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Abstrak 

Kantor Urusan Agama yang mempunyai wewenang mencatat pernikahan kaum 

muslimin seringkali dihadapkan pada kenyataan adanya perbedaan agama pada 

orang tua calon mempelai putri, yang tidak menutup kemungkinan karena adanya 

perilaku murtad. Dengan perbedaan agama antara suami istri, tidak sedikit diantara 

mereka yang ternyata berstatus suami-istri dan tinggal satu rumah satu alamat. 

Kepala KUA /Penghulu mempunyai tugas untuk memastikan bahwa pernikahan 

yang dicatatkan di KUA telah memenuhi ketentuan agama termasuk dalam 

penentuan wali nikah.  

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana ketentuan Kompilasi Hukum 

Islam dan fiqh empat madzhab (Hanafi, Syafi’i, Hanbali dan Maliki) berkaitan 

dengan efek hukum perilaku murtad pada status pernikahan yang berujung pada 

bagaimana menentukan wali nikah bagi anak yang dilahirkan dari pasangan beda 

agama. 

Penelitian dilakukan dengan observasi pada data-data yang berkaitan dengan pokok 

bahasan yang terdapat pada buku, artikel, jurnal dan karya tulis lain, serta dengan 

meneliti arsip dan dokumen pencatatan nikah di KUA. Wawancara dilakukan pada 

kepala KUA untuk mendapatkan informasi tentang metode pemeriksaan dan 

pencatatan pernikahan di KUA. 

Menurut KHI batalnya pernikahan sebab murtad berlaku bila ada pengajuan 

pembatalan pernikahan ke Pengadilan Agama,  sementara para imam madzhab 

berpendapat bahwa murtad menyebabkan pernikahan batal meski berbeda pendapat 

kapan pembatalan tersebut mulai berlaku. 

Kesimpulan tentang batal  atau tidaknya pernikahan karena murtad berimplikasi 

pada ketentuan bersambung atau tidaknya nasab anak yang dilahirkan dalam 

pernikahan pasangan yang telah murtad, sehingga menurut KHI nasab anak tetap 

bersambung sepanjang tidak ada pengajuan pembatalan nikah ke Pengadilan 

Agama, sementara menurut fiqh Imam empat madzhab, anak hanya bernasab pada 

ibunya. Penentuan wali nikah didasarkan pada kesimpulan nasab tersebut. 

Hasil penelitian pada 3 KUA di Boyolali menunjukkan bahwa dokumen pencatatan 

nikah belum menunjukkan korelasi antara perilaku murtad orang tua dalam 

penentuan wali nikah. Data dan dokumen pernikahan yang tersimpan di KUA tidak 

menjelaskan secara rinci ada atau tidaknya riwayat pergantian agama pada orang 

tua/wali nikah. Prosedur pemeriksaan yang belum terlaksana secara maksimal juga 

menjadi hambatan dalam meneliti riwayat pergantian agama.  Pada kondisi 

demikian ada kecenderungan pada kepala KUA untuk mengedepankan ketentuan 

Agama (hukum Fiqh) dalam  penentuan wali nikah, meski dokumen tidak 

menguatkannya. 

Kata Kunci: Murtad, Status Pernikahan, Wali Nikah 



Abstract 

The Office of Religious Affairs (KUA), which has the authority to record moslem 

marriages, is often faced with the fact that there are religious differences between 

the parents of the bride, which does not rule out the possibility of apostasy. With 

religious differences between husband and wife, not a few of them turned out to be 

husband and wife status and lived one house at one address.The head of the KUA / 

Penghulu has the duty to ensure that marriages registered at the KUA have met 

religious requirements including in determining the guardian of marriage. 

This study aims to determine how the provisions of the Compilation of Islamic Law 

(KHI) and the four schools of fiqh (Hanafi, Syafi'i, Hanbali and Maliki) are related 

to the effect of the law of apostasy behavior on marital status, which leads to how 

to determine the guardian of marriage for children born from interfaith couples. 

The study was conducted by observing data relating to the subject matter contained 

in books, articles, journals and other written works, and by examining marriage 

records and documents at KUA. Interviews were conducted with the head of the 

KUA to obtain information on the method of examination and registration of 

marriages at the KUA. 

According to KHI, the cancellation of marriage for apostasy applies when a 

marriage cancellation is submitted to the Religious Court (PA), while the madzhab 

priests are of the opinion that apostasy causes the marriage to be canceled even 

though there are different opinions on when the cancellation will take effect. 

The conclusion regarding the cancellation of the marriage due to apostasy has 

implications for the continuation of the lineage (nasab) of the child born in the 

marriage of an apostate spouse, so that according to the KHI, the child continues as 

long as there is no application for cancellation of the marriage to the Religious 

Court, while according to the Imam's jurisprudence four schools, children only has 

a nasab to the mother. The determination of the guardian of marriage is based on 

the conclusion of the nasab. 

