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ABSTRAK 

 

 

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, khususnya 

bila dilihat dari segi etnis / suku bangsa dan agama. Konsekuensinya, dalam 

menjalani kehidupannya masyarakat Indonesia dihadapkan kepada perbedaan – 

perbedaan dalam berbagai hal, mulai dari kebudayaan, cara pandang hidup dan 

interaksi antar individunya. Yang menjadi perhatian dari pemerintah dan 

komponen bangsa lainnya adalah masalah hubungan antar umat beragama. Salah 

satu persoalan dalam hubungan antar umat beragama ini adalah masalah 

Pernikahan Muslim dengan non-Muslim yang selanjutnya kita sebut sebagai 

“pernikahan beda agama’. 

Pernikahan merupakan bagian dari kemanusiaan seseorang, seorang 

muslim yang hidup di negara yang majemuk seperti ini hampir dipastikan sulit 

untuk menghindari dari persentuhan dan pergaulan dengan orang yang beda 

agama. Pada posisi seperti ini ketertarikan pria atau wanita Muslim dengan orang 

yang beda agama dengannya atau sebaliknya, yang berujung pada pernikahan 

hampir pasti tidak terelakkan. Dengan kata lain, persoalan pernikahan antar agama 

hampir pasti terjadi pada setiap masyarakat yang majemuk. Keadaan masyarakat 

Indonesia yang majemuk menjadikan pergaulan di masyarakat semakin luas dan 

beragam, hal ini telah mengakibatkan pergeseran nilai agama yang lebih dinamis 

daripada yang terjadi pada masa lampau, seorang muslimin dan muslimat 

sekarang ini lebih berani untuk memilih pendamping hidup non-muslim.  

 

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode kepustakaan murni. 

Semua karya-karya yang terkait dengan penelitian ini dijadikan sebagai bahan 

rujukan untuk mengetahui sejarah perkembangan serta membaca pemikiran tokoh 

baik dari kalangan JIL (Jaringan Islam Liberal) maupun HTI (Hizbut Tahrir 

Indonesia). Untuk menganalisis data penyusun menggunakan metode deskriptif-

komparatif-analisis. 

 

Hasil yang diperoleh adalah pernikahan beda agama menurut JIL (Jaringan 

Islam Liberal) diperbolehkan, mereka menggunakan pendekatan Historis dan 

Teologis Normative, serta pandangan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) yaitu 

mengharamkan pernikahan beda agama, mereka menggunakan pendekatan 

tekstual analisis dalam menafsirkan dalil-dali baik yang berasal dari al-Qur’an 

ataupun as-Sunnah. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

ARAB-LATIN 

 

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam 

penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen 

Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 

22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987. 

 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Aliĭf Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 bă’ b be ة

 tă’ t te ت

 śă’ ś es (dengan titik di atas) ث

 Jīm j je ج

 hă’ h ha (dengan titik di bawah) ح

 khă’ kh ka dan ha خ

 dăl d de د

 zăl ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ră’ r er ز

 zai z zet ش

 sin s es ض

 syin sy es dan ye ش

 săd ş es (dengan titik di bawah) ص

 dăd d de (dengan titik di bawah) ض

 Tă’ t te (dengan titik di bawah) ط

 Ză’ z zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ Koma terbalik di atas‘ ع

 gain g ge غ

 Fă’ f ef ف

 qăf q qi ق

 kăf k ka ك
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 lăm l ‘el ل

 mĭm m ‘em و

ٌ nŭn n ‘en 

 wăwŭ w w و

ِ Hă’ h ha 

 hamzah ‘ apostrof ء

 yă’ y ye ي

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 

 ditulis Muta’addidah دة ديتّع

ةعّد  ditulis ‘iddah 

 

C. Ta’ Marbutah di akhir kata 

1. Bila dimatikan ditulis h  

 ditulis hikmah حكًة

 ditulis jizyah جصية

 
 (Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam 

bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, 

maka ditulis dengan h. 

األونيبءكساية   Ditulis Karămah al-auliyă’ 

 

3. Bila ta’ Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah 

ditulis t atau h 

انفطسشكبة   ditulis Zakăt al-fitri 
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D. Vokal Pendek 

 fathah 
ditulis A 

ditulis fa'ala 

 kasrah  
ditulis i  

ditulis żukira 

 dammah يرهت
ditulis u 

ditulis yażhabu 

 

 

E. Vokal Panjang  

1. 
fathah + alif ditulis ă 

 ditulis jăhiliyah جبههية

2. 
fathah + ya’ mati ditulis ă 

  ditulis tansă تُـسى

3. 
kasrah + ya’ mati ditulis ĭ 

 ditulis karĭm كـسيى

4. 
dammah + wawu mati ditulis ŭ 

  ditulis fur ŭd فسوض

 

F. Vokal Rangkap 

1. 
fathah + ya’ mati ditulis ai 

 ditulis bainakum ثيُكى

2. 
fathah + wawu mati ditulis au 

 ditulis qaul قول

 

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan apostrof 

 

 ditulis a’antum أأَتى

 ditulis u’iddat أعدت

 ditulis la’in syakartum نئٍ شكـستى

 

H. Kata Sandang Alif +Lam 

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "Ґ" 

 ditulis al-Qur’ăn انقسآٌ

 ditulis al-Qiyăs انقيبض
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2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el) nya. 

 ’ditulis as-Samă انسًبء

 ditulis asy-Syams انشًط

 

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut penulisannya. 

 }ditulis zawҐ al-furŭd انفسوض يذو

انسُة أهم   ditulis ahl as-Sunnah 

 



x 

 

“MOTTO” 

 

تي رحمةاختالف اّم  
“Perbedaan diantara umatku adalah suatu rahmat”. 

