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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan bisa dikatakan sebagai salah satu dari  sunnatullah 

yang diperuntukan kepada semua makhluk Tuhan yang bernyawa , seperti 

kepada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan1. Perkawinan  

dikatakan sebagai  Ikatan lahir bathinxantara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk 

keluarga (rumah tangga) yangxbahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa.  

Ketentuan di atas sesuai dengan bunyi pasal 28B ayat (1) Setiap 

orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui 

perkawinan yang sah; (2) setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, 

tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi. 

Menurut ajaran Islam mengenai sah atau tidaknya sebuah 

perkawinan  terdapat dua hal, yakni telah dilaksanakannya akad nikah dan 

adanya kedua calon mempelai. Artinya bahwa perkawinan itu dinyatakan 

sah secara agama apabila akad nikah tersebut dilaksanakan secara Islam dan 

calon suami dan istri telah memenuhi syarat dalam ajaran Islam.2 Syarat dari 

calon mempelai memiliki hubungan dengan kepercayaan dan keagamaan 

                                                             
1 M Karsayuda, Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi 

Hukum Islam (Yogyakarta: Total Media, 2006), hlm.4 
2 Ibid. hlm. 49 
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mereka, yang pada intinya tidak dibenarkan seorang muslimah menikah 

dengan lelaki yang non muslim, dan tidak dibenarkan pula seorang lelaki 

muslim menikah dengan wanita non muslim.3 

Selaras dengan itu dalam Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) disebutkan: 

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaannya itu.” Dalam rumusan ini diketahui bahwa 

tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan 

kepercayaan. 

Adapun pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Hazm bahwa 

:“Tidak dihalalkan bagi seorang wanita muslimah menikahi seorang lelaki 

yang tidak beragama Islam. Tidak pula dihalalkan bagi seorang kafir untuk 

memiliki seorang hamba sahaya yang muslim dan juga seorang budak 

wanita muslimah."4 

Dari pendapat di atas dapat disimpulakan bahwa perkawinan beda 

agama dilarang atau tidak diperbolehan.  Lebih lanjut dijelaskan oleh para 

ulama yang terlebih dahulu telah sepakat bahwa seorang pria muslim itu 

diharamkan untuk menikah dengan seorang wanita musyrikah. Pendapat ini 

didasarkan pada QS. Al-Baqarah (2), 221:  

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum 

mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang 

beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia 

                                                             
3 Jamiliya Susantin, Status Anak Hasil Perkawinan Beda Agama yang Dilakukan Di 

Luar Negeri Vol. 1, No.1,(Jakarta: Ahsana Media, 2014), hlm. 4. 
4 Abdul Muta’al al Jabri, Apa Bahayanya Menikah dengan Wanita Nonmuslim? Tinjauan 

Fiqh dan Politik, (Jakarta: Gema Insani Press,2003), hlm. 22. 
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menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) 

musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka 

beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih 

baik dari pada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu, 

mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga 

dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-

Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”5 

 

Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi saw beliau bersabda : “Wanita itu 

dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena 

kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, 

niscaya kamu akan beruntung.” (HR. Al-Bukhari)6 

Dari bunyi surat Al-Baqarah dan hadis diatas dapat diketahui 

bahwa agama dan juga perkawinan juga mempunyai suatu hubungan 

yang sangat erat dan tidak dapat dikecualikan,  diamana hampir dari 

semua agama yang ada di indonesia mengatur mengenai perkawinan, 

yang pada intinya menginginkan bahwa sebuah perkawinan di antara 

seorang pria dan seorang wanita yang beragama sama satu sama lain.  

Karena agama adalah pedoman hidup bagi manusia di muka bumi ini, 

dengan taat kepada hukum agama maka akan menentukan pula bagi 

keberhasilan kehidupan rumah tangga dari sepasang suami-istreri.  

Dari berbagai aturan yang mengatur mengenai hubungan antar  

sesama manusia jauh terlebih dahulu telah ditetapkan Allah adalah aturan 

mengenai harta warisan, yakni harta dan kepemilikan yang ditimbulkan 

                                                             
5 Aulil Amri, Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Vol. 

22, No. 1,(Jakarta, Media Syari’: 2020), hlm. 5. 
6 Ust. Abdul Somad,  Amalan Yang Paling Dicintai Allah, ,  (Jakarta: Zikrul Hakim 

Bestar, 2018), hlm. 68.  

https://play.google.com/store/books/author?id=Ust.+Abdul+Somad,+Lc.,+M.A.
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sebagai akibat dari adanya suatu kematian. Dalam surat Al-Ahzab: 6 Allah 

berfirman: “Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin 

dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka, dan 

orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak 

(waris-mewarisi).” 

Surat di atas telah menginsyaratkan bahwa pemberian warisan 

diutamakan untuk para kerabat yang sedarah (keturunan) dan seagama. 

Adapun hadits lain yang mengatur dan menjadi dasar kewarisan yang 

didalamnya menjelaskan mengenai hak untuk saling mewarisi, namun tidak 

berlaku (sah) antara pewaris dengan ahli waris yang memiliki perbedaan 

agama, hal ini sebagaimana hadits Nabi S.a.w: Dari Usamah bin Zayd r.a. 

bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: “orang muslim tidak mewarisi 

dari orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim.” (HR. 

Al-Bukhari-Muslim).”7 

Di dalam hukum waris terdapat asas Ijabari, dijelaskan oleh 

Suhardi K.Lubis (1995:37) menegaskan, “Secara etimologi ‘Ijbari’ 

mengandung arti paksaan, yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri. 