The results of research at 3 KUA in Boyolali show that the marriage registration 

documents have not shown a correlation between apostasy behavior of parents in 

determining marriage guardians. Marriage data and documents stored at the KUA 

do not explain in detail whether or not the parents / guardians have changed 

religions. Pre-marital examination procedures that have not been implemented 

optimally are also an obstacle in examining the history of religious conversion. In 

this condition, there is a tendency for the head of the KUA to prioritize the 

provisions of Religion (Fiqh law) in determining the guardian of marriage, even 

though the documents do not confirm it. 

Keywords: Apostasy, marital status, marriage guardians



1. PENDAHULUAN

Kantor Urusan Agama adalah instansi yang berwenang untuk mencatat pernikahan 

yang dilaksanakan oleh umat Islam. Ada beberapa tahapan yang dilaksanakan oleh 

KUA untuk memastikan pernikahan yang tercatat telah memenuhi syarat dan rukun 

secara hukum agama dan tidak menyalahi hukum positif. 

Selain Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, ada berbagai 

perangkat hukum yang mengatur bagaimana pelaksanaan pernikahan yang 

dicatatkan di KUA. Perangkat hukum itu dapat berupa Peraturan Menteri Agama 

(PMA), Keputusan Menteri Agama (KMA) hingga peraturan Dirjen Bimas Islam 

yang mengatur teknis blangko yang digunakan dalam administrasi pencatatan 

nikah. Kompilasi Hukum Islam (KHI) termasuk diantara perangkat hukum yang 

dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pernikahan. Meski KHI banyak disebut 

sebagai Fiqh Indonesia, namun pada prakteknya KUA  belum dapat lepas dari 

hukum fiqh yang selama ini berlaku di masyarakat muslim Indonesia, terutama fiqh 

madzhab Syafi’i. 

Perpindahan agama di Indonesia merupakan hal yang biasa terjadi, dalam 

arti bukan merupakan pelanggarahan hukum. Namun membicarakan perpindahan 

agama masih merupakan suatu hal yang sensitive, terlebih pada masyarakat yang 

memegang teguh satu agama. Maka kebanyakan orang yang berpindah agama tidak 

mengumumkannya dan tidak membicarakannya. 

KUA dapat mengetahui adanya perpindahan agama dengan melihat 

dokumen dan data yang diajukan untuk pendaftaran nikah. Selain pada data calon 

mempelai, data ayah mempelai putri juga perlu dicermati terkait dengan status 

agama. Diantara syarat wali adalah beragama Islam sehingga bila diketahui agama 

yang dianut ayah mempelai putri bukan Islam, maka otomatis ia terhalang menjadi 

wali nikah bagi anaknya. 

Status agama non muslim pada orang tua mempelai putri mempunyai dua 

kemungkinan: pertama, asli non muslim, artinya mereka terlahir dalam keluarga 

non muslim dan menikah dengan sesama nonmuslim. Kedua, mereka terlahir 

sebagai muslim, menikah dengan sesama muslim namun kemudian salah satu atau 

keduanya murtad dan memeluk agama lain.  



Pada kasus dimana didapati ayah mempelai putri adalah non muslim, 

terdapat praktik yang berbeda dalam penentuan wali nikah di KUA. Sebagian 

penghulu akan meneliti kemungkinan adanya wali ab’ad (wali nasab yang lebih 

jauh), sehingga apabila ayah non muslim, maka akan ditelusur apakah mempelai 

putri mempunyai kakek, saudara, paman dan seterusnya yang beragama Islam 

untuk ditentukan sebagai wali nikah bagi mempelai putri. 

Sebagian penghulu yang lain menentukan wali hakim bagi mempelai putri 

yang ayahnya non muslim, dengan alasan bahwa kemungkinan ayah diganti wali 

nasab selanjutnya berlaku bila sang ayah telah tiada. Maka bila ayahnya masih ada 

tapi terhalang karena berbeda agama, maka wali hakim-lah yang menjadi wali nikah 

bagi mempelai putri. 

Kajian tentang tarik menarik antara Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh telah 

banyak dilakukan, baik yang berkaitan dengan implikasi riddah pada perkawinan 

maupun dalam hal penentuan wali nikah. Namun kajian pada kecenderungan KUA 

dalam menentukan wali nikah dengan mempertimbangkan perilaku murtad orang 

tua mempelai putri belum banyak dilakukan.  

Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap bagaimana praktik KUA dalam 

penentuan wali nikah, sekaligus juga diharapkan akan memberi kontribusi bagi 

perubahan regulasi yang lebih komprehensif sehingga KUA mempunyai pegangan 

untuk Tindakan yang sama dalam kasus yang sama dan terhindar dari perbedaan 

pendapat yang dapat membingungkan masyarakat. 

