ا َّل ْمَج  َ   ْم  اا  ِىَ   اْمُ سْم

ِ   َِف ْم  َ َعَ   َاانَِّ اُ  َمفْمُسوٌخ  ََ َ ِاَ  َ  يَ نْمِ ُي  َ   اْمَ رْمأَِ  يف  اْمِعدَّل َيُ يْم او َأ ْم يَ نْمِ َي ُأخْم
ِلَ َ   ىو  اْمُ َتَخلُِّ   ي  اْمِاْم  تَ َها أ   َ أَاْمبَ ًعا ِ َو َىا َ ِ  ْم  اا  ِىَ   اْمُ سْم ِم  َ َنَ َي ُأخْم

ِِتَا أَمْمَسَ  أَاْمبَ ًعا أَي َّلُهيَّل َ اَ  َ  َاَاَ   َي      اْمِ َ اِ  ِ دَّل َل ْم َلَ  َ َأ ْم أَاْمبَ ًعا ِ َو َىا ُ َّل َأ ْم
 88.َ ائَِرُىيَّل 

Artinya:  Apabila suami istri orang musyrik watsani atau orang majusi Arab 

atau Ajam bukan dari Bani Israil (Yahudi) dan keduanya beragama 

Yahudi dan Nasrani atau agama apapun keduanya beragama dari 

agama syirik, apabila keduanya tidak dari Bani Israil atau keduanya 

beragama Yahudi dan Nasrani, lalu masuk agama Islam salah 

seorang suami istri itu, sebelum yang seorang lagi dan suami itu 

sudah bersetubuh dengan istri, maka tidak halal bagi suami 

bersetubuh. Dan pernikahan itu berhenti pada masa ‘iddah. Apabila 

masuk Islam yang belum Islam dari keduanya itu sebelum 

berlalunya ‘iddah, maka pernikahan itu tetap. Dan jika ia tidak 

masuk Islam hingga berlalu ‘iddah, maka ikatan pernikahan itu 

putus di antara kedunya, dan terputusnya ikatan itu adalah fasakh 

tidak dengan talak. Dan wanita itu boleh menikah dari saat itu 

dengan siapa yang dikehendakinya, dan laki-laki itu boleh 

menikahi saudara perempuan wanita tersebut dan empat orang 
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wanita selainnya dan ‘iddahnya itu ‘iddah wanita yang ditalak. Dan 

jika wanita itu menikah sebelum berlalu ‘iddah, maka nikah itu 

difasakhkan. Jika ia sudah disetubuhi oleh suami yang ia nikahi itu, 

maka baginya mas kawin (mahar) yang sepertinya. Jika masuk 

Islam yang tertinggal dari Islam (yang belum masuk Islam) dari 

keduanya sebelum berlalu ‘iddah-nya, maka dia itu tetap istrinya, 

dan ia menjauhi istrinya itu sehingga berlalu ‘iddah-nya dari 

pernikahan yang rusak (batal). Hal yang serupa jika wanita itu 

muslimah sebelum suami atau suami sebelum istri. Jika suami yang 

masuk Islam dari keduanya itu, niscaya tidak boleh bagi suami 

menikahi saudara perempuan wanita yang dalam ‘iddah itu. Jika ia 

melakukannya maka pernikahan itu difasakhkan, begitu juga ia 

tidak menikahi empat orang wanita selain istrinya itu. Jika wanita 

itu yang Islam dan suaminya tertinggal dari masuk Islam, lalu 

suami itu menikah dengan saudara perempuan istrinya atau empat 

orang selain daripadanya, kemudian suami itu masuk Islam dan 

wanita-wanita itu masuk Islam semuanya sebelum berlalu ‘iddah 

istrinya itu, maka suami itu menahan empat, yang mana dari 

mereka itu yang dikehendakinya dan diceraikannya yang lain.  

 

Pendapat Imam Syafi‟i tersebut menerangkan tentang salah seorang 

pasangan antara suami atau istri masuk Islam dalam masa ‘iddah. Imam 

Syafi‟i berpendapat apabila pasangan suami istri adalah musyrik, penyembah 

berhala atau majusi yang bukan keturunan Israil, lalu keduanya beragama 

Yahudi dan Nashrani atau agama apapun di antara agama syirik namun 

keduanya bukan keturunan Bani Israil, lalu salah satu dari keduanya masuk 

Islam sementara suami telah dukhul dengan istrinya, maka kondisi demikian 

tidak halal bagi suami untuk melakukan hubungan intim. Pendapat beliau ini 

dapat berarti bahwa apabila pasangan itu beragama Yahudi dan Nasrani dari 

keturunan Bani Israil satunya masuk Islam maka pernikahannya tetap sah.  