Hukum waris berarti beralihlah harta seseorang yang telah meninggal dunia 

kepada yang masih hidup yang terjadi dengan sendirinya. Dengan perkataan 

lain bahwa denagn adanya kematian sipewaris maka hartanya akan beralih 

kepada ahli warisnya secara otomatis.” Dalam hal ini mewaris dapat 

                                                             
7 Nasruddin Al-Albani, Ringkasan Shahih Muslim, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 

hlm. 470 
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diartikan sebagai terjadinya peralihan harta seseorang yang telah terlebih 

dahulu meninggal kepada yang masih hidup dengan sendirinya. 

Kewarisan dalam hukum Islam dikenal dengan istilah ilmu Fara’id 

dan ilmuxmiras. Pewarisan dapat dikatakan sebagai proses pemindahan atau 

pengoperan dari harta kekayaan seseorang yang telah terlebih dahulu 

meninggal dunia kepada ahli waris yang telah ditetapkan oleh syari’at Islam, 

baik berupa harta benda yang berwujud (material) maupun yang tidak 

berwujud (immaterial). Atas dasar pengertian tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa pewarisan dalam hukum Islam baru dapat terjadi 

apabila: 

1. Pewaris telah meninggal dunia. Pewarisan baru dapat dikatakan 

apabila pewaris telah meninggal dunia, jika dalam hal ini pewaris 

masih hidup maka setiap pemindahan atau pengoperan dari harta 

kekayaan pewaris sewaktu masih hidup tidak dapat dikatakan sebagai 

pewarisan. 

2. Ahli waris menurut Hukum Islam adalah seorang yang memiliku 

hubungan dengan pewaris baik karena hubungan perkawinan (suami 

istri) maupun karena hubungan darah (nasab) seperti anak, cucu, orang 

tua, kakek dan seterusnya, ataupun karena memerdekakan atau 

perjanjian. 

3. Tidak ada halangan berkewarisan antara pewaris dan ahli waris. 

Adapun sebab-sebab adanya hak kewarisan dalam islam, diantaranya:  



6 

 
 

1. Hubungan Kekerabatan, atau biasa disebut dengan hubungan nasab 

yang ditentukan dengan adanya hubungan darah, yang dapat diketahui 

dengan adanya kelahiran.  

2. Hubungan Perkawinan, dalam hal ini adalah perkawinan yang sah.8 

Dari uraian diatas tersebut dapat disimpulan bahwa yang 

merupakan sebab-sebab dari hak kewarisan dalam islam adalah hubungan 

kekerabatan dan hubungan perkawinan yang sah.  

Dari penjelasan mengenai ahli waris menurut Kompilasi Hukum 

Islam ini, diketahui bahwa syarat sebagai ahli waris haruslah mempunyai 

hubungan darah atau hubungan perkawinan, beragama Islam dan tidak 

terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Jadi menurut Kompilasi 

Hukum Islam, bahwa ahli waris dikatakan sebagai seseorang yang diketahui 

mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (nasab), hubungan 

sebab semenda atau hubungan perkawinan dan beragama Islam serta tidak 

terhalang untuk mewaris. 

Dari uraian tersebut selanjutnya pelaksanaan secara organik  

ketentuan waris diatas diatur dalam pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum 

Islam yang berbunyi : “Ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal 

dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan 

pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi 

ahli waris”, bahwa setiap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah 

                                                             
8  Ahmad Rofiq, Hukum perdata islam di indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 

hlm.45. 

http://www.rajagrafindo.co.id/kategori/rajawali-pers/
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dapat mendapatkan harta waris. Namun bagi ahli waris yang berbeda agama 

tidak mendapat hak waris sebagimana dalam sistem kewarisan Islam yakni 

dalam pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ada tiga syarat untuk 

menjadi ahli waris, diantaranya adalah harus beragama Islam. 

Dimasyarakat telah terjadi pemberian harta peninggalan kepada 

ahli waris beda agama sebagaimana tertuang di dalam Putusan Mahkamah 

Agung Republik Indonesia Nomor 368 K/AG/1995 dimana ahli waris yang 

berbeda agama tersebut masih mendapatkan waris berdasarkan wasiat 

wajibah. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA 

TERHADAP KEDUDUKAN PARA AHLI WARIS DALAM 

PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM”.  

 

B. Identifikasi Masalah 

1. Bagaimana pengaturan perkawinan beda agama dan akibat hukumnya 

di Indonesia? 

2. Bagaimana implementasi perkawinan beda agama di masyarakat 

dalam perspektif kompilasi hukum islam? 

3. Bagaimana solusi yang ditawarkan terhadap hukum kewarisan anak 

yang lahir dari perkawinan beda agama? 
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C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan Identifikasi Masalah tersebut diatas, maka tujuan dan 

manfaat dari Penelitian Penulisan Hukum ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang pengaturan 

perkawinan beda agama dan akibat hukumnya di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang implementasi 

perkawinan beda agama di masyarakat dalam perspektif kompilasi 

hukum islam. 

3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang solusi yang 

ditawarkan terhadap hukum kewarisan anak yang lahir dari 

perkawinan beda agama. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

 Salah satu faktor dalam pemilihan masalah penelitian ini 

diharapkan untuk kedepannya dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat 

terutama kepada masyarakat yang beragama islam. Adapun kegunaan-

kegunaan dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut : 

1. Kegunaan Teoritis 

           Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

teoritis berupa pengetahuan dan pemikiriran bagi pengembangan 

ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum perkawinan dan 

hukum waris.  