1. METODE

Tidak dapat lepasnya KUA dari penggunaan hukum fiqh empat madzhab disamping 

penggunaan hukum positif sebagai pegangan, membuktikan bahwa hukum positif 

yang berlaku masih mempunyai kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki. 

Disisi lain, hukum fiqh yang begitu beragam juga memungkinkan munculnya 

kebingungan pada pelaksana regulasi maupun pada masyarakat umum. 

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih utuh, penelitian ini mengkaji 

data dari berbagai aturan hukum positif terutama Kompilasi Hukum Islam dan 

pendapat para ulama empat madzhab serta berbagai karya tulis baik dari kitab, 



buku, artikel, jurnal dan lain sebagainya. Adanya kajian pustaka dari dua sisi 

memungkinkan kita mendapatkan perbandingan antara Kompilasi Hukum Islam 

dan pendapat para ulama empat madzhab berkaitan dengan efek hukum riddah 

dalam penentuan wali nikah.  

Selanjutnya akan ditelaah pula data dan dokumen pencatatan nikah pada 

Kantor Urusan Agama sehingga kita mempunyai gambaran dokumen apa saja yang 

menjadi syarat dalam pencatatan nikah dan bagaimana KUA mensikapi keberadaan 

dokumen yang berbeda antara satu dengan lainnya. Kepala KUA menjadi penentu 

dalam penentuan wali nikah berdasar dokumen yang ada, maka wawancara 

dilakukan terhadap kepala KUA untuk mendapat informasi bagaimana praktik 

pemeriksaan mempelai, wali nikah dan dokumen pencatatan nikah sehingga 

menjadi penguat dalam pengambilan keputusan di KUA. 

Dari penelitian berbagai data, arsip dan dokumen berkaitan dengan hukum 

murtad kaitannya dengan pernikahan serta hasil wawancara dengan Kepala KUA, 

dapat diambil kesimpulan kecenderungan KUA dalam  penentuan wali nikah. 

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perilaku murtad merupakan perbuatan serius dalam agama Islam. Ancaman 

hukuman hingga bolehnya dibunuh bagi orang murtad cukup menjadi alasan bahwa 

perilaku murtad mempunyai implikasi serius dalam kehidupan beragama. Indonesia 

bukanlah negara Islam, sehingga meski dalam Islam perilaku murtad dapat 

berakibat hukuman yang berat, namun hukum yang berlaku di Indonesia belum 

memungkinkan hukuman berat bagi pelakunya sehingga berganti agama 

merupakan hal yang biasa dan tidak masuk kategori melanggar hukum negara. 

Dalam kaitan dengan efek perilaku murtad terhadap pernikahan, Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) tidak memandang perilaku murtad sebagai sebab putusnya 

hubungan pernikahan. Ia bisa menjadi alasan perceraian bila perilaku murtad 

menyebabkan ketidakrukunan suami istri sehingga ada pihak yang mengajukan 

pembatalan pernikahan mereka ke Pengadilan Agama. Artinya sepanjang tidak ada 

pengajuan pembatalan, maka status pernikahan suami istri yang berbeda agama 

karena murtad tetaplah dianggap sah. 



Pasal 75 menyebutkan bahwa murtadnya suami atau istri sebagai salah satu 

sebab Pengadilan Agama membatalkan pernikahan pernikahan meski pembatalan 

ini tidak berlaku surut terhadap status anak yang lahir dari pernikahan tersebut. 

Artinya pembatalan pernikahan tersebut bukanlah berarti pembatalan akad 

pernikahan karena yang dibatalkan adalah masa pernikahan setelah murtad. Pada 

pasal 116 huruf h menyebutkan bahwa peralihan agama atau murtad yang 

menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga sebagai alasan 

terjadinya perceraian. Pasal 116 merupakan rincian dari pasal 115 yang 

menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan 

Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak. 

Pembahasan 2 pasal pada KHI tersebut memberikan pemahaman bahwa: 

1. Perceraian dan pembatalan perkawinan hanya berlaku bila melalui proses sidang

di Pengadilan Agama. Artinya, batalnya perkawinan atau terjadinya perceraian 

karena murtad tidaklah berlaku seketika saat suami atau istri menyatakan keluar 

dari Islam. 

2. Sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama, perilaku murtad tersebut

hendaklah menjadi sebab ketidakrukunan  dalam rumah tangga. Meskipun salah 

satu dari pasangan suami istri keluar dari agama Islam, tetapi pasangannya tidak 

mempermasalahkannya, maka kemurtadannya tidak bisa menjadi alasan untuk 

mengajukan cerai. 

3. Ketika perilaku murtad menjadi sebab terjadinya pembatalan perkawinan, maka

pembatalan tersebut tidak berlaku surut terhadap status anak yang lahir dari 

pernikahan tersebut, maka anak tersebut tetaplah diakui sebagai anak sah dari 

pernikahan yang sah. 