ِلَ ً   ( اا  اشَّلاِ ِع ُّ ) رًِ ا  َ َنَ َي ُمسْم رَِ ً  َ ثَِن َّلً  أ  ُمشْم ِلً ا  َ َنَ َي ُمشْم  َِف ْم  ا  ُمسْم
َد ُ َرَّلٌم  َفِسُ  ِبُ  ِّ َ اٍا ِ َ َّل  اْمَع ْم ِ   َاانَِّ اُ  يَ ن ْم َ ُمُهَ ا يف  اْمِعدَّل َتَ َع   ْم َ َ َصابَ َها ُ َّل   ْم
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 ِ ينَ ْيْم ِتَ ِ   ادِّ ِ  ٍ ,بِاخْم تَ  ْم  َ َاوْم  ا   َلَّلَ َها يف  اشِّرْمِك يف . َ َ  يَ ثْمُ ُ    َّل بِِنَ اٍ  ُمسْم
َها  الَّلَ   ِ َمًعا   يَ لْمَ مْم  .  اْمَ سْم َاَتَ ْيْم

Artinya:  Imam Syafi‟i berkata: “Jika pria itu muslim, lalu ia menikah dengan 

wanita musyrik Watsani atau pria itu orang musyrik lalu menikah 

dengan wanita muslim. Lalu ia menyetubuhinya, kemudian 

keduanya Islam dalam ‘iddah. Maka pernikahan itu menjadi batal 

dengan setiap keadaan karena akad itu diharamkan dengan 

berlainan agama. Dan nikah itu tidak tetap, selain dengan akad 

nikah yang mendatang. Jika pria itu mentalak wanita itu dalam 

syirik pada dua masalah tadi, niscaya tidak mengharuskan talak 

bagi wanita itu. 

Imam Syafi‟i berpendapat bahwa apabila seorang pria muslim menikah 

dengan wanita musyrik yang Watsani (penyembah berhala), atau laki-laki 

musyrik menikahi wanita muslimah dan mencampurinya, kemudian pasangan 

ini sama-sama telah memeluk Islam ketika masih dalam masa ‘iddah, maka 

pernikahan harus diputuskan dalam segala keadaan, sebab akad yang 

dilangsungkan tersebut adalah haram disebabkan perbedaan agama keduanya 

kecuali setelah diakadkan kembali. 

Imam Syafi‟i tidak memfasakh pernikahan antara pria muslim dengan 

perempuan Ahli Kitab yaitu Yahudi dan Nasrani dari Bani Israil karena 

mereka halal dinikahi pria muslim, tetapi tidak demikian sebaliknya apabila 

perempuan muslimah menikah dengan pria non muslim, sebagaimana 

pendapat beliau dalam kitab Al-Umm:   

َلَ   ( اا  اشَّلاِ ِع ُّ ) ِ َ َ  ْم رَ ئِ َ  َ ااَا َ  ْمَ ْيْم ِ مي َبِِن   ْم ِ أ  يَ ُهوِاي َّلْيْم رَ اِ  َّلْيْم َ َاوْم َأ َّل َا ْم
رَ اِ َّلَ   َ  ِل ِ  َ  ا َّل ْمُج  ا   انَِّ اُ    ا ىو ِ َ َّل  اْم َ ُهوِايَّلَ  َ  انَّل ْم  َ ْمُرُم  ل و   َ ,ٌا اِلْمُ سْم

ِلَ  َ    اا   اْمَ سْم ََاُ    ها َ ااْمَ سْم ََاِ  يف . بْمِتَد ُ  ِاَ اِ َها َ َاوْم  اا   اْمَ رْمأَُ   اْمُ سْم
ِلُ   اْمَ رْمأَ ُ  ِ ُتسْم ِ   َ ُهَ ا , اْمَوثَِن  َّلْيْم َلَ  َ ِىَ  يف  اْمِعدَّل نَ َها  َِف ْم َأ ْم   َ ُ َ اُا بْي َ  ْمِج ى ه َ بَ   ْم
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نَ ُهَ ا َ ُ  بَ   ْم ُ   ا ْمَ لََع ْم  اْمِع ْم َ ِ َ   اْمِعدَّل ِل ْم    تَ ن ْم  َ ِ  ْم   . لى  انَِّ اِ  َ ِ  ْم   ُيسْم
َ ِم ِ َا َّلَها  َ ُ  ِبَس ْمِ َها  يَّلاُه  ََل  اْمِ ْم َ   ل ها َ َيُ يْم َاَخَ  ِِباَ  ا ْمَ لََع ْم  اْمِع ْم  . ِ دَّل

رَ اِ َّلٌ   َااْمَتدَّلاْم  َ َتَ جَّلَس ْم أ  تَ َ اْمَدَ  ْم َ َ اَااْم  ِلً ا َُتْمَتُو يَ ُهوِايَّلٌ  أ  َا ْم َ َاوْم َأ َّل ُمسْم
ِلَ ِ  تَ رْمَتدُّ   ْم َ اَااْم  ََل  َ يف َ اِا مي  ِ   انَِّ اِ  َ ااْمُ سْم  ُتَِ ُّ او  اا  يف َ سْم