2. Kegunaan Praktis 
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Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sebentuk 

solusi bagi permasalahan kewarisan dalam perkawinan beda agama 

yang semakin bertambah kompleks seiring  dengan perkembangan  

zaman tanpa meninggalkan khazanah keislaman, dan semoga dari 

hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam 

perumusan kebijakan dalam rangka penanggulangan masalah waris. 

 

E. Kerangka Pemikiran  

Perkawinan itu bernilai ibadah sehingga menjadi sangat penting 

dan merupakan bagian dari dimensi kehidupan manusia yang telah dewasa, 

dan sehat jasmani serta rohaninya yang akan slalu membutuhkan teman 

hidup atau pasangan untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang tentram, 

damai dan sejahtera dalam hidup serta memiliki keturunan. Perkawinan di 

laksanakan antara seorang pria dengan seorang wanita, pada 

hakekatnya dikatakan sebagai naluri atau fitrah manusia sebagai 

makhluk sosial guna melanjutka keturunannya. Oleh karena itu jika 

dilihat dari aspek fitrah manusia, aturan mengenai perkawinan bukan hanya 

didasarkan pada norma  hukum yang dibuat oleh manusia saja, melainkan 

bersumber dari hukum Tuhan yang telah ditetapkan didalam hukum 

agama.9 

Menurut Prof. Subekti, SH, Perkawinan adalah pertalian yang sah 

antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang 

                                                             
9 Rasjid, H. Sulaiman, Fiqh Islam Cet 22, (Bandung: Sinar Baru, 1989), hlm. 354. 
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lama.10 Dari ungkapan tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah 

hubungan yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan 

dengan menjalin ikatan lahir batin yang dinamakan dengan perkawinan.  

Perkawinan menurut Sayuti Thalib, ialah : Perjanjian suci 

membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang 

perempuan. 11 Dari pendapat yang dikemukakan oleh Sayuti Thalib, 

bahwa perjanjian tersebut bermakna untuk memperlihatkan bahwa adanya 

perkawinan serta memperlihatkannya kepada masyarakat umum, 

sedangkan sebutan suci dimaksudkan untuk menyatakan segi 

keagamaannya dari suatu perkawinan. 

Tujuan dari sebuah perkawinan telah diatur dalam Pasal 1 Undang-

Undang Perkawinan yang tujuannya untuk membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Dengan kata berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa maka perkawinan 

mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama atau kerohanian. Oleh 

karena itu setiap agama pasti mempunyai tujuan yang jelas yaitu untuk 

menciptakan suatu ketenangan (sakinah) dalam hubungan rumah tangga dari 

suatu pernikahan dengan didasar oleh agama.12 

Disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 

                                                             
10 Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Cet. XXI , (Jakarta: Intermasa, 1987), hlm. 23. 
11 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Di Indonesia, Berlaku Bagi Umat 

Islam, (Jakarta: UI, 1982), hlm. 47. 

12 Hilman Hadikusuma, , Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum 

Adat dan Hukum Agama, (Bandung: CV Mandar Maju, 2007), hlm. 73. 
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ketiga menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat 

yang kental akan nilai-nilai ketuhanan. Khususnya bagi masyarakat yang 

menganut ajaran agama islam yang merupakan ajaran yang paling banyak 

dianut di Indonesia. 

Pasal 28B Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi  

menyebutkan :“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan 

keturunan melalui perkawinan yang sah”. Berdasarkan pasal tersebut dapat 

dikatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang tercatat 

dalam kantor urusan agama (KUA). 

Bahwa perkawinan yang dilaksanakan tanpa adanya pencatatan dan 

pengawasan dari pegawai pencatat nikah, maka perkawinan tersebut 

dianggap tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah di mata 

hukum. Jika perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum berarti 

mereka yang melaksanakan perkawinan dalam hal ini sepasang suami-istri 

tersebut tidak dapat melakukan upaya hukum apapun ataupun sekedar untuk 

memperoleh haknya ketika terjadi perselisihan didalam perkawinan mereka. 

Perkawinan yang sah bukan hanya memiliki hubungan dengan 

hukum tetapi memiliki hubungan yang erat pula dengan agama, dimana 

perkawinan memiliki unsur rohani yang memiliki peranan penting. Rukun 

dan syarat-syarat juga menentukan pelaksanaan sahnya sebuah perkawinan 

yang tidak boleh ditinggalkan. Apabila ada syarat dan rukun yang tidak 

terpenuhi, maka pernikahan tidak dapat terjadi dan pernikahan tidak akan 

sah. 
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Rukun dan syarat perkawinan memiliki pengertian yang berbeda. 

Rukun menurut ajaran islam merupakan sesuatu yang harus ada dan tidak 

boleh ditinggalkan. Sementara syarat merupakan sesuatu tindakan yang 

harus dilaksanakan. Terdapat syarat yang berhubungan dengan rukun dalam 

arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun dan ada juga 

syarat yang berdiri sendiri dalam arti itu bukan kriteria unsur rukun. 

Mengenai pengaturan di dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat 

beberapa rukun-rukun perkawinan, yang diatur dalam Pasal 14 : Untuk 

melangsungkan perkawinan harus ada: a) calon suami, b) calon isteri , c) 

wali nikah, d) dua orang saksi dan e) ijab kabul. 

Adapun syarat-syarat perkawinan terdapat dalam Pasal 6 Undang- 

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut: 

1. Perkawinan harus berdasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. 

2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 

umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang 

tua. 

3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia 

atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka 

izin dimaksud ayat (2) ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih 

hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. 

4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan 

tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh 

dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai 
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hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka 

masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. 