 

Ada empat jalan menuju kebijaksanaan agama, 

sains, sastra dan filsafat (Gao xin jian) 

 

قة تجلب التيسيرالمّش  
“Kesulitan menarik kemudahan”. 
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SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA : 
 

 

 

 AYAH DAN IBUKU YANG SELALU KUSAYANGI DAN KUTAATI, 

KARENA JASA DAN PENGORBANANNYA YANG TIDAK TERNILAI, 

SERTA TERIMAKASIH ATAS SEPERTIGA MALAMNYA. SALAM 

TA’DZIM BUAT BAPAK IBU-Q TERCINTA. 
 PAMAN, KAKAK-KAKAK DAN ADIK-ADIKKU YANG SELALU 

MEMOTIVASI DAN MEWARNAI KEHIDUPANKU. 
 PARA MASYAYIKH, KYAI, USTADZ DAN USTADZAH SERTA PARA 

DOSEN YANG TELAH MENGUKIRKAN DI HATIKU GORESAN-

GORESAN ILMU YANG SANGAT BERHARGA.  
 SAUDARA-SAUDARAKU, TEMAN DAN SAHABAT YANG TELAH 

BERSAMA-SAMA BELAJAR, BERKARYA DAN BERSENDA-GURAU. 

TERKHUSUS REKAN-REKAN SEPERJUANGAN DI MA’HAD 

BAHRUL ULUM JOMBANG  
 NENK’Q ZATA LULABYY TERSAYANG YANG SELALU MEMBERI 

SUPORT DAN MOTIVASINYA, SERTA YANG SELALU 

MENASEHATI DAN MEMARAHI AKU SERTA MEMBERIKAN KASIH 

TANPA PAMRIH KARENA ITU SEMUA, AA’ UCAPIN 

TERIMAKASIH BANGET ATAS SEMUANYA. 
 BUAT TEMEN-TEMEN NGOPI, NIAM, HELMI, KHOLIL, ABID, 

ABD WAHID, CAK BOL-BOL, WALDO, HUDA DAN MAMAN, 

TERIMAKASIH ATAS INSPIRASI DAN SEMANGATNYA 
 DAN TAK TERLUPAKAN SAHABAT-SAHABAT PMII. KPM 

JABAR, KPC CIREBON YANG SUDI MENAMPUNGKU DAN 

MEMBERIQ HIDUP PENUH BERMAKNA 
 KAWAN-KAWAN PMH ANGKATAN 2004. 
 ALMAMATER  UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang sangat dalam dan kuat 

sebagai penghubung antara seorang pria dengan seorang wanita dalam 

membentuk suatu keluarga atau rumah tangga. Dalam membentuk suatu 

keluarga tentunya memerlukan suatu komitmen yang kuat diantara pasangan 

tersebut. Sehingga suatu perkawinan dapat dinyatakan sah, apabila dilakukan 

menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan yang 

melakukan pernikahan.
1
 

Pernikahan beda agama bagi masing-masing pihak menyangkut aqidah 

dan hukum sangat penting bagi seseorang. Hal ini menyebabkan tersangkutnya 

dua peraturan yang berlainan mengenai syarat- syarat dan tata cara 

pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing.  

Kenyataan dalam kehidupan masyarakat bahwa perkawinan berbeda 

agama itu terjadi sebagai realitas yang tidak dipungkiri. Berdasarkan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku secara positif di Indonesia, telah jelas dan 

tegas menyatakan bahwa sebenarnya pernikahan antar agama tidak diinginkan, 

karena bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Tetapi dalam 

kenyataanya, perkawinan antar agama masih saja terjadi dan akan terus terjadi 

sebagai akibat interaksi sosial diantara seluruh warga negara Indonesia yang 

                                                           
1
 Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 pada pasal 2 ayat 1. 
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pluralis agamanya. Banyak kasus-kasus yang terjadi didalam masyarakat, 

seperti pernikahan antara artis Jamal Mirdad dengan Lydia Kandau, Katon 

Bagaskara dengan Ira Wibowo, Yuni Shara dengan Henri Siahaan, Adi 

Subono dengan Chrisye, Ari Sihasale dengan Nia Zulkarnaen, Dedi Kobusher 

dengan Kalina, Frans dengan Amara, Sonny Lauwany dengan Cornelia 

Agatha, dan masih banyak lagi. 

Gagasan-gagasan pembaruan di kalangan intelektual, khususnya dari 

Barat yang menggagas Liberalisasi Islam sangat berpengaruh terhadap pola 

pemikiran intelektual Indonesia. Gerakan Liberalisasi pemikiran Islam yang 

marak akhir-akhir ini, sebenamya lebih berpengaruh pada wilayah ekstemal 

dari pada perkembangan alami dari dalam tradisi pemikiran Islam sendiri. 

Pengaruh eksternal itu dengan mudah dapat ditelusuri dari trend pemikiran 

liberal di Barat dan dalam tradisi keagamaan Kristen. 

Nama "Islam Liberal" menggambarkan prinsip-prinsip yang dianut 

oleh JIL (Jaringan Islam Liberal), yaitu Islam yang menekankan kebebasan 

pribadi dan pembebasan dari struktur sosial-politik yang menindas. "Liberal" 

di sini bermakna dua: kebebasan dan pembebasan. Mereka percaya bahwa 

Islam selalu dilekati kata sifat, sebab pada kenyataannya Islam ditafsirkan 

secara bebeda-beda sesuai dengan kebutuhan penafsirnya. Kelompok ini 

memilih satu jenis tafsir, dan dengan demikian satu kata sifat terhadap Islam, 

yaitu "Liberal". Untuk mewujudkan Islam Liberal, kelompok diskusi tadi 

membentuk Jaringan Islam Liberal (JIL). Jaringan Islam Liberal 

dideklarasikan pada 8 Maret 2001. Pada mulanya JIL hanya kelompok diskusi 
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yang merespon fenomena-fenomena sosial keagamaan, kemudian berkembang 