ِ  َ لَّل ْم او َ ِ  ْم  رَ اِ َّلِ      ُمِ  ِّ  اْمِعدَّل يِي  ا ي َخَرَ  ْم منو مي  اْم َ ُهوِايَّلِ  أ   انَّل ْم  ادِّ
نَ ُهَ ا َ ُ  بَ   ْم ُ   َ َ دْم  ا ْمَ لََع ْم  اْمِع ْم َ ِ َ   اْمِعدَّل  َ َ مَّلا مي َا َ  ِايَي .  تَ ُعدْم    تَ ن ْم

ِ   انَِّ اِ   ما َ ْمُرُم  رَ ئِ َ  يف َ سْم  اْم َ ُهوِا َ  انَّلَ اَاى مي  اْمَعَرِا َ  اْمَعَجِ   ْي َبِِن   ْم
ثَا ِ  َ ْم ِ    ْم 89.منو َ  َِ ُّ َ َ َ ىْم

 

Artinya:   Imam Syafi‟i berkata bahwa dua orang Nasrani atau dua orang 

Yahudi dari kaum Bani Israil yang keduanya itu suami istri lalu 

suami masuk Islam, maka pernikahan itu sebagaimana yang 

sudah ada karena wanita Yahudi dan Nasrani adalah halal bagi 

orang Islam, tidak haram baginya menikahinya. Dan jika wanita 

yang memeluk Islam, maka masalah padanya seperti masalah 

pada dua orang Watsani di mana yang masuk Islam adalah 

wanita, maka didindingkan (dihalangi) antara suami wanita ini 

dan wanita itu sendiri. Dan jika suami itu masuk Islam dan istri 

itu masih dalam masa ‘iddah maka keduanya tetap dalam 

pernikahan, dan jika suami itu tidak masuk Islam hingga berlalu 

‘iddah niscaya terputuslah pernikahan di antara keduanya. Dan 

jika suami itu belum bersetubuh dengannya niscaya putuslah 

ikatan pernikahan dengan dahulunya istri masuk Islam karena 

tidak ada ‘iddah bagi istri itu. Apabila seorang laki-laki Islam 

yang mempunyai istri Yahudi atau Nasrani lalu istri itu murtad 

dan menjadi wanita Majusi atau wanita Zindiq, maka ia menjadi 

wanita yang tidak halal bagi pria Islam. Niscaya wanita itu 

dalam fasakhnya pernikahan seperti wanita Islam yang murtad. 

Apabila ia kembali ke agama yang ia keluar darinya yaitu dari 

agama Yahudi atau agama Nasrani sebelum berlalunya ‘iddah, 

maka halallah wanita itu baginya. Jika wanita itu tidak kembali 

hingga berlalu ‘iddah, maka terputuslah ikatan pernikahan di 

antara keduanya. Adapun orang yang beragama Yahudi dan 

Nasrani dari orang Arab dan orang Ajam yang bukan kaum Bani 

Israil tentang fasakhnya pernikahan dan yang haram dan halal 

darinya, maka hal ini seperti orang Watsani.  
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Berkaitan dengan hal ini dijelaskan lebih lanjut oleh Imam Syafi‟i 

dalam pembahasan suami atau istri murtad atau karena kekafiran maka 

dipisahkan atau diputuskan pernikahannya (fasakh) setelah masa ‘iddah 

istri berakhir.  

يْميِ   اا   ا  اْمُوُ وُه  ا  ذََ رْما  ا  َتُ وُ  ِبا  اْمُفرْمَ ُ  بْي  ا َّل ْمج ( اا  اشَّلاِ ِع ُّ )  ؟ََ
 َ ُ لْم  او ُ  ُّ ما ُ ِ َ    و بِااْمُفرْمَ ِ  َ ِ  ْم   يَ نْمِلقْم ِبا  ا َّل ْمُج    يُرِاْمَىا  ما او أَاَ َا 
 ا َّل ْمُج َأ ْم َ  ُتوَ َع  ل و  اْمُفرْمَ ُ  أُ ِ َع ْم  َ َهِ ِه  ُ رْمَ ٌ  َ  ُتَس َّلى َ َ  ًا ِ َ َّل  الَّلَ َ  

 ؟ َ ِمثْمُ  َماَذ :  اا.ا س مي  ا َّل ْمِج  ىو   يَ ُ لْمُو    يَ رْمَ ُو َب ْم يُرِيُد َااَّلُه َ َ  يُ َراُّ 
َ ِ َ   اْمِعدَّل ُ  َخُر    تَ ن ْم ِلُ   ْلْم ِلُ  َأَ ُدُ َا َ َ  ُيسْم ِ ُيسْم  اا  اشَّلاِ ِع ُّ  ) .َ ِمثْمُ   ا َّل ْمَ ْيْم