5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut 

dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih 

diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan 

dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan 

perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin 

setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), 

(3), dan (4) pasal ini. 

6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku 

sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu 

dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. 

Mengenai syarat- syarat perkawinan juga tercantum dalam Pasal 16 

Kompilasi Hukum Islam yang berisi : 

1. Perkawinan harus berdasarkan atas persetujuan kedua belah 

pihak. 

2. Bentuk dari persetujuan calon mempelai perempuan adalah 

berupa pernyataan tegas yang bisa di lakukan dengan tulisan 

maupun lisan atau isyarat tetapi dapat juga berupa diam dalam 

arti selama tidak ada penolakan yang tegas. 

 

Perkawinan juga merupakan salah satu bentuk perjanjian yang suci 

antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yang mempunyai segi-

segi perdata,dan berlaku beberapa asas diantaranya sebagai berikut :13 

                                                             

 13 Mohammd Daud Ali, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 

Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 139. 
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1. Asas personaliti keislaman 

2. Asas kesukarelaan. 

3. Asas persetujuan kedua belah pihak  

4. Asas kebebasan memilih pasangan yang ingin ia nikahi. 

5. Asas kemitraan suami isteri. 

6. Asas untuk selama-lamanya. 

7. Asas monogami terbuka (karena darurat). 

Dalam sebuah perkawinan Asas kebebasan memilih juga merupakan 

hal penting dimana setiap pasangan bebas untuk memillih pasangannya, dari 

asas tersebut sudah dijelaskan bahwa asas ini mengandung makna yaitu calon 

mempalai suami maupun calon mempelai isteri mempunyai kebebasan untuk 

memilih siapa yang ingin dinikahi. Namun dalam Asas kebebasan memilih 

juga mengandung makna bahwa kedua belah pihak harus tetap 

memperhatikan larangan-larangan didalam perkawinan yang tercantum 

didalam Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam. 

Maka dari perkawinan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan 

agama dan kepercayaan masing-masing, seperti yang dinyatakan dalam pasal 

2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan : “bahwa perkawinan adalah sah 

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu”  

Dari ketentuan diatas tersebut dapat diketahui bahwa Undang-

Undang Perkawinan menitik beratkan bahwa sahnya perkawinan ada pada 
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dua unsur, yaitu; perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan 

ketentuan yang ditentukan oleh Undang-Undang dan hukum agama.14  

Dapat disimpulkan bahwa perkawinan hanya dapat dilangsungkan 

jika menurut ketentuan Undang-Undang negara dan memperhatian 

ketentuan-ketentuan yang telah diatur didalan agama bahwa perkawinan 

tersebut diperbolehkan, demikian juga sebaliknya. 

Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan tempat atau celah 

untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Bahkan dalam Undang-

Undang memuat mengenai larangan untuk perkawinan yang menyangkut 

perbedaan agama, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 8 huruf (f), 

yang menyebutkan : “Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau 

peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.”  

Perkawinan beda agama itu tidak diperbolehkan dan dilarang karena 

Allah S.W.T, perkawinan menurut agama Islam mempunyai nilai/unsur 

ibadah, dengan dilaksanakannya perkawinan tersebut berarti telah 

melaksanakan sebagian dari ibadahnya dan berarti pula telah 

menyempurnakan sebagian dari agamanya seperti yang telah disebutkan 

dalam :  

QS Ar-Rum (30:21): “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya 

ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, 

supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan 

dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya 

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 

kaum yang berpikir.” 

 

                                                             
14 Darmabrata danWahyono, Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974, (Jakarta: Gitama Jaya, 

2003), hlm. 101. 
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Dari bunyi surat diatas diketahui bahwa perkawinan dengan 

agama mempunyai hubungan yang erat diantara keduanya, di mana 

unsur agama akan sangat berperan penting dalam pembentukan sebuah 

rumah tangga. Artinya dilarang atau tidaknya perkawinan itu dan 

bagaimana syarat-syarat terhadap calon mempelai tersebut tergantung pada 

ketentuan-ketentuan hukum agamanya masing-masing.15 

Warisan atau bisa harta peninggalan menurut hukum Islam yaitu 

“sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam 

keadaan bersih, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang 

pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan karena 

meninggalnya si pewaris”.16 Artinya  sejumlah harta benda dan segala hak 

yang ditinggalkan pewaris merupakan harta peninggalan atau warisan yang 

diwarisi oleh pewaris ketika pewaris meninggal dunia, namun yang telebih 

dahulu harus diutamakan adalah untuk membayar hutang-hutang si pewaris.  

Menurut Hilman Hadikusumah dalam bukunya mengemukakan 

bahwa "warisan menunjukkan harta kekayaan dari orang yang telah 

meninggal, yang kemudian disebut pewaris, baik harta itu telah dibagi-bagi 

atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi"17 

Menurut Prof. Muhammad Amin Suma, hukum kewarisan Islam 

yaitu hukum yang mengatur peralihan pemilikan harta peninggalan (tirkah) 

                                                             
15 Asmin, Status Perkawinan Antar Agama, (Jakarta: Dian Rakyat, 1996), hlm. 68. 
16 Eman Suparman, HukumWaris Indonesia: Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW, PT 

(Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 13. 
17 Athoilah, Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis), (Bandung: Yrama Widya, 

2013), hlm.21 
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pewaris, menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, 

menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris, dan mengatur kapan 

pembagian harta kekayaan pewaris dilaksanakan.18 

R. Santoso Pudjosubroto mengemukakan: "Yang dimaksud dengan 

hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah 

hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada 

waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih 

hidup".19 

Terdapat hadist yang mengisyaratkan bahwa dalam membagi harta 

warisan harus dibagi dengan bagian-bagian yang sudah ditentukan dan harus 

diberikan kepada yang berhak, sedangkan sisanya untuk orang laki-laki yang 

lebih utama (dekat kekerabatannya). Seperti Hadits riwayat Muttafaq 'alaih 

atau diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. 