menjadi kelompok diskusi yang merespon persoalan persoalan sosial 

keagamaan. Kelompok ini terus mendiskusikan berbagai hal mengenai Islam, 

negara, dan isu-isu kemasyarakatan. Kelompok diskusi ini diikuti oleh lebih 

dari 200 anggota, termasuk para penulis, intelektual, dan pengamat politik 

seperti Taufik Adnan Amal, Rizal Mallarangeng, Denny JA, Eep Saifulloh 

Fatah, Hadimulyo, Ulil Abshar-Abdalla, Saiful Mujani, Hamid Basyaib, clan 

Ade Armando.
2
 

Pernikahan bagi kaum liberal bukanlah merupakan ibadah. Mereka 

berpendapat pernikahan hanyalah sekedar hubungan sosial kemanusiaan 

semata.
3
 Pendapat tersebut diungkapkan oleh aktivis liberal seperti 

Muhammad Monib dan Ahmad Nurcholis.  

Walaupun kedua fasilitator Nikah Lintas Agama ini berpendapat 

demikian, namun bisa dikatakan pendapatnya tidak bisa dibenarkan secara 

mutlak, sebab dalam bukunya sepertinya diakui bahwa menikah juga bisa 

bernilai ibadah. Dalam buku Kado Cinta bagi Pasangan Beda Agama ditulis 

sebagai berikut, 

"Pernikahan bukanlah ibadah dalam arti kewajiban, melainkan 

hubungan sosial kemanusiaan semata. Pernikahan akan bernilai 

ibadah, jika diniatkan untuk mencari rida Allah Swt."
4
 

 

                                                           
2
 Dalam sebuah diskusi tentang fatwa NU mengenai sesatnya JIL yang dilaksanakan di 

Universitas Wahid Hasyim, pada hari Sabtu tanggal 18 December 2004. 

 
3
 Lihat Mohammad Monib & Ahmad Nurcholis, Kado Cinta Bagi Pasangan Beda Agama 

hlm. 33. 

 
4
 Ibid. 
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Sebagaimana mereka memandang pernikahan bukanlah sebagai 

Ibadah, mereka pun berpendapat bahwa pernikahan dapat dilangsungkan 

secara sah oleh pasangan yang berbeda agama (apapun agamanya). ”Ijtihad” 

yang dianggap tidak berdasar tersebut telah ditulis dalam berbagai buku-buku 

mereka, dengan berbagai argumentasinya.
5
  

Abd Moqsith Ghazali dalam buku "Argumen Pluralisme Agama" 

berpendapat bahwa larangan seorang muslim menikahi orang kafir di zaman 

Rasulullah Saw lebih bersifat politis dari pada teologis. Bahkan, tanpa 

tanggung-tanggung ia beralasan dengan menuduh bahwa Nabi Saw. tidak 

pernah mempersoalkan keyakinan pamannya Abu Thalib. Ditulis dalam 

bukunya: 

"Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa pelarangan pernikahan 

dengan orang-orang kafir Mekah tersebut bukan karena argumen 

teologis-keyakinan, melainkan lebih sebagai argumen politik. Sebab 

kalau larangan itu bersifat teologis, maka bukan hanya perkawinan 

yang akan dilarang, melainkan seluruh jenis komunikasi dengan orang 

kafir harus ditutup, termasuk komunikasi dengan Abu Thalib (paman 

Nabi) yang masih kafir. Namun, fakta sejarah menunjukkan bahwa 

Nabi Muhammad bukan hanya tak mempersoalkan keyakinan Abu 

Thalib, melainkan justru Abu Thalib orang yang paling gigih 

melindungi Nabi Muhammad dan pengikutnya"
6
 

 

Pernyataan yang ditulis Abd Moqsith ini sejalan dengan pendapat 

Zainun Kamal yang berpendapat bahwa larangan pernikahan antara seorang 

                                                           
5
 Penyebutan “ijtihad” yang tidak berdasar dikarenakan pendapat-pendapat mereka sangat 

bertentangan dengan para ulama yang berhati-hati dalam berijtihad, dengan kata lain dalam 

berijtihad seorang hendaknya mengetahui dan memenuhi d{awabit}-nya (sesuai dengan koridor-

koridornya) tidak asal-asalan. Untuk lebih jelasnya baca buku-buku ahli ushul fiqih yang ditulis 

para ulama. Secara ringkas lihat Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam Al-Ushul min Ilmi al-

Ushul.2003. Kairo: Dar al-Aqidah hlm 87. 

 
6
 Abd Moqsith Ghazali, dalam Argumen Pluralisme Agama, hlm. 345-346 
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muslim dengan orang-orang musyrik sebagaimana dalam al-Baqarah: 221 

adalah hanya orang-orang musyrik Arab zaman dulu.
7
  

Berbeda dengan JIL (Jaringan Islam Liberal), HTI (Hizbut Tahrir 

Indonesia) berpendapat bahwa pemahaman sebagian orang yang sangat 

mengagungkan perbedaan agama (pemahaman liberal) adalah keliru. Menurut 

mereka pemahaman liberal semacam itu, yang mengagungkan kebebasan, 

yang pemahamannya benar-benar jauh dari Islam. faham liberal menganut 

keyakinan perbedaan agama dalam pernikahan tidaklah jadi masalah. 

Tentang status pernikahan wanita muslimah dan pria non muslim 

disebutkan dalam firman Allah: 

وهه فئن اميأعَلم بئا أُيها اّلذيه َآمىىا إَذا جاءكم اّْلمؤمىات مهاجزات فامتحىىهَه اّلَله ي

 8 علمتمىهَه مؤمىات فال تزجعىهَه إّلى اّلكَفار ال هَه حٌل ّلهم وال هم يحُلىن ّلهَه

Dari dua sisi ini, sangat jelas bahwa tidak boleh wanita muslim 

menikah dengan pria non muslim (agama apa pun itu). Ayat ini sungguh 

meruntuhkan argumen orang-orang liberal yang menghalalkan pernikahan 

semacam itu. Firman Allah tentu saja kita mesti junjung tinggi daripada 

mengikuti pemahaman mereka (kaum liberal) yang dangkal dan jauh dari 

pemahaman Islam yang benar. 