رَِ ٍ  َ ْيْمِ ى  :َاِ َُو  الَّلوُ  ( َ ُم ,  ُ لْم  اع ؟  اا  َ َه ْم مي تَ فْم ِ أ    ْم  اِاَّلُ  َأَ ِد  ا َّل ْمَ ْيْم
ِر   د َ رَّلَم  الَّلُو  لى  اْمَ اِ رِيَي َأ ْم يَ غْمَشوْم   َخُر ُمِ  ٌ   لى  اْمُ فْم َأَ ِدِ َا َ  ْلْم

ُهَ ا   اْمُ  ْمِمَناِا َ َ َلى  اْمُ  ْمِمِنَْي َ َشَ اُ   اْمَ َو ِ رِ  ِ   اْمِ َتاِا َ اَ ْمَس َ  ِ ٌد ِمن ْم ِ َوى أَىْم
  ٌ  90.ََ ِ رَ  ًا مي  ا َّل ْمِج ى   َ سْم

  

Artinya: Banyak orang bertanya kepada saya, Orang itu bertanya, “Apa 

sajakah menurutmu yang dapat menyebabkan putusnya hubungan 

antara suami-istri? Aku katakan kepadanya, “Semua yang dapat 

dikategorikan sebagai pemutusan hubungan jika tidak diucapkan 

oleh suami dan tidak dimaksudkannya untuk memutuskan ikatan 

pernikahan, dan apabila yang dimaksudkan oleh suami tidak 

untuk memutuskan pernikahan, maka semua ini tidak dinamakan 

sebagai talak sebab talak tidak berasal dari suami dan ia tidak 

mengatakan serta tidak meridhainya, bahkan ia hendak menolak 

dan tidak menginginkannya. Orang itu bertanya, “Apakah contoh 

atas apa yang engkau katakan?” begitu juga suami-istri di mana 

salah satunya masuk Islam dan yang lainnya tidak masuk Islam 

hingga masa ‘iddah berakhir. Imam Syafi‟i berkata: Orang itu 

bertanya, Apakah ada lagi jenis perpisaan suami-istri selain yang 

telah disebut?” aku katakan, “benar! Semua pernikahan yang 

dilakukan dengan akad rusak seperti pernikahan apabila salah satu 
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dari suami istri murtad, atau salah satunya masuk Islam 

sedangkan yang lain tetap dalam kekafiran untuk bercampur 

dengan wanita-wanita muslimah dan mengharamkan orang-orang 

mukmin untuk bercampur dengan wanita-wanita kafir selain Ahli 

Kitab, dan keduanya tidak terjadi perpisahan (talak) dari suami 

melainkan hal ini adalah fasakh.” 

5. Tujuan Kompilasi Hukum Islam 

Berkaitan dengan perspektif Imam Syafi‟i dan Kompilasi Hukum Islam 

dalam menyikapi permasalahan riddah dalam pernikahan juga memiliki 

benang merah antara keduanya. Penjelasan atas  Kompilasi Hukum Islam 

menyebutkan bahwa materiil yang dijadikan pedoman penysunan dalam 

bidang hukum perkawinan di antaranya bersumber dari pemikiran Imam 

Syafi‟i dan 13 buah kitab yang merupakan Mazhab Syafi„i. Penelitian ini 

ingin melihat apakah ada perbedaan signifikan antara keduanya dalam 

menyikapi permasalahan  riddah yang terjadi dalam pernikahan, mengingat 

bahwa KHI salah satu sumbernya adalah pandangan Imam Syafi‟i.   

Latar belakang lahirnya KHI tidak lepas dari kondisi dan realita hukum 

Islam di Indonesia, di antaranya adalah belum adanya kesatuan persepsi yang 

disepakati tentang hukum Islam. Sebagaimana realita hukum Islam 

umumnya, hukum Islam di Indonesia masih tersebar di dalam kitab-kitab fiqh 

klasik dari hasil pendapat para ulama klasik yang dikarang berabad-abad lalu. 

Hasil pengamatan sejarah Peradilan Agama dalam menyelesaikan dan 

memutuskan perkara menggambarkan terjadinya pertarungan antar-mazhab. 

Hakim yang kokoh yang berlatarbelakang pada satu mazhab tertentu, selalu 

bersikap otoriter dan doktriner secara deskriptif. Pertarungan antar-mazhab 

sangat terlihat secara jelas dan terang-terangan ditemukan dalam kasus 
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perkara yang mengalami proses pemeriksaan banding. Terbentanglah 

putusan-putusan Peradilan Agama yang sangat berdisparatis antara putusan 

yang satu dengan yang lainnya dalam kasus perkara yang sama, akhirnya 

hukum yang tersisih ke belakang.
91

 Hal ini terjadi karena para hakim selalu 

menoleh pada kitab-kitab fiqh dalam menghadapi penyelesaian kasus-kasus 

perkara. Sementara fiqh merupakan pendapat atau ijtihad para imam mazhab. 