Telah mengabarkan kepada kami dari Musa bin Ismail dari 

Wuhaib dari Ibnu Thaus dari bapaknya dari Ibnu Abbas ra. Dari 

Nabi SAW. bersabda: "Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada 

orang-orang yang berhak. Dan sisanya untuk orang laki-laki 

yang lebih utama (dekat kekerabatannya). (HR.Bukhari dan 

Muslim). 

Menurut sistem kewarisan Hukum Islam, hak mewaris anak 

kandung disebut sebagai hak mewaris sebab keturunan. Ahli waris yang 

berhak mendapat bagian warisan menurut sistem kewarisan Hukum Islam 

adalah orang-orang yang mempunyai hubungan mewaris dengan pewaris, 

                                                             
18 Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam,  Jakarta : 

Rajagrafindo Persada, 2004), hlm 108. 
19 R. Santoso Pudjosubroto, Masalah Hukum Sehari-hari, (Yogyakarta: Hien Hoo Sing, 

1964), hlm. 8 
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yaitu kekerabatan yang didasarkan pada hubungan nasab/keturunan, 

perkawinan, perbudakan, dan seagama Islam.20 

Maka dengan dilaksanakannya perkawinan beda agama akan 

sangat berpotensi untuk menimbulkan permasalahan hukum, seperti 

mengenai hak dan kewajiban dari kedua pasangan suami isteri itu sendiri 

ataupun terhadap hak waris anak yang lahir dari perkawinan beda agama 

tersebut.  

Anak diartikan sebagai hasil perbuatan bersetubuh antara seorang 

pria dengan seorang wanita, yang menyebabkan adanya kelahiran dari si 

wanita yang disebut dengan ibu dan seorang pria yang disebut sebagai 

ayah.21 Menurut ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, 

menjelaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau 

sebagai akibat dari perkawinan yang sah. 

Maka dari perkawinan yang sah, akan lahirlah keturunan yang sah 

pula. Sehingga dari definisi Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan 

mengandung arti, bahwa dari suatu perkawinan dilakukan secara tidak sah 

mengakibatkan anak yang dilahirkannya adalah anak tidak sah. Maka 

menutup kemungkinan pula untuk mendapat hak waris dari kedua 

orangtuanya. 

Menurut sistem kewarisan Hukum Islam, hak mewaris anak 

kandung disebut sebagai hak mewaris sebab keturunan. Ahli waris yang 

                                                             
20  Amir Husein Nasution, Hukum Kewarisan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 99. 
21 M. Indra Ridwan, Hukum Perkawinan di Indonesia Cetakan 1, CV.( Jakarta: Haji 

Masangung, 1994), hlm. 1-2 
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berhak mendapat bagian warisan menurut sistem kewarisan Hukum Islam 

adalah orang-orang yang mempunyai hubungan mewaris dengan pewaris, 

yaitu kekerabatan yang didasarkan pada hubungan nasab/keturunan, 

perkawinan, perbudakan, dan seagama Islam. 

Maka dengan dilaksanakannya perkawinan beda agama akan 

sangat berpotensi untuk menimbulkan permasalahan hukum, seperti 

mengenai hak dan kewajiban dari kedua pasangan suami isteri itu sendiri 

ataupun terhadap hak waris anak yang lahir dari perkawinan beda agama 

tersebut. 

Diketahui terdapat assas – asas dalam sistem kewarisan hukum 

islam, diantaranya : 

1. Asas Ijbari 

2. Asas Bilateral 

3. Asas Individual 

4. Asas Keadilan Berimbang 

5. Asas Semata Akibat Kematian 

Selanjutnya ahli waris menurut Pasal 171 huruf c Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa : “Ahli waris adalah orang yang 

pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan 

perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang oleh 

hukum untuk menjadi ahli waris”. 

Pengertian beragama Islam dalam hal ini adalah sebagaimana 

diatur dalam Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan 
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bahwa :“Ahli waris dipandang beragama islam dilihat dari Kartu Identitas 

atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru 

lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau 

lingkungannya”. 

Unsur agama yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 171 huruf c 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah yang berhak menjadi ahli waris 

adalah harus beragama Islam. Sehingga apabila diantara ahli waris dengan 

pewaris tidak seagama dalam hal ini adalah beragama islam, maka tidak 

dapat saling mewarisi satu sama lain. Maka apabila dilihat dari sudut 

pandang Hukum Waris Islam, anak yang lahir dari perkawinan beda agama 

tersebut tidak mempunyai hak untuk memperoleh warisxapabila diketahui 

tidakxseagamaxdenganxpewaris yang dalam hal ini pewaris beragama 

Islam. 

Pengertian hukum waris dalam Pasal 171 a Kompilasi Hukum 

Islam yang menyebukan bahwa “Hukum kewarisan adalah hukum yang 

mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) 

pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa 

bagiannya masing-masing”. 

Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa setiap anak yang lahir 

dari sebuah pernikahan yang sah mempunya hak untuk mendapatkan waris.  