 

 

 

                                                           
7
 Lihat Nurcholis, Agenda: Tafsir (Baru) Islam Atas Nikah Beda Agama dalam situs 

IRCP (http://www.icrponline.org/). 

 
8
 Al Mumtahanah (50): 10. 

http://www.icrp-online.org/wmview.php?ArtID=418
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B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang ada, maka dapat di ketahui bahwa terdapat 

perbedaan pendapat tentang pernikahan beda agama antara JIL (Jaringan Islam 

Liberal) dan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), sehingga penulis menyusun 

pokok masalah dalam penelitian ini berupa: 

1. Bagaimana pandangan JIL (Jaringan Islam Liberal) terhadap pernikahan 

beda agama, dan Pandangan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) terhadap 

pernikahan beda agama, serta dalil dan argumentasi apa yang mereka 

gunakan? 

2. Metodologi apa yang di gunakan JIL (Jaringan Islam Liberal) dan HTI 

(Hizbut Tahrir Indonesia) dalam menyelesaikan persoalan pernikahan beda 

agama? 

3. Persamaan dan perbedaan pandangan JIL (Jaringan Islam Liberal) dan HTI 

(Hizbut Tahrir Indonesia) terhadap pernikahan beda agama. 

 

C. Tinjauan Dan Kegunaan Penyusunan 

Tujuan Penyusunan 

1. Untuk mengetahui sejauh mana perbedaan dan persamaan pandangan JIL 

(Jaringan Islam Liberal) dan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) terhadap 

pernikahan beda agama. 

2. Untuk mengetahui lebih jauh tentang pandangan JIL (Jaringan Islam 

Liberal) dan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) terhadap pernikahan beda 

agama. 
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Kegunaan Penyusunan. 

1. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam khazanah keilmuan 

hukumIslam khususnya tentang pernikahan beda agama 

2. Untuk memudahkan dalam pencarian solusi hukum atas peristiwa baru 

yang belum jelas dan dijelaskan hukumnya dalam nash dan ijma‟. 

3. Penyusunan skripsi ini diharapkan menemukan jalan tengah dari 

pandangan JIL (Jaringan Islam Liberal) dan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) 

sehingga dapat dijadikan landasan hukum dalam menyelesaikan persoalan 

pernikahan beda agama, khususnya yang terjadi di Indonesia. 

 

D. Telaah Pustaka 

Pernikahan beda agama adalah fenomena yang sudah sejak lama 

terjadi. Pada masa sahabat misalnya, ada beberapa sahabat nabi yang 

mempraktekkan pernikahan ini. Diantaranya sahabat „Ustman bin affan dan 

Huzaifah bin Yaman. „Ustman menikahi Nailah binti al-Kalbiyyah yang 

beragama nasrani. Nailah kemudian masuk Islam. Sedangkan Huzaifah 

menikahi seorang perempuan beragama Yahudi yang berasal dari daerah 

Madyan.
9
 

Hampir semua karya fiqh klasik membahas ini, ada yang fokus dalam 

satu bab tertentu ada juga yang bercampur dengan bab-bab lain. Dalam karya 

kontemporerpun pembahasan ini banyak ditemukan, karena memang 

                                                           
9
 Esiklopedi hikum Islam, ABK-FIK, cet 1 (Jakarta: Ichtiar baru Van Hoeve, 1996), I 
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permasalahan ini selalu ada dan terjadi ditengah-tengah masyarakat kita yang 

plural. 

Dari penelusuran pustaka yang penyusun lakukan, penyusun 

menemukan beberapa karya yang mengulas permasalahan ini, baik dalam 

bentuk bahasa Arab maupun bahasa Indonesia, karya klasik ataupun 

kontemporer. 

 Karya-karya ter ebut adalah: 

Kita>b Al-fiqh ‘Ala al-Maz}a>habil al-Arba’ah, Abd ar-Rahman al-Jaziri. 

Dalam juz IV Bab Mabhas al-Muharramat li Ikhtila>f ad-Di<n, al-Jaziri 

mengemukakan tiga golongan agama non-Islam yaitu; pertama golongan yang 

tidak mempunyai kitab samawi dan tidak mempunyai kitab yang menyerupai 

kitab samawi, mereka adalah para penyembah berhala. Kedua, golongan yang 

mempunyai kitab yang meyerupai kitab samawi, yaitu orang-orang majusi 

penyembah api. Menikahi kedua golongan ini, menurut al-Jaziri haram 

hukumnya. Ketiga golongan yang mempunyai kitab samawi dan 

mengimaninya, seperti Yahudi yang mengimani Taurat dan Nasrani yang 

mengimani Injil. Menikahi golongan ini, menurut al-Jaziri hukumnya boleh, 

namun hanya bagi laki-laki muslim.
10

 

Syarh al-Ahka>m as-Syari’iyyah fi al-Ahwa>l as-Syakhsiyyah, karya 

Muhammad Zaid al-Abyani. Dalam juz karya ini, Muhammad Zaid 

                                                           
10

 Abd Ar-Rahman al-Jaziri, Kita>b Al-fiqh ‘Ala al-Maz}a>habil al-Arba’ah, juz IV. 
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mengemukakan, bahwa laki-laki muslim boleh menikahi perempuan 

kitabiyyah dan sebaliknya.
11

 