Hal yang berbeda akan ditemukan dalam pembahasan riddah menurut fiqh 

empat madzhab. Keempat imam bersepakat bahwa murtad menyebabkan hubungan 

pernikahan menjadi putus. Namun terdapat beberapa perbedaan pendapat dalam hal 

kapan hubungan perkawinan terputus dan bagaimana status putusnya perkawinan. 

Ketentuan bila salah satu diantara suami atau istri murtad dalam madzhab 

Hanafi: 



a. Bila yang murtad adalah pihak istri

Bila yang murtad adalah pihak istri, Mazhab Hanafi sepakat, perkawinan itu

putus tanpa talak. Putusnya perkawinanitu terjadi sejak dilakukannya perbuatan

murtad. Putusnya perkawinan di sini merupakan talak ba’in, di mana suami tidak

bisa merujuk istrinya, meskipun istrinya sudah kembali masuk Islam.

b. Bila yang murtad adalah pihak suami

Bila yang murtad adalah pihak suami, terjadi beda pendapat. Pendapat pertama,

perkawinan itu putus dengan fasakh (pendapat al-Imam Abu Hanafi dan Abu

Yusuf). Pendapat kedua, perkawinan itu putus dengan talak (pendapat

Muhammad).

Menurut Malikiyah, bila suami murtad, makai ia dianggap meninggalkan 

istrinya sehingga perkawinan putus secara talak ba’in dan suami tidak berhak untuk 

melakukan rujuk.  Terdapat beberapa pendapat dalam hal bila pihak yang murtad 

kembali masuk Islam. Ashhab dan Ibn Habib mengatakan bahwa bila seorang istri 

kembali masuk Islam setelah kemurtadannya, maka ia tetap menjadi istri bagi 

suaminya. Menurut Ibn al Majishun, bila suami murtad kemudian masuk Islam lagi 

dalam masa iddah istrinya, maka suami memiliki hak atas istrinya secara 

keseluruhan. Tegasnya, perbuatan murtad yang dilakukan suami atau istri 

menyebabkan putusnya perkawinan.  

Apabila yang berbuat murtad adalah pihak suami, maka perkawinan itu 

putus setelah selesai masa iddah. Bila suami masuk Islam kembali sebelum masa 

iddah selesai, maka perkawinan itu tetap utuh. Bila yang murtad itu pihak istri, ada 

dua pendapat. Pendapat pertama, seketika perkawinan itu putus. Pendapat kedua, 

perkawinan itu putus setelah masa iddah. 

Kesimpulannya, ada beda pendapat di kalangan Malikiyah, secara lebih 

rinci perbedaan itu sebagai berikut: 

1. Bila yang murtad pihak istri, menurut Ibn al Qasim, Ashhab dan al Qayrwani

perkawinan putus seketika dengan jalan talak bain. Namun Ashhab menambahkan 

bila wanita itu Kembali masuk Islam, maka ia tetap menjadi istri bagi suaminya. 

2. Bila yang murtad adalah pihak suami ikatan perkawinan putus seketika. Tentang

bagaimana putusnya perkawinan, terdapat beda pendapat. Pertama, perkawinan 



putus dengan talak bain. Suami tidak diperbolehkan rujuk meski ia Kembali muslim 

dalam masa iddah. Hal ini, menurut Imam Malik, karena dengan murtad ia telah 

meninggalkan istrinya. Namun demikian ada pendapat lain yang mengatakan 

bahwa bila suami kembali muslim dalam masa iddah istri, maka suami memiliki 

hak kembali secara keseluruhan atas istrinya. 

Dalam kitab al Umm, dijelaskan bahwa apabila seorang suami murtad 

setelah persetubuhan, maka terhalanglah ia dengan istrinya. Bila masa iddah habis 

dan suami belum Kembali kedalam Islam, maka perkawinan-pun fasakh. Apabila 

yang murtad adalah pihak perempuan, atau keduanya bersama-sama, ayau salah 

satu diantara mereka kemudian disusul pasangannya, maka sama saja. Mereka 

punya waktu untuk kembali muslim sehingga mereka tetap sebagai suami istri, bila 

tidak kembali muslim dalam masa iddah, maka perkawinan mereka fasakh. 

Apabila terjadi salah satu suami istri murtad dan belum terjadi persetubuhan 

sebelumnya, maka istri tersebut telah ba’in dari suaminya. Ba’in disini adalah 

fasakh tanpa talak. Yang demikian itu karena tidak ada iddah bagi istri tersebut. 

Sebagaimana pada madzhab yang lain, ikhtilaf juga muncul pada madzhab 

Hambali. Status perkawinan karena murtad dibedakan menjadi dua: 

1. Bila suami atau istri murtad sebelum terjadi persetubuhan, maka perkawinan

mereka fasakh.