Dari berbagai persoalan mengenai waris-mewarisi selalu identik 

dengan perpindahan kepemilikan sebuah benda, hak dan tanggung jawab 

dari pewaris kepada ahli warisnya. Dalam hukum waris Islam pewarisan 
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didasarkan pada asas ijbari, yaitu harta warisan berpindah dengan sendirinya 

menurut ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan pada kehendak pewaris 

atau ahli waris.  

Dalam hal ini ada tiga rukun waris yang telah disepakati oleh para 

ulama, tiga rukun tersebut adalah:22 

1. Meninggalnya seseorang (pewaris).  

2. Adanya ahli waris yang hidup. 

3. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti baik bagian masing-

masing.  

Dalam syari’at Islam terdapat syarat-syarat mewaris, sehingga 

dapat memberi hak kepada seseorang atau ahli waris untuk menerima 

warisan. Diketahui syarat-syarat dalam mawaris ialah sebagai berikut:23 

1. Meninggal dunianya pewaris  

2. Hidupnya ahli waris . 

3. Ada hubungan pewarisan  

1) Hubungan nasab (keturunan, kekerabatan) baik berupa 

pertalian garis lurus keatas seperti ayah, kakek, dan 

lainnya, atau pertalian lurus kebawah seperti anak, 

cucu, atau pertalian menyamping seperti saudara, 

paman, dan anak turunannya. 

                                                             
22 Ahmad Rofiq, op.cit,.hlm. 22 
23 Ibid, hlm. 34 
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2) Hubungan pernikahan, yaitu orang yang dapat 

mewarisi karena telah menjadi sepasang suami-istri 

atau istri dari orang yang mewariskan.  

4. Hubungan perbudakan  

5. Karena hubungan agama Islam. 

Para ulama menetapkan ada 3 (tiga) hal yang menetapkan seseorang 

terhalang untuk mendapatkan harta warisan. Ketiga hal tersebut, adalah:24 

1. Status budak .  

2. Membunuh  

3. Perbedaan agama antara Islam dan Kafir. 

 Jika diamati perbedaan mengenai penghalang kewarisan dari pasal 

173, menyebutkan bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila 

dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, 

dihukum karena :  

a. Dipersalahkan karena telah membunuh atau mencoba membunuh 

atau menganiaya berat pada pewaris.  

b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan 

bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang di ancam dengan 

hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat 

 Dari pasal ini tampak adanya perbedaan yang cukup mendasar 

apabila dibandingkan dengan dasar hukum kewarisan yang berasal dari al-

                                                             
24 Wahbah al Zuhaili, Fiqhl al Islam wa Adillatuhu, ( Bairut Libanon : Dar al Fikr, 1989), 

cet. ke-3, hlm.362. 
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Qur’an atau as-Sunnah dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam tersebut. 

Perbedaan tersebut terdapat pada huruf a dan b pasal 173 Kompilasi Hukum 

Islam yang mencantumkan mencoba membunuh, penganiayaan berat dan 

perilaku fitnah sebagai alasan terhalangnya hak waris seorang ahli waris  

Dalam istilah lain waris disebut juga dengan fara‟id. Yang artinya 

bagian tertentu yang dibagi menurut ajaran Islam kepada semua yang berhak 

menerimanya dan yang telah di tetapkan bagian-bagiannya.25 Adapun 

beberapa istilah tentang waris yaitu : 

1. Waris, dalam hal ini adalah orang yang termasuk ahli waris yang 

berhak mendapat warisan. Terdapat ahli waris yang 

sesungguhnya yang memiiki hubungan kekerabatan atau nasab 

yang dekat akan tetapi tidak berhak medapat warisan yang 

disebut dengan Zawil alarham. Hak mewaris timbul karena 

adanya hubungan darah, dan hubungan perkawinan, dan karena 

akibat memerdekakan hamba.26 

2. Mawarrits,adalah orang yang diwarisi harta benda peninggalan. 

3. Al-Irts, adalah harta warisan yang siap untuk dibagikan kepada 

ahli waris sesudah dikurangi untuk keperluan pelunasan utang, 

pemeliharaan zenazah (tajhizxal-janazah), serta pelaksanaan 

wasiat. 

4. Waratsah, adalah harta benda peninggalan yang telah diterima 

                                                             
25 Beni Ahmad Saebani, Fiqih Mawaris,(Bandung: Pustaka setia, 2012), hlm. 13. 
26 Ahmad Rofiq, op.cit., hlm.4. 
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oleh ahli waris.  

5. Tirkah, adalah semua harta benda peninggalan/warisan dari 

orang yang meninggal dunia sebelum dikurangi untuk 

kepentingan pelunasan utang, pemeliharaan zenazah, dan 

pelaksanaan wasiat yang dilakukan oleh orang yang meninggal 

ketika masih hidup.27 

Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, ahli Waris dikelompokkan 

menjadi 2 (dua) bagian, yakni sebagai berikut : 

1. Ahli Waris menurut hubungan darah terdiri dari: 

a. Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara 

laki-laki, paman dan kakek. 

b. Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, 

saudara perempuan dan nenek. 

2. Ahli Waris menurut hubungan perkawinan tediri dari duda atau 

janda. 

 

Di dalam pada Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam 

dijelaskan pula bahwa apabila semua ahli waris masih ada, maka yang 

berhak mendapatkan harta waris adalah anak, suami, istri, ayah, ibu.  

Merujuk pada pasal tersebut  menjelaskan bahwa setiap anak yang lahir dari 

sebuah perkawinan yang sah menpunyai hak untuk mendapatkan warisan 

berdasarkan hubungan darah.  