Fath al-Wahab bi Syarh Minha>j at-Tullab, karya Syaikh al-Islam Abi 

Yahya Zakariyya al-Ansari sedikit memberi tambahan penjelasan mengenai 

ketentuan kriteria bagi kitabi yang boleh dinikahi.
12

 

Raud}ah at-Talibi<n wa Umdah al-Muftin, karya Muhyiddin ibn Syaraf 

Abi Zakariyya an-Nawawi. Dalam karya ini di jelaskan sifat-sifat bagi 

kitabiyyah yang boleh dinikahi oleh laki-laki muslim. Adakalanya dari dari 

Bani Israil dan adakalanya tidak. Yang dari Bani Israil dibolehkan 

menikahinya secara mutlak sedangkan yang tidak dari kalangan Bani Israil 

tidak secara mutlak, ada ketentuan-ketentuan lain yang mesti dipenuhi.
13

  

I’a>nah at-T{a>libi<n, kartay as-Sayyid al-Bikr. Menurut al-Bikr dalam 

karya ini, kebolehan menikahi perempuan kitabi ialah jika kitabi itu murni. 

Artinya kitabi sebelum terjadinya perubahan pada kitab aslinya. Namun 

kebolehan ini makruh hukumnya, baik pada kitabi zimmi atau kitabi harbi. 

Kitabi harbi makruhnya lebih besar daripada kitabi zimmi.
14

 

Karya O.S Eoh Pernikahan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek. 

Dalam karya ini Eoh menguraikan pandangan lima agama (Islam, Khatolik, 

                                                           
11

 Muhammad Zaid, Al-Abyani Syarh al-Ahka>m as-Syari’iyyah fi< al-Ahwa>l as-

Syakhsiyyah, (Beirut-Bagdad: Maktabah an-Nahd}ah, tt.), I: 55-56. 

 
12

 Syaikh al-Islam Abi Yahya Zakariyya al-Ansari, Fath al-Wahab bi Syarh Minha>j at-
Tullab, (Semarang: Toha putra,tt.) II: 45. 

 
13

 Muhyiddin Yahya ibn Syaraf Abi Zakariyya an-Nawawi, Raud}ah at-Talibi<n wa Umdah 
al-Muftin, (Beirut-Bagdad: Da>r al Fikr, 1995), VI: 132-133. 

 
14

 As-Sayyid al-Bikr. Menurut al-Bikr, I’a>nah at-T{a>libi<n, (Semarang: Toha putra, tt.), III: 

295. 
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Protestan, Hindu, Budha) mengenai perkawinan antar agama serta cara 

pelaksanaan pernikahan ini. Menurut Eoh, bagi Islam, sebagaimana surat al-

Maidah (5): 5 dan surat al-Mumtahanah (60): 10, pernikahan antar agama 

hanya dibolehkan bagi laki-laki muslim dengan perempuan non muslim yang 

berasal dari Ahl al-Kita>b (Yahudi dan Nasrani). Itupun tambah Eoh, 

(pernikahan dapat dilaksanakan) jika laki-laki muslim bear-benar dominan dan 

tidak tergoda untuk mengikuti agama istrinya dan ia mampu mendidik anak-

anaknya menjadi muslim, selain seperti ini pernikahan tidak dibolehkan.
15

 

Karya Ahmad Sukarja, Pernikahan Berbeda Agama Menurut Hukum 

Islam. Menurut Sukarja, ditinjau dari agama Islam, hukum pernikahan antar 

agama antara oerempuan muslimah dengan laki-laki Kristen, Katolik, 

Protestan, Hindu, Budha dan pemeluk agama lain adalah haram secara mutlak. 

Begitu juga pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan Hindu dan 

Budha, karena agama ini termasuk golongan Musyrik. Sedangkan pernikahan 

antara laki-laki muslim dengan perempuan Kristen Katolik dan Protestan 

hukumnya adalah haram sadd az-Zari’ah, keharaman ini karena adanya 

kekhawatiran atas mudarat yang ditimbulkanya.
16

 

Karya AL Purwa Hadiwardoyo, Pernikahan Menurut Islam Dan 

Katolik, Implikasinya Dalam Kawin Campur. Dalam karya ini purwa 

menunjukan bahwa, dalam persoalan perkawinan, antara Islam dan katolik 

perbedaanya lebih banyak daripada kesamaannya. Oleh karenanya berbagai 

                                                           
15

 O.S Eoh Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek, Cet I (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 1996), hlm. 118. 

 
16

 Ahmad Sukarja, Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Islam, (Jakarta: PT 

Pustaka Firdaus, 1994, hlm. 12. 
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kendala akan muncul ketika seseorang melakukan pernikahan lintas agama ini. 

Lebih lanjut, purwa mengemukakan, pada dasarnya kedua agama ini (Islam 

dan Katolik) sama-sama menginginkan adanya pernikahan dalam satu ikatan 

agama. Islam juga melarang pernikahan dengan para penyembah berhala. 

Islam hanya membolehkan pernikahan bagi laki-laki muslim dengan 

perempuan yang memeluk agama dan memiliki kitab suci, serta perempuan itu 

bisa menjaga kehormatannya.
17

 

Dengan demikian penelitian yang akan dilakukan pada skripsi ini lebih 

menekankan pada studi komparatif antara pandangan JIL (Jaringan Islam 

Liberal) dan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) terhadap pernikahan beda agama 

yang terjadi di Indonesia, serta mencari jalan tengah antara kedua pandangan 

tersebut diatas guna menyelesaikan problem pernikahan beda agama yang 

terjadi di masyarakat kita, sehingga skripsi ini berbeda dengan skripsi atau 

buku-buku lain yang membahas tentang pernikahan beda agama, karena 

mempunyai tujuan dan metodologi serta fokus pembahasan yang berbeda. 