2. Bila perbuatan murtad terjadi setelah adanya persetubuhan, maka ada

perbedaan pendapat:

a. Furqah disegerakan atau seketika, karena apa yang mengharuskan

fasakhnya perkwainan itu sama saja antara sebelum dan sesudah adanya

persetubuhan.

b. Pendapat kedua, furqah ditangguhkan hingga berahirnya masa iddah. Bila

pihak yang murtad bersedia kemabli masuk Islam sebelum masa iddah

habis, maka suami dan istri tetap dalam statusnya. Apabila hingga habis

masa iddah tidak juga Kembali muslim, istri seketika bain sejak terjadinya

perbuatan murtad.

Akibat hukum dari batalnya perkawinan karena murtad akan berlanjut

pada anak turun pasangan suami istri tersebut. Hal ini penting dibahas karena pada 



prakteknya, tidak semua pasangan suami istri yang murtad kemudian berpisah dan 

putus hubungan sebagai suami istri. Terlebih pada masyarakat yang masih tabu dan 

sensitif membahas pergantian agama, maka perilaku murtad seringkali tidak 

diketahui oleh keluarga, saudara maupun tetangga. Hal ini membuat pasangan beda 

agama dapat dengan nyaman tetap hidup satu rumah sebagai suami istri di tengah 

masyarakat. 

Dengan berpegang pada aturan yang termaktub dalam Kompilasi Hukum 

Islam, hidup bersama-nya pasutri yang beda agama karena murtad, tidaklah 

dianggap melanggar karena tidak ada proses pengajuan pembatalan ke pengadilan. 

Selain itu mereka masih memegang  bukti pernikahan resmi yang dikeluarkan oleh 

Kantor Urusan Agama. Dengan menunjukkan bukti pernikahan tersebut, maka hak-

hak mereka sebagai pasangan suami istri tetap dilindungi oleh negara. Maka mereka 

tetap tercatat sebagai suami istri dalam dokumen resmi negara. Pada Kartu Tanda 

Penduduk (KTP) status tetap tertulis “Kawin” sementara dalam Kartu Keluarga 

(KK) akan tertulis kedudukan mereka sebagai Kepala Keluarga (Suami) dan Istri. 

Dengan dokumen pernikahan resmi (Buku Kutipan Akta Nikah), KTP dan 

KK laki-laki dan perempuan dapat menjalani kehidupan sebagai pasangan suami 

istri. Apabila kemudian dalam kehidupan rumah tangga terlahir anak dari hubungan 

mereka, maka anak tersebut dapat didaftarkan secara resmi dan tercatat sebagai 

anak kandung. 

Apabila perkawinan telah dibatalkan dengan pengajuan ke Pengadilan 

Agama terlebih dahulu, maka yang dihasilkan dari hubungan setelah batalnya 

perkawinan hanya akan mempunyai nasab kepada ayahnya. 

Hal ini tentu berbeda dengan pemahaman para ulama, yang tidak selalu 

menyandarkan hukum pada dokumen semata. Hakekat perkawinan yang sah dapat 

diwujudkan bila terpenuhi syarat dan rukun dalam perkawinan  Demikian pula 

keberlangsungan hubungan suami istri disandarkan pada ketaatan suami dan istri 

dalam menjalankan syariat Islam. 

Perilaku murtad yang dilakukan oleh seorang suami atau istri, baik berupa 

fikiran, ucapan maupun perbuatan akan memberikan efek hukum pada perkawinan 

mereka. Meski secara dhahir hubungan suami istri nampak baik-baik saja karena 



tidak ada tuntutan ataupun proses perceraian, namun apabila perilaku murtad telah 

dilakukan, maka hakekatnya perkawinan telah rusak / batal. 

Batalnya perkawinan menyebabkan berbagai perubahan hukum dalam 

hubungan suami istri. Tugas sebagai suami istri tidak berlaku lagi, sehingga tugas 

mencari nafkah yang tadinya menjadi tugas seorang suami, dan istri mendapatkan 

bagian dari nafkah tidak berlaku lagi (kecuali dalam aturan masih dalam masa 

iddah). 

Memperhatikan perbedaan antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan 

pandangan ulama empat madzhab dalam hal batal tidaknya perkawinan dimana 

salah satu pasangan suami istri murtad ditengah masa perkawinan, maka dapat 

disimpulkan bahwa KHI lebih cenderung memandang anak yang lahir dari 

hubungan suami istri yang tidak pernah melakukan proses perceraian di Pengadilan 

adalah anak sah sehingga berhak mendapatkan segala hak sebagai anak dan 

bernasab kepada ayah ibunya. 