Pada dasarnya hukum agama adalah pedoman dalam 

melangsungkan perkawinan yang berkekuatan penuh di Indonesia yang 

bersifat menentukan. Maka masyarakat Indonesia di tuntut untuk tunduk 

                                                             
27 Ahmad Rofiq, op.cit., hlm.5. 
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terhadap hukum yang berlaku, tidak melakukan perkawinan di luar hukum 

agama. 

Perkawinan beda agama banyak mengundang perdebatan di 

masyarakat banyak pihak yang menentang terjadinya perkawinan beda 

agama, karena di khawatirkan perkawinan beda agama akan menimbulkan 

permasalahan yang sulit diselesaikan. Salah satu permasalahan yang akan 

timbul terkait dengan keabsahan perkawinan dan kewarisan dari perkawinan 

beda agama. 

Dalam sistem kewarisan dalam Islam menurut Al Quran salah 

satunya menetapkan bahwa Ahli Waris adalah orang yang berhak mewarisi 

karena adanya hubungan kekerabatan/darah (nasab) dan hubungan 

perkawinan (nikah) dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang 

karena hukum untuk menjadi ahli waris.28  

Perkawinan beda agama yang dilangsungkan tidak menutup 

kemungkinan untuk melahirkan keturunan yang nantinya akan menjadi ahli 

waris terhadap kedua orang tuanya, namun bila ahlli waris tersebut bukan 

beragama islam maka tidak dapat menerima warisan seperti yang tertuang 

di dalam pasal 171 huruf c salah syarat mendapat waris adalah beragama 

islam.  

Anak yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang wanita 

muslimah dengan laki-laki non muslim atau dalam hal ini keduanya 

                                                             
28 Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga (Harta-harta Benda dalam Perkawinan), PT. , 

(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 199 
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memiliki perbedaan agama dianggap anak tidak sah. Ketentuan tersebut 

didasarkan pada Fatwa MUI yang menyatakan bahwa wanita muslimah 

haram dan tidak sah secara mutlak jika menikah dengan laki-laki kafir, baik 

musyrik ataupun ahli kitab. Apabila perkawinan tersebut tetap dilaksanakan 

maka perkawinan tersebut dianggap batal dan tidak sah, demikian pula 

apabila mereka melakukan hubungan suami-istri maka hukumnya adalah 

haram.29   

Apabila jika dilihat dari sudut pandang hukum waris islam, bahwa 

anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama tidak mempunyai hak 

untuk mendapat harta waris apabila diketahui tidak mempunyai agama yang 

sama dengan pewaris, dalam ini pewaris beragama islam. 

Dalam sistem kewarisan Islam yang dituangkan dalam pasal 171 

huruf (c) Kompilasi Hukum Islam diketahui salah satu syarat untuk menjadi 

ahli waris, yakni harus beragama Islam, jadi apabila diketahui ahli waris 

tidak beragama Islam, maka ia tidak memiliki hak untuk mewaris, hal ini 

sesuai dengan hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh bukhari dan 

muslim yang artinya ; “orang Islam tidak dapat mewarisi harta non muslim 

dan non muslim pun tidak dapat mewarisi harta orang Islam”.  

Namun hambatan tersebut dapatxteratasi, dengan mengacu kepada 

ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor : 5/MUNAS 

                                                             
29 Majelis Ulama Indonesia, Fiqh Indonesia (Himpunan Fatwa-fatwa Aktual), (Jakarta 

Editor : M. Hamdan Rasyid, Al Mawardi Prima,2003), hlm. 176. 
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VII/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama, yang menetapkan bahwa:30 

1) Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewaris antar 

orang-orang yang beda agama (antara muslim dengan non-

muslim); 

2) Pemberian harta antar orang berbeda agama hanya dapat 

dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.  

 

Meski Hukum waris Islam tidak memberikan hak untuk saling 

mewaris antara orang-orang yang beda agama dalam hal ini antara seorang 

muslim dengan seorang non-muslim, namun adanya ketentuan yang 

menyatakan bahwa pemberian harta waris terhadap orang berbeda agama 

hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah. Sehingga 

untuk hak waris anak yang lahir dari perkawinan beda agama tetap bisa 

mendapatkan warisan dari orang tuanya yang beda agama dalam bentuk 

hibah, wasiat dan hadiah. Berdasarkan fatwa MUI tersebut bahwa anak beda 

agama setara dengan anak angkat yang bagiannya tidak lebih dari 1/3 

bagian. Ketentuan wasiat wajibah bagi agi anak angkat diatur dalam pasal 

209 ayai 1 dan 2, sebagai berikut: 

1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 

sampai dengan pasal 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap 

orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat 

wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak 

angkatnya. 

2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi 

wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan 

orang tua angkatnya.  

 

                                                             
30 Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor : 5/MUNAS VII/9/2005 

tentang Kewarisan Beda Agama, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2005 (21 Jumadil 

Akhir 1426H). 
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Di masyarakat sering dijumpai perdebatan mengenai penetapan 

ahli waris yang berbeda agama tersebut. Contohnya seperti yang terjadi pada 

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368 K/AG/1995. Di 

dalam putusan Mahkamah Agung tersebut permasalahan yang diketahui 

bahwa anak kandung perempuan yang diketahui beragama non Islam 

(Nasrani) status hukumnya adalah bukan sebagai ahli waris, tetapi ia berhak 

mendapat bagian dari warisan kedua orangtuanya yang telah meninggal 

dunia berdasarkan wasiat wajibah yang bagiannya sama dengan bagian anak 

perempuan lainnya dari almarhum kedua orangtuanya. 