 

E. Kerangka Teoritik 

Dalam kaidah usul dijelaskan “bahwa tujuan umum syar‟i dalam 

mensyari‟atkan hukum, ialah merealisir kemashlahatan manusia dalam 

kehidupan ini, menarik keuntungan untuk mereka, dan melenyapkan bahaya 

                                                           
17

 AL Purwa Hadiwardoyo, Perkawinan Menurut Islam Dan Katolik, Implikasinya Dalam 

Kawin Campur. 
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dari mereka”.
18

 Al-Gazali dan asy-Syatibi membagi kemashlahatan ini menjadi 

tiga: kemashlahatan yang bersifat primer (d}aruriyyah), sekunder (hajiyyah), 

dan pelengkap (tahsiniyah).
19

 

D}aru>riyyah yaitu sesuatu yang menjadi pokok kebutuhan hidup 

manusia dan wajib adanya untuk menegakan kemashlahatan bagi umat 

manusia. Apabila tanpa adanya itu, maka akan terganggu keharmonisan 

kehidupan manusia dan tidak akan tegak kemashlahatan-kemashlahatan 

mereka, serta terjadilah kehancuran dan kerusakan bagi mereka. Hal-hal yang 

bersifat daruri ini berpangkal kepada memelihara lima perkara: agama, jiwa, 

akal, keturunan, dan harta. Imam al-Qarrafi menambahkan lima bagian tadi 

menjadi enam, yakni “memelihara kehormatan diri”. Sedangkan Hajiyyah 

ialah sesuatu yang diperlukan oleh manusia dengan maksud untuk membuat 

ringan dan lapang. Juga untuk menanggulangi kesulitan-kesulitan beban yang 

harus dipikul, dan kepayahan-kepayahan dalam mengarungi kehidupan. 

Adapun Tahsiniyyah, yaitu sesuatu yang dituntut oleh norma dan tatanan 

hidup, serta berperilaku menurut jalan yang lurus.
20

 Pada aplikasinya 

daririyyah lebih didahulukan daripada hajiyyah dan tahsiniyyah, begitu juga 

hajiyyah lebih didahulukan daripada tahsiniyyah. 

Jika syari‟at Islam bertujuan memelihara dan mewujudkan 

kemashlahatan, maka ia pun mempunyai tujuan menghilangkan dan 

                                                           
18

 Abdul al-Wahab Khallaf, ‘Ilm Usul al-Fiqh, cet 12 (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 

198. 

 
19

 Yusuf al-Qaradawi, membumikan Syari‟at Islam, alih bahasa Muhammad Zakki dan 

Yasir Tajid, cet. I, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), hlm. 57. 

 
20

 Abd al-Wahab Khallaf, „Ilm Usul…, hlm. 200. 
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memusnahkan kemafsadatan serta mencegahnya. Memelihara kemashlahatan 

yang menjadi tujuan umum syari‟at Islam itu dapat ditinjau dari dua aspek: 

aspek positif dan negatif. Aspek positif, memelihara dan menegakan syari‟at 

Islam, sedangkan aspek negatif, mengantisipasi dan menolak kerusakan 

(mafsadah) baik pada masalah yang belum, sudah, maupun yang akan 

terjadi.
21

 

Karena itu, menolak dan mengantisipasi timbulnya kemafsadatan 

adalah wajib guna menegakkan kemashlahatan. Bahkan, memelihara maslahah 

itu juga termasuk wajib guna meniadakan kerusakan (mafsadah), seperti yang 

disinyalir Imam asy-Syatibi.
22

 

Adapun metode lain yang di gunakan antara lain: 

1. Landasan Historis 

Landasan historis merupakan kajian yang menitikberatkan pada 

wilayah sejarah. Secara teoritis, pernikahan antara orang Muslim dengan 

ahl al-Kitab memang pernah terjadi. Pada zaman sahabat misalnya, 

Utsman bin Affan menikah dengan Bailah binti Qaraqashah al-Kalbiyah 

beragama Nasrani, Thalhah bin Ubaidillah dengan perempuan Yahudi di 

Damaskus, Hudzaifah menikah dengan wanita Yahudi di Madinah. 

Demikian halnya dengan para sahabat lainnya seperti Ibn Abbas, Jabir, 

Ka'bah bin Malik, Al-Mughirah bin Sy'bah pernah menikah dengan wanita 

Ahl al-Kitab. Bahkan Nabi sendiri menikah dengan Maria Koptik yang 

                                                           
21

 Yusuf al-Qaradawi, Membumikan…, hlm. 64-66. 

 
22

 Ibid. 



 14 

semula beragama non-Islam." Selain itu, pemimpin Plestina, Yasser Arafat 

menikah dengan Suha yang beragama Yahudi,  

2. Landasan Teologis Normatif 

Landasan teologis normatif merupakan kajian yang menitikberatkan 

pada wilayah substansial teks. Epistimologi ini menekankan pada perlunya 

keragaman di dalam menafsirkan teks-teks ayat-ayat yang dianggap 

melarang pernikahan beda agama. Ayat-ayat yang berkaitan dengan hal ini 

antara lain QS al-Baqarah: 221; QS al- Mumtahanah: 10 dan QS al-

Maidah: 5).  

3. Landasan normatif 

Epistimologi ini lebih mengedepankan teks daripada konteks, bagi 

golongan HTI (Hisbut Tahrir Indonesia) Al-Qur‟an dan As-sunnah 

merupakan sumber hukum yang harus di laksanakan oleh seluruh umat 

Islam tanpa kecuali, apa yang diperintahkan Al-Qur‟an dan As-Sunnah 

tidak bisa dirubah. 