Sementara para ulama empat madzhab berpendapat bahwa kemurtadan 

salah satu pasangan suami istri menjadikan perkawinan mereka batal sehingga anak 

yang dihasilkan dari hubungan setelah kemurtadan dipandang sebagai anak luar 

nikah dan tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya, namun dinasabkan kepada 

ibunya saja. Akan halnya anak yang sudah ada dalam kandungan saat ibunya 

terputus perkawinan karena perilaku murtad, maka anak tersebut tetap dinasabkan 

kepada ayahnya karena ianya merupakan hasil hubungan suami istri saat masih 

beragama Islam. 

Para fuqaha menetapkan cara menentukan keabsahan anak sah dengan 

penisbahan hubungan nasab seorang anak pada ayahnya, sebagai suatu pernyataan 

yang mengabsahkan jalur nasab melalui teori yang disebut firasy, yaitu suatu proses 

penetapan nasab kepada ayah yang oleh Hanafiyah ditetapkan mulai berlaku sejak 

terjadi akad nikah, sedang Ibnu Taimiyah menyatakan firasy baru berlaku setelah 

terjadi hubungan bologis atas perikatan nikah yang sah. Maka mengetahui apakah 

hubungan suami istri yang mengakibatkan kehamilan dilakukan sebelum atau 

sesudah batalnya perkawinan akan menentukan apakah anak yang dikandung 

dinasabkan kepada ayahnya atau tidak. 



Dengan demikian, maka menurut KHI, seorang laki laki muslim yang 

mempunyai istri murtad masih bisa menjadi wali nikah bagi anak yang lahir setelah 

murtadnya istri sepanjang tidak pernah ada pembatalan nikah di Pengadilan Agama. 

Buku nikah atau akta kawin menjadi bukti bahwa pasangan suami istri tersebut 

masih resmi sebagai suami istri yang pernikahannya dilindungi hukum. 

Menurut imam madzhab, seorang laki laki akan kehilangan hak wali nikah 

atas anak, bila anak tersebut lahir dari hubungan yang terjadi setelah murtadnya 

suami atau istri. Karena dengan batalnya pernikahan sebab murtad maka hubungan 

yang terjadi setelahnya dihukumi sebagai zina, sehingga anak yang lahir dari 

hubungan tersebut hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu yang 

melahirkannya, dan tidak bernasab kepada laki-laki yang menyebabkan ibunya 

hamil. Dengan adanya perbedaan tentang waktu batalnya pernikahan sebab murtad, 

antara berlaku seketika saat murtad dan menunggu hingga waktu iddah berakhir. 

Maka penentuan wali nikah bagi anak perlu pemeriksaan detail kapan kehamilan 

atas anak tersebut dimulai. Bila ia adalah hasil hubungan sebelum batal pernikahan, 

maka ia masih mempunyai nasab kepada ayahnya dan bisa berwalikan ayahnya saat 

menikah. Namun bila ia adalah hasil hubungan setelah murtad, maka nasab anak 

hanya bersambung kepada ibunya, sehingga sang ayah tidak berhak jadi wali nikah 

bagi anaknya. 

Hasil penelitian atas data digital maupun dokumen fisik pada 3 KUA di 

Kabupaten Boyolali didapatkan hasil bahwa masing-masing KUA mengalami 

kondisi yang berbeda sehingga problematika yang dihadapi tidaklah sama. Data 

persyaratan nikah di KUA Kecamatan Selo masih terhitung belum lengkap dan 

valid. Hal ini terjadi karena banyak warga Selo yang memiliki dokumen dan data 

kependudukan yang belum valid, berbeda antara satu dokumen dengan dokumen 

lainnya. Maka KUA terpaksa melaksanakan pernikahan dengan dokumen apa 

adanya. Selain itu, KUA Selo juga belum bisa menerapkan pemeriksaan pra nikah 

secara maksimal sehingga validasi data tidak dapat dilaksanakan secara sempurna. 

Hal ini membuat proses penentuan wali nikah hanya berdasar surat keterangan dari 

desa dengan data pendukung berupa Kartu Keluarga.  



KUA Kecamatan Karanggede memiliki problematika yang mirip dengan 

KUA Kecamatan Selo, Kurang lengkapnya dokumen pendaftaran nikah dan 

ketidakhadiran mempelai maupun wali pada pemeriksaan pra nikah menjadi sebab 

penentuan wali nikah dilakukan secara sederhana tanpa pemeriksaan detail. 

Diantara kendala ketidakhadiran mempelai dan wali nikah untuk pemeriksaan pra 

nikah, adalah banyaknya calon mempelai yang merantau dan hanya pulang di hari 

pernikahan. Kesulitan untuk mendapatkan ijin dari perusahaan tempat bekerja juga 

menjadi alasan banyaknya calin mempelai yang tidak dapat hadir untuk 

pemeriksaan pra nikah. Hal ini menyebabkan kepastian penentuan wali nikah baru 

bisa didapatkan sesaat sebelum ijab dilaksanakan. 

