
BAB IV 

PENUTUP 

1. KESIMPULAN 

A. Riddah dalam suatu perkawinan diartikan sebagai perpindahan agama 

dari seseorang yang pada saat atau sebelum menikah beragama 

Islam, dan ketika perkawinan sudah terjadi, ia berpindah agama dari 

yang semula beragama Islam menjadi memeluk agama lain diluar 

Islam. Apabila Riddah terjadi dalam suatu perkawinan baik itu 

dilakukan oleh pihak suami atau pihak istri maka perkawinan yang 

telah terjadi diantara keduanya menjadi batal sejak salah seorang dari 

suami atau istri itu berbuat Riddah. 

B. Riddah adalah salah satu alasan perceraian dan perkawinannya 

dianggap Fasakh (rusak atau batal). Hal ini dikarenakan Riddah 

merupakan sebab berakhirnya perkawinan yang terjadi atau muncul 

setelah perkawinan secara sah. 

C. Sebelum salah satu pihak melakukan Riddah, perkawinan tetap sah 

dan putusan Fasakh tersebut tidak berlaku surut  sebagaimana 

ketentuan dalam pasal 75 KHI yang menyatakan bahwa Keputusan 

pembatalan tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang batal karena 

salah satu pihak murtad. 

D. Penyelesaian masalah Riddah ini menjadi wewenang Pengadilan 

Agama dan menurut Undang-Undang Perkawinan serta aturan 

pelaksanaanya diselesaikan seperti menyelesaikan perceraian 

40 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Riddah Sebagai Penyebab Perceraian ... Galuh Zwesty Wulan



biasanya. Selanjutnya perkawinan yang dibatalkan tersebut diputus 

oleh Pengadilan dengan putusan Fasakh. Sedangkan kekuatan hukum 

dari Penetapan Fasakh tersebut adalah sama dengan putusan 

perkawinan karena perceraian atau kematian. 

E. Perkawinan yang di fasakhan adalah putusnya perkawinan yang terjadi 

karena keputusan Pengadilan. Dengan demikian jika diantara para 

pihak tersebut baik dari pihak bekas suami atau istri hendak 

melangsungkan pernikahan baru, maka tidak perlu meminta surat 

keterangan telah bercerai, tetapi cukup dengan menunjukkan surat 

Keterangan  atau Penetapan Fasakh yang telah dikeluarkan oleh 

Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang 

tetap. 

F. Status anak yang lahir karena hubungan badan sebelum perkawinan 

dibatalkan oleh Pengadilan Agama adalah anak sah tanpa perlu 

memandang apakah mereka mengerti Riddah atau tidak. Hal tersebut 

sesuai dengan ketentuan pasal 28 Undang-Undang Perkawinan yang 

menyatakan bahwa pembatalan perkawinan mulai berlaku sejak 

jatuhnya Putusan Pengadilan. 

2. SARAN 

 Menurut Hukum Islam masalah Riddah termasuk sebagai masalah 

perkawinan yang bersifat prinsip, namun dalam Undang-Undang No.1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diatur secara jelas, untuk itu 

diperlukan suatu aturan pelaksanaan yang bersifat lebih tegas. 
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