Perlindungan hukum atau solusi terhadap ahli waris yang beda 

Agama dengan pewaris adalah dengan pemberian hibah, wasiat oleh 

pewaris, atau wasiat wajibah melalui penetapan Pengadilan, seperti 

yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

368/K/AG/1995, yang di dalamnya menentukan bahwa anak kandung yang 

dalam hal ini tidak beragama Islam dapat memperoleh warisan dengan 

wasiat wajibah. Putusan ini bukan berarti bertentangan dengan syariat Islam, 

hal ini karena anak yang mempunyai agama yang berbeda dengan pewaris 

tidak ditetapkan sebagai ahli waris. Melainkan sebagai anak angkat maka 

akan sangat adil apabila ia mendapatkan harta peninggalan dari orang tuanya 

melalui wasiat wajibah.  

Dapat diketahui dari pasal 209 Kompilasi Hukum 

Islam  menjelaskan bahwa yang mendapat wasiat wajibah adalah orang 

terdekat dari pewaris, seperti anak angkat maupun orang tua angkat, 
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sebagaimana contoh kasus yang sudah penulis jelaskan diatas, bahwa 

seorang anak kandung yang mempunyai agama yang berbeda dengan kedua 

orangtuanya, mereka juga disetarakan dengan anak angkat, oleh karenanya 

mereka berhak menerima bagian dari harta warisan pewaris melalui wasiat 

wajibah. 

 

F. Metode 

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang harus dimiliki oleh 

penulis untuk mengumpulkan informasi atau data-data yang telah 

didapatkan. Metode penelitian berisi tentang prosedur dan langlah-langkah 

yang harus ditempuh, sumber data, waktu untuk penelitian, dan dengan 

langkah-langkah seperti apa data tersebut diperoleh dan selanjutnya 

dianalsis oleh penulis. 

1. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi Penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan 

skripsi ini adalah secara deskriptif analitis. Spesifikasi penelitian 

deskriptif analitis yaitu spesifikasi penelitian yang menggambarkan 

peraturan-peraturan yang masih baru dan dikaitkan dengan teori-teori 

hukum yang ada dan pelaksanaannya menyangkut permasalahan yang 

akan diteliti oleh penulis.31 

 

                                                             

 31 Roni Hanitijo Soemitro, Metodologi Peneltian Hukum dan Jumetri, (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 1990), hlm. 97-98. 
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2. Metode Pendekatan 

 Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam 

melaksanakan penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis 

normatif. Metode pendekatan yuridis normatif yaitu metode yang 

digunakan dan berdasarkan dari bahan-bahan hukum utama. Metode 

ini dilakukan dengan cara menelaah teori-teori yang ada, asas-asas 

hukum yang ada, serta beberapa peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan penulisan hukum ini.32 

3. Tahap Penelitian 

Tahap penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu : 

a. Penelitian Kepustakaan ( Library Research ) 

       Penulis akan melakukan penelitian dengan cara 

mempelajari buku- buku yang ada dan membaca membaca buku-

buku yang berkaitan dengan penulisan hukum ini. Penulis juga 

akan mempelajari artikel- artikel dan peraturan-peraturan yang 

sudah ada dan berhubungan dengan permasalahan yang akan 

dibahas dalam penulisan hukum ini. 

Sumber data atau bahan- bahan yang menjadi objek penelitian 

bagi penulis ini dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu sumber data 

primer, sekunder, tersier. 

                                                             
 32 Zainudin Ali, Metode Penulisan Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 24. 
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1) Sumber data primer adalah sumber data yang berupa 

beberapa peraturan perundang-undangan nya sangat 

berkaitan dengan penulisan hukum ini. Beberapa peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan 

hukum ini adalah: 

• Undang-Undang Dasar 1945 

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

• Kompilasi Hukum Islam 

2) Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh 

dari berbagai macam media perantara atau secara tidak 

langsung yaitu beberapa buku yang berkaitan dengan 

permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini. 

3) Sumber data tersier yaitu sumber data yang dapat 

memberikan informasi tentang sumber data primer dan 

sekunder seperti kamus besar hukum, jurnal hukum, dan 

internet. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Penelitian Kepustakaan ( Library Research ) 

       Penelitian kepustakaan ini akan dilakukan oleh penulis dengan 

mempelajari dan membaca buku yang ada dan mempelajari beberapa 
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peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang tentang 

perkawinan, perkawinan paksa, dan Kompilasi Hukum Islam. 

Kemudian penulis akan memilih data yang telah diperoleh melalui 

bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Kemudian penulis 

akan menyusun data yang telah diperoleh. 

5. Alat Pengumpulan Data 

       Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini 

adalah : 

a.   Penelitian Kepustakaan ( Library Research ) 

       Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara tidak 

terjun ke lapangan langsung untuk mendapatkan informasi dan 

data-data, melainkan dengan  melakukan penelitian dengan cara 

mempelajari buku-buku yang ada di perpustakaan, kamus besar 

hukum, dokumen, dan peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan penulisan hukum ini. 

6. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan 

skripsi ini adalah dengan metode yuridis kualitatif. Analisis yuridis, 

karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada 

sebagai norma hukum positif. Kualitatif, artinya menguraikan data 

dalam bentuk kalimat yang teratut, runtun, logis, tidak tumpang tindih 

dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.  
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7. Lokasi Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan ini berlokasi di tempat yang 

mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas oleh 

penulis, lokasi penelitian penulisan hukum ini yaitu: 

1) Perpustakaan Mochtar Kusumahatmadja Universitas Padjajaran 

Jalan Dipatiukur Nomor. 35 Bandung. 

2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung 

Jalan Lengkong Dalam Nomor 21 Bandung. 
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