
BAB IV 

PENUTUP 
 

Kesimpulan 

1. Status hukum perkawinan yang salah satu pihak murtad menurut Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah dikembalikan 

kepada agama yang dianut para pihak, sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) yang menentukan: ”Perkawinan sah 

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu”. Kompilasi Hukum Islam juga memuat aturan pada 

pasal 40 huruf c yang berbunyi: “Dilarang melangsungkan perkawinan 

antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang tidak beragama 

Islam”, dan pasal 44 yaitu: ”seorang wanita Islam dilarang melangsungkan 

perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”, dan 

ditambah lagi pada pasal 116 huruf h yang berbunyi: “Perceraian dapat 

terjadi karena alasan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan 

terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga”. 

2. Dalam hukum Islam tentang kemurtadan pihak suami mengakibatkan 

perkawinan tersebut batal karena alasan bahwa murtad adalah disamakan 

dengan musyrik walaupun isteri berpindah kepada ahli kitab. Apa lagi 

pindah ke agama lain maupun tidak beragama. Jika pihak isteri yang 

murtad tetap di batalkan karena alasan murtad adalah suatu dosa besar. 

Namun kedua kondisi tersebut dilaksanakan setelah diberikan kesempatan 

bertaubat bagi pihak yang murtad. Pelaksanaannya dalam undang-undang 
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Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dapat dilaksankan namun 

termasuk dalam alasan atau penyebab perceraian.  

3. Akibat hukum yang timbul dari perkawinan yang salah satu pihak pindah 

agama menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dapat 

dilakukan perceraian. Namun harus ada pengajuan dari pihak yang 

berperkara. Penulis dalam hal ini sependapat namun di perlukan langkah 

yang konkrit dalam penyelesaian kasus ini dengan lebih menekankan pada 

perkara perceraian yang mengakibatkan kemurtadan. 

 

Saran 

1. Kasus murtad merupakan fenomena yang banyak terjadi, baik itu 

diputuskan melalui perceraian dan tidak sedikit yang terus menjalaninya 

seperti perkawinan beda agama. Menurut penulis berdasarkan uraian yang 

menghasilkan keharaman terhadap pernikahan yang salah satu pihak 

dalam keadaan murtad, perlu diatur dalam Undang-Undang Perkawinan ( 

UU Nomor 1 Tahun 1974) bahwa murtad merupakan salah satu hal yang 

termasuk dalam perkawinan yang dibatalkan pada saat dia keluar dari 

agama Islam dan sudah di putus oleh Pengadilan Agama. 

2. Tata cara pembatalan karena kemurtadan sama dengan perkara beda 

agama menurut penulis adalah pengajuan oleh orang yang terikat dalam 

perkawinan, dapat juga diajukan oleh keluarga yang terikat dalam 

perkawinan dan petugas pengawas perkawinan dan orang yang 

berkepentingan dalam kasus perkawinan seperti ini. 
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3. Perlu diadakan perubahan Undang-Undang Perkawinan (UU Nomor 1 

Tahun 1974) yang dapat menjamin persoalan yang seperti ini tidak terjadi 

lagi terutama yang tercantum dalam Undang-Undang Terapan Pengadilan 

Agama yang berada dalam proses. 

 59

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Status Dan Akibat Hukum Dari Perkawinan … Syamsul Arifin