Fiqh bukan merupakan hukum positif yang telah dirumuskan secara 

sistematik dan unifikasi.
92

   

Tema utama KHI adalah mempositifkan hukum Islam di Indonesia. Upaya 

mempositifkan hukum Islam secara terumus dan sistematik dalam kitab 

hukum terdapat beberapa sasaran pokok yang hendak dituju, di antaranya 

adalah adanya sarana hukum sebagai rujukan. 

Adanya sarana hukum positif yang pasti dan berlaku secara unifikasi. 

Sebenarnya sebagian hukum materiil yang menjadi yuridiksi Peradilan 

Agama sudah dikodifikasi UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975, 

tetapi pada dasarnya hal-hal yang diatur di dalamnya baru merupakan pokok-

pokok saja, belum secara menyeluruh terjabarkan ketentuan-ketentuan hukum 

pernikahan yang diatur dalam Islam. Akibatnya para hakim merujuk pada 

doktrin fiqh sehingga terjadilah suasana praktik Peradilan Agama yang 

menonjolkan dan mempertarungkan kitab fiqh dan pendapat mazhab.
93
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Sehingga terdapat putusan dua hakim terhadap kasus yang sama bisa berbeda 

karena merujuk pada pendapat fuqaha yang berbeda walaupun dirujuk dari 

kitab fiqh yang sama. Jalan satu-satunya untuk mengatasi masalah ini adalah 

melengkapinya dengan prasarana hukum positif yang bersifat unifikasi. 

Untuk itu perlu jalan pintas yang efektif, tetapi memenuhi persyaratan 

legalitik yang formil, meski tidak smpurna dalam bentuk undang-undang, 

jalan pintas yang sederhana berupa Kompilasi.
94

 

Persoalan yang masih dihadapi oleh pengadilan Agama adalah mengenai 

hukum materiil yang digunakan dalam memutus perkara yang diajukan 

kepadanya, ternyata masih berserakan di dalam kitab-kitab fiqh. Adanya 

hukum yang baik dan memadai merupakan salah satu syarat terwujudnya 

peradilan yang baik. Kitab fiqh yang bercirikan adanya perbedaan pendapat, 

berakibat pada beragamnya putusan Pengadilan Agama terhadap persoalan 

yang sama.   

Daud Ali menanggapi kenyataan ini sebagaimana dikutip oleh M. 

Karsayuda dengan menyatakan bahwa karena “different judge, different 

sentence” (lain hakim, lain pula pendapat dan putusannya), maka tidak jarang 

dua kasus yang sama ternyata putusannya jauh berbeda. Keadaan demikian 

ini dengan sendirinya menimbulkan ketidakpastian hukum, yang pada 

gilirannya akan menimbulkan sikap sinis dan ketidakpercayaan masyarakat 

terhadap Pengadilan Agama.
95
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Selain tujuan di atas adalah menyamakan persepsi penerapan hukum. 

Adanya KHI maka nilai-nilai tata hukum Islam di bidang yang telah diatur 

KHI, baik rumusan dan ketentuannya menjadi sama dalam penerapannya oleh 

hakim di seluruh nusantara. Hakim yang betugas di lingkungan Peradilan 

Agama diarahkan ke dalam persepsi penegakan hukum yang sama yaitu 

dengan merujuk dan mempedomani KHI sebagai kitab hukum yang memiliki 

keabsahan dan otoritas.
96

 Persamaan persepsi ini diharapkan terwujud dalam 

penegakan hukum, kebenaran, dan keadilan. Namun tidak dimaksudkan untuk 

memasung kebebasan dan kemandirian hakim dalam menyelenggarakan 

fungsi peradilan. Maksud pembinaan dan pengembangan persamaan persepsi 

di dunia peradilan bukan bertujuan memandulkan kreatifitas dan daya nalar, 

apalagi bermaksud menutup pintu bagi para hakim dalam melakukan 

terobosan dan pembaharuan hukum ke arah yang lebih aktual sesuai tuntutan 

perkembangan zaman. 

Semua pihak yang terlibat dalam proses di Peradilan Agama harus 

bersumber dari KHI. Kehadiran KHI ini tidak membenarkan lagi adanya 

putusan hakim yang disparatis. Berpedoman pada KHI, maka para hakim 

diharapkan bisa memberikan kepastian hukum yang seragam tanpa 

mengurangi kemungkinan munculnya putusan hakim yan variabel sepanjang 

secara proporsional dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.  

Bagi para pencari keadilan tidak boleh menyimpang dari kaidah KHI 

untuk mempertahankan hak-hak dan kepentingannya dalam proses peradilan. 
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Mereka tidak layak lagi menggunakan dalil ikhtilaf, tidak bisa lagi memaksa 

kehendaknya agar hakim mengadilinya berdasarkan mazhab tertentu. Begitu 

juga bagi para penasihat hukum, hanya diperkenankan mengajukan tafsir 

berdasarkan dari rumusan KHI.
97

   

KHI dapat diharapkan menjadi jembatan penyeberangan ke arah 

memperkecil pertentangan dalam persoalan khilafiyah di antara umat  Islam. 