Kemudian untuk melakukan analisa perbandingan ini, penyusun 

menggunakan pedoman terhadap kerangka teoritik yang mengatakan, 

bahwa semua perbedaan pandangan/pendapat di antara para 

ulama/golongan terjadi karena perbedaan tingkat dan kapasitas kecerdasan, 

serta perbedaan metode yang digunakan dalam memahami nass. Terkadang 

ada yang berpegang kepada hadist Nabi SAW, tetapi juga terkadang justru 

tidak berpegang pada hadist tersebut, melainkan berdasar kepada 

kemashlahatan yang terkandung dalam penetapan hukum. Dan 
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kemashlahatan itu berbeda-beda sesuai dengan lingkungan di mana tokoh-

tokoh tasyri’ itu hidup dan menetap.
23

 

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu cara atau tindakan menurut system 

aturan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara terarah dan 

sistematis sehingga memperoleh hasil yang maksimal.
24

 

1. Jenis Penelitian. 

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang didasarkan 

atas penelusuran literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah-masalah 

yang dibahas. maka teknik yang digunakan adalah pengumpulan data 

secara literal dengan penggalian bahan-bahan pustaka yang sistematis 

antara pandangan JIL (Jaringan Islam Liberal) dan HTI (Hizbut Tahrir 

Indonesia) terhadap pernikahan beda agama. 

2. Sumber dan Jenis Data. 

Data-data didapatkan dari sumber-sumber utama (data primer) dan 

sumber tambahan (data sekunder) dalam kajian fiqh (hukum Islam) dan 

ilmu ushul fiqh berupa referensi klasik ataupun modern seperti Islam 

Liberal dan Islam Fundamental.- Sebuah Pertarungan Wacana" Ulil 

Abshar Abdalla, Abdalla, Tafsir al-Mannar" Muhammad Rasyid Ridha, 

                                                           
23

 „Abd al-Wahab Khallaf, Sejarah Pembentukan dan Perkembanga Hukum Islam, 

(penyd.) Wajidi Sayadi, cet I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 92. 

 
24

 Anton Banker, Metode-Metode Filsafat, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 6. 
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Dar al-Fikr, "Negara Tuhan ". Agus Maftuh, "Wajah Baru Islam di 

Indonesia" Ahmad, Kamaruzzaman Bustamam, dan referensi-referensi lain 

yang berkaitan dengan kajian pernikahan beda agama, metodologi istinbat 

hukum, metode penelitian hukum Islam, kajian ilmu tafsir serta sumber-

sumber lain yang berhubungan dengan pembahasan di atas. 

3. Teknik Pengumpulan Data. 

Dalam penelitian untuk penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode 

penelitian kepustakaan (library research). Dengan metode tersebut, teknik 

pengumpulan data yang dapat dilakukan adalah dengan membaca 

literature-literatur, baik yang merupakan sumber data primer, maupun 

sumber data sekunder. Setelah membaca literatur, penulis melakukan 

verifikasi terhadap bagian-bagian dari literatur yang dapat di analisis. 

Verifikasi dibutuhkan agar tidak terjadi pelebaran aspek pembahasan dari 

tema sentral obyek penelitian. Data-data yang telah diverifikasi kemudian 

dikumpulkan untuk selanjutnya dilakukan penganalisaan data. 

4. Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan 

historis dan  Filosofis, pendekatan historis bertujuan untuk mengetahui 

akar pemikiran kedua golongan tersebut, sedangkan pendekatan filosofis 

bertujuan untuk mengetahui dasar/dalil yang digunakan dalam 

menyelesaikan masalah. Bermodalkan dua pendekatan ini penyusun 

berusaha menjawab semua tanya yang menjadi pokok masalah. 
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5. Teknik Analisa Data. 

Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan metode: 

a. Induksi, yaitu mengadakan penganalisaan terhadap suatu objek 

kemudian ditarik suatu kumpulan yang bersifat umum. Dengan kata lain 

berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang 

kongkrit, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang 

khusus dan kongkrit itu ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat 

umum. Dalam hal ini berpijak pada pandangan JIL (Jaringan Islam 

Liberal) dan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) terhadap pernikahan beda 

agama, kemudian diformulasikan dalam suatu kesimpulan konsepsional 

yang bersifat umum. 

b. Analisa Komparasi, analisis ini bertujuan untuk menemukan dan 

mencermati sisi kesamaan dan perbedaan antara ukuran dalam fokus, 

sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai jawaban dari 

sebagian pertanyaan yang terdapat dalam pokok masalah. 

c. Wawancara (Jika dimungkinkan), yaitu melakukan dialog langsung 

dengan tokoh utama baik dari JIL (Jaringan Islam Liberal) maupun HTI 

(Hizbut Tahrir Indonesia). 

 

G.  Sistematika Pembahasan 

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun membagi menjadi lima bab, 

dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, adapun gambaran 

sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 
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BAB I, adalah membahas pendahuluan yang berisi tentang latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan 

pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II, berisi tentang sejarah didirikanya JIL (Jaringan Islam Liberal) 

dan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia). 

BAB III, membahas tentang tinjauan umum pernikahan beda agama 

dimulai dari definisi, hukum pernikahan dan pandangan kaum JIL (Jaringan 

Islam Liberal) dan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) terhadap pernikahan beda 

agama, metodologi yang digunakan serta dalil yang dijadikan sumber 

pengambilan hukum, yang ke-semuanya merupakan hasil dari penelitian 

kepustakaan (library research). 

BAB IV, berisi tentang analisis pandangan JIL (Jaringan Islam Liberal) 

dan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) terhadap pernikahan beda agama. 