KUA Kecamatan Boyolali terhitung lebih tertib dalam hal kelengkapan 

data dibanding dua KUA lainnya. Selain itu, KUA Kecamatan Boyolali berhasil 

melaksanakan pemeriksaan pra nikah pada mayoritas mempelai. Hal ini membuat 

kekurangan ataupun ketidakvalidan data dapat dihindari dan diminimalisir jauh hari 

sebelum pelaksanaan ijab. Maka penelusuran riwayat pernikahan wali, termasuk 

kemungkinan perubahan status agama pada orang tua wali dapat diketahui lebih 

dini. Bukti pernikahan orang tua mempelai dapat dijadikan acuan dalam penentuan 

wali nikah dan dikuatkan dengan keterangan maupun pengakuan saat dilaksanakan 

pemeriksaan pra nikah. 

Dalam hal penentuan wali nikah bagi mempelai perempuan yang terlahir 

dari pelaku murtad, maka KUA Kecamatan Boyolali  dengan pemeriksaan pra 

nikah dan kelengkapan datanya lebih mudah menentukan apakah dengan wali nasab 

atau dengan wali hakim. Bila dokumen yang ada maupuan hasil pemeriksaaan 

membuktikan bahwa mempelai terlahir dari hubungan suami istri pelaku murtad, 

maka KUA Boyolali memberlakukan wali hakim dalam pernikahan tersebut. Akan 

halnya bila perpindahan agama pada orang tua mempelai terjadi setelah lahirnya 

anak, maka bila ayah non muslim ia terhalang menjadi wali nikah, namun dapat 

diganti oleh wali nasab sesuai urutan kewalian. 

KUA Kecamatan Karanggede dan Selo tidak mempunyai banyak 

kesempatan untuk menelisik lebih detail riwayat pernikahan maupun kemungkinan 

perpindahan agama pada orang tua mempelai. Penentuan wali nikah berdasarkan 



data dan dokumen yang diserahkan saat pendaftaran. Bila tiada pengakuan ataupun 

pernyataan yang berbeda dengan dokumen, maka wali nasab cenderung dipilih 

sebagai wali dalam pernikahan sesuai urutan wali yang telah ditentukan.  

Penggunaan dokumen sebagai dasar penentuan wali nikah menunjukkan  

bahwa KUA menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman dalam 

penentuan wali nikah. Namun dari wawancara ketiga KUA yang diteliti didapati 

keterangan bahwa apabila ada pengakuan yang dapat dipercaya mengenai status 

agama orang tua mempelai maupun riwayat pernikahan yang mungkin berbeda 

dengan dokumen yang ada dan menjadi penghalanh adanya wali nasab, ketiga KUA 

mempertimbangkan pengakuan tersebut. Ini adalah indikasi bahwa KUA 

cenderung menggunakan fiqh munakahat yang selama ini berkembang di 

masyarakat sebagai salah satu pedoman dalam pelaksanaan pernikahan di KUA. 

Maka tidak jarang terjadi pernikahan yang dilaksanakan menurut fiqh munakahat,  

namun pencatatannya mengikuti tata aturan hukum positif yang berlaku. 

3. PENUTUP

Dari uraian tersebut maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara khusus dan rinci tentang 

murtad. Murtad bisa menjadi sebab terjadinya perceraian ataupun pembatalan 

nikah. Namun untuk sampai pada tahap pembatalan nikah harus diajukan ke 

Pengadilan Agama, sehingga apabila tidak ada pihak yang mengajukan pembatalan 

nikah, maka pernikahan tetap dianggap sah. 

Para Imam dan ulama empat madzhab sepakat bahwa murtad menjadi sebab 

batalnya pernikahan. Terdapat perbedaan apabila yang murtad pihak suami atau 

istri. Demikian juga terjadi perbedaan pendapat apabila murtad terjadi sebelum atau 

sesudah dukhul. Bila murtad dilakukan sebelum dukhul maka pernikahan batal saat 

itu juga, namun bila murtad dilakuan setelah dukhul, maka batalnya menunggu 

masa iddah selesai. Bila dalam masa iddah pelaku murtad kembali menjadi muslim 

maka perkawinan terselamatkan (tidak batal), namun bila sampai habis masa iddah 

masih tetap murtad, maka batalnya pernikahan dihitung sejak terjadinya perilaku 

murtad. 



Penentuan wali nikah senantiasa didasarkan pada ada atau tidaknya 

hubungan nasab dengan calon mempelai putri. Kompilasi Hukum Islam 

menetapkan bahwa anak sah adalah a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat 

perkawinan yang sah; b. hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan 

dilahirkan oleh istri tersebut.  

Menilik kesimpulan awal bahwa perilaku murtad tidak serta merta 

membatalkan pernikahan sepanjang tidak diajukan pembatalannya ke Pengadilan 

Agama, maka anak anak yang dihasilkan dari hubungan setelah murtad tetap masuk 

kategori sebagai anak sah karena lahir dari dan dalam ikatan pernikahan yang sah 

(tidak dibatalkan). 