Hal ini bukan berarti hilangnya seluruh persoalan khilafiyah, akan tetapi misi 

taqrib bayn al-ummah yang dicontohkan KHI sedikit banyak akan 

mempengaruhi arus transformasi taqrib terhadap bidang-bidang hukum yang 

lain. KHI sama sekali tidak bisa  mengarahkan menuju transformasi suasana 

taqribi dalam hal menyangkut bidang „ubudiyah. Meratanya kesaman paham 

dan persepsi yang diamanatkan Kompilasi akan memperkecil jurang 

kesenjangan khilafiyah dalam kehidupan masyarakat Indonesia.
98

  

Berdasarkan pengamatan dan pengalaman bahwa dalam penghayatan 

kesadaran masyarakat Islam selama ini, nilai-nilai hukum Islam selalu 

dianggap sebagai urusan pribadi, urusan hubungan vertikal seseorang dengan 

Tuhan, sehingga perkara pernikahan, hibah, wasiat, dan warisan semata-mata 

dianggap hal pribadi. Paham yang bercorak private affair ini bukan hanya 

terdapat di kalangan masyarakat awam, tetapi meliputi kalangan elit di 

lingkungan ulama dan fuqaha. Orang lain dan penguasa tidak berhak 
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mencampuri urusannya, tidak perlupenertiban, persyaratan tambahan maupun 

tindak administratif.
99

 

6. Teori Maqa>s}idu Asy-Syari>’ah 

Tujuan hukum Islam secara umum adalah untuk kemaslahatan dan 

kepentingan serta kebahagiaan manusia seluruhnya, baik sebagai individu dan 

sebagai masyarakat, kebahagiaan yang dimaksud baik di dunia maupun di 

akhirat kelak.
100

 Apa yang menjadi tujuan disyariatkannya hukum sering 

diistilahkan dengan al-maqasid as-syari>’ah.
101

 Selain itu, tujuan syara’ 

dalam menetapkan hukum-hukumnya disebut juga al-maqāshidu al-khamsah 

atau panca tujuan.
102

 

Teori maqa>s}id asy-syari>’ah ini berkaitan erat dengan permasalahan 

yang penulis teliti. Maqas}id asy-syari>’ah secara etimologi berasal dari 

bahasa Arab yang terdiri dari kata maqa>s}id dan syari>’ah.  Kata 

maqa>s}id adalah bentuk jamak dari kata maqs}adun yang berarti tujuan atau 

maksud.
103

 Kata maksud dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya yang 

dikehendaki, tujuan.
104

 Kata  syari>’ah secara etimologi berarti jalan menuju 

air atau jalan yang mesti dilalui atau aliran sungai.
 105
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Syari>‟ah secara terminologi adalah seperangkat peraturan Tuhan yang 

diberikan kepada manusia berhubungan dengan tingkah laku manusia.
106

 Amir 

Syarifuddin berpendapat peraturan yang berhubungan dengan tingkah laku 

manusia itu adalah hukum-hukum yang bersifat amaliyah.
107 

Maqas}id asy-syari>ah menurut Abu> Isha>q asy-Syatibi adalah 

“sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di 

dunia dan di akhirat”.
108

 Teori maqa>s}id asy-syari>’ah ini dirumuskan oleh 

asy-Syatibi yang diuraikan secara lengkap dalam sebuah buku yang berjudul 

al-Muwa>faqat fi Usu>l asy-Syari>’ah. Asy-Syatibi> mengatakan bahwa 

maqa>s}idu asy-syari>’ah dalam arti kemaslahatan ada dalam seluruh aspek-

aspek hukum.
109

 Kemaslahatan itu dipandang asy-Syatibi> dari 2 (dua) sudut 

pandang, yaitu maqa>s}idu asy-sya>ri‟ (tujuan Allah menetapkan hukum) dan 

maqa>s}idu al-mukallaf (tujuan mukallaf).
110

  

Maqa>sid asy-Syari>’ah dalam arti maqa>s}idu asy-sya>ri’ mengandung 

4 (empat) aspek, yaitu: 

a. Tujuan awal dari syari‟at yakni kemaslahatan manusa di dunia dan 

akhirat. 

b. Syari‟at sebagai sesuatu yang harus dipahami. 

c. Syari‟at sebagai hukum taklif yang harus dilakukan. 

d. Tujuan syari‟at adalah membawa manusia ke bawah naungan 

hukum.
111
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Lebih lanjut asy-Syati>bi> mengatakan bahwa kemaslahatan tersebut 

dapat terwujud jika memelihara 5 (lima) unsur pokok yang disebutnya kulliyatu 

al-khamsah, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
112

 

Pemeliharaan agama dalam Islam merupakan hal yang paling esensial dari 

diturunkannya syariah, karena agama Islam dalam hal ini keseluruhan akidah, 

syariah dan akhlak merupakan kebutuhan pertama dan utama manusia. 