BAB V, berupa penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis terhadap konsep 

pernikahan beda agama menurut Jaringan Islam Liberal (JIL) da Hizbut Tahrir 

Indonesia (HTI), secara umum dapat ditarik kesimpulan, antara lain: 

JIL berpandangan dengan dasar relativisme kebenaran agama dan 

kemaslahatan, tidak mempermasalahkan perkawinan antara seorang Muslim 

dengan non-Muslim, baik laki-laki maupun perempuan mereka juga 

berpandangan bahwa pernikahan bukanlah suatu ibadah melainkan hubungan 

sosial. Ulil Abshar Abdalla, koordinator JIL mengatakan bahwa larangan 

pernikahan lintas agama sudah tidak relevan lagi. Menurutnya, Al-Quran juga 

tidak pernah secara tegas melarang hal itu, karena Al-Quran menganut 

pandangan universal tentang martabat manusia yang sederajat, tanpa melihat 

perbedaan agama. Segala produk hukum Islam klasik yang membedakan 

kedudukan orarg Islam dan non- Islam harus diamandemen berdasarkan 

prinsip ke-sederajatan universal dalam tataran kemanusiaan. Berpikir secara 

tekstual saja pernikahan beda agama antara laki-laki Muslim dengan wanita 

ahl al-Kitab, begitu juga antara wanita Muslim dengan laki-laki non- Muslim 

(ahl al-Kitab) menurut Abdul Moqsith Ghazali, salah satu "petinggi" JIL 

diperbolehkan. Moqsith mengqiyaskannya dengan hadis tentang kewajiban 

menuntut ilmu. Dalam hadis tersebut tidak ditemukan kata, "Muslimatin" 
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namun pada kenyataannya wanita juga diwajibkan menuntut ilmu. Ini dapat 

dilihat dalam kitab Jurmiyah bab al-iktifa’. Sebagai contoh, dalam kitab ini 

disebutkan hadis di atas (thalabul 'ilmi. faridhatun 'ala kulli Muslimin). Di 

dalam Al-Quran tidak dicantumkan hukum pernikahan wanita Muslimah 

dengan laki-laki non-Muslim tidak dicantum sebaliknya, min bab al-Iktifa'. 

Karena itu berlaku hukum sebaliknya (Mafhumm al-Mukhalafah). Selain itu 

dalam teks-teks agama tidak ditemukan dalil yang melarang pernikahan 

perempuan Muslimah dengan laki-laki non- Muslim.  

Menurut Abdul Moqsith Ghazali, salah satu promotor JIL, tidak ada 

dalil yang melarang itu adalah dalil diperbolehkannya pernikahan di antara 

mereka. la menyebutkan salah satu kaidah ushuliyah, 'adam al-Dalil huwa al-

Dalil'. Karena tidak ada dalil AI-Quran yang melarang, maka berarti sudah 

menjadi dalil diperbolehkannya, sehingga pernikahan perempuan Muslimah 

dengan laki-laki non-Muslim diperbolehkan. Jadi pernikahan orang Islam, 

baik antar laki-laki maupun perempuan dengan agama apapun menurut JIL 

boleh. 

Sedangkan pernikahan beda agama menurut HTI yang menggunakan 

landasan normatif atau lebih mengedepankan teks, mereka mengharamkan 

menikahi perempuan kafir dan ahl al-kitab. HTI mendoktrinnya berdasarkan 

surat al-Baqarah ayat 221 “ dan jangan lah kamu menikahi wanita wanita 

musrik sebelum mereka beriman “ dan surat al-Mumtahana ayat 10 “ dan 

jangan lah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-

perempuan kafir”. Jadi menurut mereka pernikahan beda agama tidak 
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diperbolehkan atau diharamkan, mereka hanya membolehkan laki-laki muslim 

dengan wanita ahl al-Kitab, itu pun dengan syarat bahwa laki-laki tersebut 

harus bisa membawa wanita tersebut untuk bisa memeluk agama Islam. 

Pertanyaan selanjutnya adalah, sejauh mana persamaan dan perbedaan 

pendapat kedua golongan tersebut terhadap pernikahan beda agama? Berikut 

beberapa titik temu yang bisa penyusun identifikasikan: 

1. Ada persamaan antara kedua golongan tersebut diatas terhadap hukum 

pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahl al-Kitab yaitu 

diperbolehkan, walaupun HTI memberikan syarat, yaitu laki-laki tersebut 

bisa menjadi panutan dalam keluarganya dan bisa membawa wanita yang 

dinikahinya memeluk agama islam. mempunyai dalil yang relatif sama 

yaitu surat al-Baqarah (2): 221, surat al-Maidah (5): 5, surat al-

Mumtahanah (60): 10.   

2. Menurut JIL pernikahan beda agama semuanya diperbolehkan baik laki-

laki muslim dengan perempuan ahl al-Kitab ataupun sebaliknya, 

sedangkan menurut HTI tidak diperbolehkan wanita muslim menikahi 

laki-laki ahl al-Kitab. 

3. Adapun perbedaan kedua golongan tersebut ada pada metodologi, JIL 

menggunakan landasan normatif teologis dan landasan historis serta lebih 

mengedepankan konsep pluralisme dan universalisme sedangkan HTI 

menggunakan landasan normatif yang lebih mengedepankan teks dan 

kesucian al-Quran dan menentang konsep pluralisme dan universalisme 

dalam kaitannya dengan pernikahan beda agama. 
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B. Saran-saran 

Dengan selesainya penyusunan sekripsi ini, sekedar untuk 

melengkapinya penyusun menyarankan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Selalu ada sarjana yang mengadakan pembaharuan dalam jurisprudensi 

Islam, untuk mengali hukum-hukum islam yang menyangkut masalah 

pernikahan, khususnya pernikahan beda agama. 

2. Sebaiknya generasi adalah mereka, yang memegang prinsip-prinsip 

pemikiran pendahulunya, dan mengadakan pembaharunya yang sejalan 

dengan masa, situasi dan kondisinya dalam masyarakat Islam. 

3. Menciptakan sarjana-sarjana muda Islam yang selalu berpegang teguh 

pada syari’at Islam dan mengembangkannya serta menjadi pemimpin-

pemimpin Islam yang menjadi panutan dalam masyarakatnya, terimakasih. 
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