Para ulama empat madzhab bersepakat akan batalnya pernikahan sebab 

murtad, seiring dengan batalnya pernikahan maka hubungan suami istri tidak 

diperbolehkan (haram) sehingga bila terjadi hubungan suami istri yang 

menyebabkan hamil dan melahirkan anak, maka anak tersebut bukanlah anak sah 

karena lahir akibat hubungan yang haram (zina). Anak yang lahir dari hubungan 

tidak mempunyai nasab ke ayah biologisnya, melainkan hanya kepada ibunya. 

Rentetan kesimpulan pertama dan kedua memberikan pemahaman bahwa 

dalam Kompilasi Hukum Islam, anak yang dilahirkan pasangan yang salah satunya 

murtad diakui sebagai anak sah sehingga nasabnya bersambung baik kepada ayah 

maupun ibunya. Dengan demikian maka ayah dan kerabatnya bisa menjadi wali 

nikah bagi anak tersebut. 

Sedangkan pada sisi fiqh, dengan memperhatikan bahwa anak yang 

dihasilkan dari hubungan suami istri setelah murtad adalah dikategorikan sebagai 

anak hasil zina, maka nasab anak tersebut hanya bersambung pada sang ibu, bukan 

pada ayah biologisnya. Dengan demikian maka ayah biologis dan semua kerabatnya 

tidak bisa berlaku sebagai wali nikah bagi anak perempuannya. Anak tersebut 

dinikahkan dengan wali hakim. 

Untuk menerapkan Kompilasi Hukum Islam secara tepat, memerlukan 

adanya tertib administrasi kependudukan dan perkawinan. Prakteknya, tahun 2015-

2017 banyak ditemukan data pendaftaran nikah yang tidak lengkap, keliru atau 

berbeda antara satu dokumen dengan dokumen lainnya. Pada tahapan penentuan 



wali nikah, langkah pertama dengan memperhatikan dokumen yang ada dengan 

memastikan validitasnya kepada pemilik dokumen. Bila ternyata tidak ada 

dokumen, maka KUA memerlukan konfirmasi langsung kepada calon mempelai 

dan orang tuanya. Pengakuan dan pernyataan dan pengakuan calon mempelai dan 

orang tuanya tersebut dipertimbangkan dalam penentuan wali nikah. 

Problematika yang dihadapi dalam hal penelitian adalah minimnya waktu 

untuk konfirmasi (pemeriksaan pra nikah) terutama pada KUA Selo dan KUA 

Karanggede yang belum dapat melaksanakan tahap pemeriksaan pra nikah secara 

tertib. Hal ini menimbulkan kemungkinan bahwa data dan fakta didapat oleh KUA 

menjadi kurang akurat. Terlebih dengan banyaknya kasus pernikahan dadakan atau 

kurang dari 10 hari kerja, maka waktu untuk konfirmasi maupun melengkapi data 

yang kurang akan semakin sempit dan sulit terpenuhi 

Masing masing KUA mempunyai problematika tersendiri dalam hal validasi 

data maupun proses pemeriksaan mempelai dan wali yang berpengaruh pada 

perbedaan prioritas dalam penentuan wali nikah. Namun dari hasil penelitian data 

arsip dan wawancara pada KUA Kecamatan Selo, Kecamatan Boyolali dan 

Kecamatan Karanggede, dapat disimpulkan bahwa ketiga KUA dalam penentuan 

wali nikah bagi anak orang tua yang murtad, mempunyai kecenderungan kepada 

pendapat empat madzhab. Apabila didapati dokumen maupun pengakuan bahwa 

ayah / ibu mempelai putri telah murtad dan calon mempelai adalah hasil dari 

hubungan yang terjadi setelah murtad, maka sang ayah dan kerabatnya tidak bisa 

berlaku sebagai wali nasab bagi mempelai putri. Selanjutnya pernikahan 

dilaksanakan dengan wali hakim (Kepala KUA). 

Setelah menguraikan tentang aturan Kompilasi Hukum Islam dan berbagai 

pendapat imam dan ulama empat mazhab berkaitan dengan murtad, anak sah, wali 

nikah serta proses penentuan wali nikah di KUA dapat diketahui bahwa praktek 

pelaksanaan agama berkaitan dengan hukum munakahat belumlah sempurna, hal 

ini berkait dengan regulasi, pelaksana regulasi, tertib adminstrasi dan kaum 

muslimin pada umumnya. Maka seyogyanya para pihak senantiasa meningkatkan 

pemahaman atas hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan pernikahan baik 



dari sisi fiqh maupun hukum-hukum positif sehingga pemberlakuan dan 

penerapannya akan lebih maksimal. 
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