Tegaknya agama secara sempurna merupakan kewajiban yang harus dipenuhi 

oleh setiap orang yang telah mengaku dan bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan 

selain Allah SWT.  

Hal ini juga sejalan dengan keberadaan agama Islam sendiri sebagai satu-

satunya jalan yang benar untuk menuju kemaslahatan dunia dan akhirat. Dalam 

rangka memelihara dan mempertahankan agama, jihad menjadi suatu sarana 

yang ditetapkan oleh Allah SWT meskipun harus mengorbankan jiwa dan 

harta, sebab memelihara agama jauh lebih penting daripada memelihara jiwa 

ataupun harta.
113

 

Memelihara jiwa adalah memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan 

menjamin tidak terjadinya penganiayaan dan pembunuhan. Untuk memelihara 

dan menjamin jiwa, Islam mewajibkan bagi setiap individu untuk mencari 

sarana penghidupan dan mengharamkan perilaku menghilangkan jiwa sendiri 

maupun orang lain tanpa alasan yang benar. Islam sendiri memiliki aturan yang 

tegas bagi mereka yang melanggar dalam hal perlindungan terhadap jiwa ini.
114
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Pemeliharaan akal dalam Islam dijamin dengan adanya kebebasan 

berkarya, berpikir dan berpendapat. Karena itulah Islam melindungi 

keberlangsungan akal manusia dan segala perbuatan yang mengarah pada 

rusaknya akal dilarang secara tegas oleh Islam.
115

 

Keturunan memiliki porsi perhatian yang serius dalam Islam. Rusaknya 

generasi manusia akan mengakibatkan rusaknya manusia seutuhnya, karena 

itulah Islam mensyariatkan pernikahan sebagai satu-satunya sarana sah untuk 

menjamin terpeliharanya keturunan dan kehormatan manusia. Islam juga 

menentukan hukum tentang perhubungan orang tua dengan anaknya dalam 

rangka pemeliharaan keturunan ini.
116

  

Hukum Islam juga mengatur dan menilai harta sejak perolehannya hingga 

pembelanjaannya. Hukum Islam sangat melindungi harta yang ada pada diri 

seseorang, bahkan dalam Islam diwajibkan bagi setiap individu untuk berusaha 

sungguh-sungguh dalam mencarinya dengan cara bermuamalah, pertukaran, 

perdagangan dan kerjasama dalam usaha. Islam juga melarang memakan harta 

miliki orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan, misalnya pencurian, 

penipuan dan lain sebagainya, serta terdapat hukuman yang berat bagi mereka 

yang melakukan hal tersebut.
117

 

Berkaitan dengan pembahasan yang diteliti oleh penulis di antara kelima 

unsur pokok itu adalah memelihara agama dan keturunan. Apabila riddah 

terjadi maka Unsur-unsur pokok maqa>si}du asy-syari>’ah ini harus 
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dipelihara agar kemaslahatan dapat diwujudkan. Asy-Syatibi membagi tingkat 

keadaan untuk memelihara kelima unsur tersebut, yaitu:  

1) Maqa>s}idu ad}-D{aruriyyat adalah memelihara kelima unsur pokok 

dalam kehidupan manusia. Jika tidak terpelihara maka berdampak pada 

kerusakan kehidupan manusia dunia dan akhirat.  

Maqāṣidu aḍ-ḍaruriyat adalah kebutuhan manusia yang bersifat 

primer. Maqāṣidu ad}-d{aru>riyya>t dimaksudkan untuk memelihara 

lima unsur pokok dalam kehidupan manusia. Tidak terjwujudnya aspek 

ad}-d}aru>riyya>t dapat merusak kehidupan manusia dunia dan akhirat 

secara keseluruhan.
118

 Terkait kasus riddah dalam pernikahan, jika 

pernikahannya tidak diputus maka eksistensi agama akan terancam karena 

membiarkan seseorang melanggar syari‟at Islam berarti tidak peduli 

terhadap agama.  

Terkait permasalahn ini ada dua tujuan hukum Islam yang akan 

terancam. Apabila riddah terjadi dalam pernikahan, tetapi pernikahan 

tersebut masih terlihat rukun sehingga tidak terlihat adanya celah hukum 

untuk memutuskan pernikahannya maka dalam hal ini eksisitensi agama 

itu terancam karena pihak terkait mengabaikan agama dibandingkan 

pernkikahan mereka. Tentu di sinilah pendapat Imam Syafi‟i sangat tepat 

untuk memutuskan pernikahan tersebut. Jika menyepelekan atau 

meremehkan syari‟at Islam dengan tetap terus terikat dalam pernikahan 

maka artinya agama itu tidak berharga lagi. Padahal tingkatan pertama 
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yang harus diselamatkan atau dipelihara eksistensinya dari tujuan 

disyari‟atkannya hukum Islam adalah memelihara agama.  

Riddah dalam pernikahan juga akan merusak garis keturunan. Anak 

yang dibuahi saat pernikahan yang telah terjadi riddah di dalamnya dapat 

dianggap sebagai anak dari hasil perzinaan karena pernikahannya tidak 

sah.  Maka relevan jika pernikahan tersebut harus diputus demi menjaga 

terpeliharanya eksistensi agama dan garis keturunan. 

2) Maqa>s}idu al-Hajjiyat
119

 adalah kebutuhan esensial yang dapat 

menghindarkan kesulitan bagi manusia. Jika tidak terpenuhi maka tidak 

mengancam eksistensi kelima unsur pokok tersebut tapi hanya 

menimbulkan kesulitan bagi manusia.
 
 

Maqa>s}idu al-h}ajjiyyat adalah kebutuhan manusia yang bersifat 

skunder. Maqa>s}idu al-h}ajjiyyat dimaksudkan untuk menghilangkan 

kesulitan atau menjadikan pemeliharan kelima unsur pokok menjadi lebih 

baik. Tidak terwujudnya maqa>s}idu al-h}ajjiyyat tidak sampai  merusak 

keberadaan lima unsur pokok, tetapi akan membawa kepada kesulitan 

bagi manusia sebagai mukallaf dalam merealisasikannya.
120

 Dalam kasus 

riddah dalam pernikahan merasakan kesulitan hidup karena adanya 

perbedaan visi dan tujuan hidup kepada surga Allah SWT sehingga tidak 

tercapai keharmonisan dalam rumah tangga. 
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Jika riddah terjadi dalam pernikahan di mana penganut agama Islam 

pada suatu daerah tertentu minoritas, menurut penulis pernikahan tersebut 

sebaiknya tidak diputuskan terlebih dahulu karena hal ini juga akan dapat 

memelihara eksistensi agama di daerah minoritas sehingga dakwah 

menyebarkan Islam dapat terwujud. Hal demikian dalam konteks 

minoritas akan lebih baik untuk tetap mempertahankan pernikahannya 

terlebih dahulu untuk menarik orang lain memeluk agama Islam dengan 

pengecualian tujuannya adalah dakwah karena di sini keadaannya adalah 

ad-daruriyyat. Namun konteksnya tetap tidak boleh menyepelekan atau 

meremehkan aturan Islam karena perlahan-lahan jika hal demikian tidak 

dikontrol dengan aturan Islam akan membuat agama terancam. 

3) Maqas}idu at-Tah}si>niyyat
121

 adalah kebutuhan yang menunjang 

peningkatan untuk penyempurnaan pemeliharaan unsur-unsur pokok 

tersebut.
 122

 

Maqas}idu at-tah}si>niyyat adalah kebutuhan manusia yang bersifat 

tersier. Maqas}idu at-tah}si>niyyat dimaksudkan agar manusia dapat 

melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan kelima 

unsur pokok.
123

 Penulis dalam hal ini berpendapat, jika dilakukan aborsi 

terhadap korban perkosaan maka kebutuhan skunder manusia akan 

terpenuhi. Artinya terwujudnya kebutuhan al-h}ajjiyya>t¸ meskipun 

masih ada alternatif lain yang telah penulis sebutkan sebelumnya. Namun, 

                                                           
121

Kebutuhan tahsiniyat adalah kebutuhan tersier yakni mengacu pada segala sesuatu 

yang memperindah keadaan dan menjadikannya sesuai dengan hak yang dituntut oleh akhlak yang 

mulia. Ibid.  
122

Asmawi, Studi Hukum Islam, h. 112. 
123

Ibid. 



79 

 

 

jika alternatifnya ialah memutuskan pernikahannya maka akan 

menimbulkan kemudaratan yang lain, yaitu anak dari pernikahan itu juga 

akan terganggu. Perceraian tentunya akan menjadikan kepribadian dan 

kejiwaan anak terganggu. Hal ini jelas bertentangan dengan maqa>s}idu 

asy-syari>’ah dan sekaligus juga tidak terwujudnya unsur yang lain yaitu 

pemeliharaan keturunan (h}ifẓu an-naṣl). Inilah yang seharusnya juga 

mendapatkan prioritas perlindungan hukum. 

Ketiga hal tersebut merupakan suatu yang bersifat hirarkis, artinya bahwa 

kebutuhan at-tah}siniyat tidak boleh dipenuhi selama belum terpenuhinya 

kebutuhan al-h}ajjiyat, sedangkan kebutuhan al-hajjiyat tidak boleh dipenuhi 

kecuali telah terjaminnya kebutuhan ad}-d{aruriyyat.
124

 

Kebutuhan ad}-d{aruriyyat ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau 

disebut juga dengan kebutuhan primer. Bila kebutuhan ini tidak terpenuhi, 

maka akan mengancam keselamatan manusia baik di dunia maupun di akhirat 

kelak. Hal yang termasuk dalam kebutuhan ad}-d{aruriyyat ini adalah 

memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (kehormatan), dan harta. 
125

 

                                                           
124

Ismail Muhammad Syah, Filsafat, h. 32. 
125

Ibid. 


