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ABSTRAK
Abdurrosyid. NIM. 1414211001.“PERNIKAHAN SECARA ONLINE DALAM PERSPEKTIF
ISLAM DAN PERUNDANG UNDANGAN (Studi Studi Kasus Atas Fenomena Nikah online)”.
Perkawinan merupakan sunnatullāh yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya,
baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh
Allah Swt., sebaga ijalan makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan
hidupnya.1Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan nikah yang bermakna al-wath’Idan
al-damūwa al-tadakhul. Terkadang juga disebut dengan al-dammū aw al-jam’ū, atau al-wah’
wa al-‘aqd yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. 2 Sedangkan dalam bahasa
Indonesia, “perkawinan” berasa ldari kata “kawin” yang artinya membentuk keluarga
dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.
Metode yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif
dan analisis data deskriptif yaitu penelitain yang dilakukan untuk mengetahui perbedaan
pendapat ulama tentang sah atau tidaknya akad yang tidak dilakukan dalam satu majelis.
Adapun dari hasil penelitian ini: Pertama, Dalam konsep hadidir dalam satu tempat
menurut fiqh dan perundang-undanagan terhadap penentuan sah atau tidaknya akad yang
terpisah tempat di Indonesia telah tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, ini dibuktikan
dengan penerapan syarat pernikahan yang sah menurut imam syafii dalam fiqh munakahat,
demikian ha ltersebut juga tidak diatur dalam Undang-Undang maupun Kompilasi Hukum
Islam (KHI)
Kata Kunci: Pernikahan Secara Online
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ABSTRACT
Abdurrosyid. NIM. 1414211001. ONLINE MARRIAGE INSLAMIC PERSPECTIVE AND LAW
(Case Study on Online Marriage Phenomenon)".
Marriage is a common sunnatullah and applies to all His creatures, both to humans, animals,
and plants. It is a way chosen by Allah swt., as a way for His creatures to reproduce, and
preserve their life. Marriage in Arabic is called marriage which means al-wath'I and aldamūwa al-tadakhul. Sometimes it is also called al-dammū aw al-jam'ū, or al-wah' wa al-'aqd
which means intercourse, gathering and contract. While in Indonesian, "marriage" comes from
the word "marry" which means to form a family with the opposite sex; have sex or have sex.
The method used by the authors in this study is quantitative method and descriptive data
analysis, namely research conducted to determine differences of opinion among scholars about
the validity of contracts that are not carried out in one assembly.
As for the results of this study: First, in the concept of being present in one place according to
fiqh and the legislation on determining whether a contract is valid or not in a separate place
in Indonesia, it is not in accordance with applicable law, this is evidenced by the application
of legal marriage requirements according to Imam Syafii. in fiqh munakahat, this is also not
regulated in the Act or the Compilation of Islamic Law (KHI). Keywords: Online Wedding
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الملخص
ابدالرشيد مفهوم الحضور في جلسة واحدة في عملية زواج اإلمام الصفيعي والخي من منظور اإلمام العقاد (دراسة حالة
الختالف رأي اإلمام سيافي واإلمام الحنبلي حول عقود الزواج ليس في جمعية واحدة) ".
الزواج س ّنة عامة ينطبق على جميع مخلوقاته من البشر والحيوانات والنباتات .إنها طريقة اختارها هللا تعالى كطريقة
لمخلوقاته إلعادة إنتاج حياتهم والحفاظ عليها .الزواج باللغة العربية يسمى النكاح  ،وهو يعني الوذي والدمي والتداخل.
ويسمى أحياناً بالدمي أو الجامع أو الواح والعقد أي الجماع والجمع والتعاقد .وفي الوقت نفسه  ،تأتي كلمة "زواج" في
اللغة اإلندونيسية من كلمة "كاوين" التي تعني تكوين أسرة من الجنس اآلخر ؛ ممارسة الجنس أو الجماع
الطريقة التي استخدمها المترجمون في هذه الدراسة هي الطريقة الكمية وتحليل البيانات الوصفي  ،أي البحث الذي تم
إجراؤه لتحديد االختالفات في آراء العلماء حول ما إذا كان العقد ال يتم في مجموعة واحدة أم ال.
بالنسبة لنتائج هذه الدراسة :أوالً  ،في مفهوم الوجود في مكان واحد وفقًا للشريعة اإلسالمية والتشريعات حول ما إذا كان
العقد المنفصل عن مكانه في إندونيسيا ال يتوافق مع القانون المعمول به  ،فهذا واضح .من خالل تطبيق متطلبات الزواج
ضا غير منظم في القانون أو مجموعة الشريعة اإلسالمية
الشرعي وفقًا لإلمام الصافي في فقه المناكفات  ،لذلك فهو أي ً

الكلمات الرئيسية :المفهوم الحالي في مكان واحد
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NOTA DINAS
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
di
Cirebon
Assalamu’alaikum Wr. Wb
Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi
saudara.
Nama

:Abdurrosyid,

NIM

:1414211001

Fakultas

:Syari’ah dan Ekonomi Islam

Jurusan

:Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Jududul

:Pernikahan Secara Online Dalam Perspektif Islam Dan Perundang
Undangan

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut diatas sudah dapat diajukan kepada Fakultas
Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunaqosyahkan
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KATA PERSEMBAHAN
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala kenikmatan diantaranya
nikmat iman dan Islam sehingga saya sampai dititik dengan nikmat yang luar biasa terima kasih
ya Allah.

Untuk Ayahku, orang yang sangat kuhormati dan kusayangi yang tak pernah lelah
mencari rezeki demi membiayai anakmu, terimakasih atas limpahan kasih sayang yang kau
berikan karena telah membiayai dan menyekolahkan anakmu hingga sampai sarjana, Ayah
semoga engkau ditempatkan disurgaNya Allah SWT, maafkan aku jika kasih sayangku tak
sebanding kasih sayangmu.

Untuk ibuku, orang yang sangat teristimewa dan sangat kucintai yang telah melahirkanku
kedunia ini, yang selalu menyayangi, mendo’akan dan memberikan nasihat untukku. Dan
untuk kaka dan adik-adikku yang tak pernah lelah untuk selalu mensuport dan mendoakan,
demi kelancaran dan kesuksesanku.
Aku selalu berdo’a untuk ayah dan ibu, kaka serta adiku-adiku semoga amal baik yang
telah kau berikan padaku tenpa mengena pamrih diterima oleh Allah SWT dan kelak mendapat
balasan yang berlimpah dikemudian hari.

ْ ااوارْ َح ْم ُه َم َول َِوالِ َدي
َِّّاغفِرْ لِيرَّ ب
َ صغِيراً َر َّب َيانِي َك َم
َ
Tuhanku, Ampunilah dosa-dosaku dan kedua orang tuaku, serta kasihanilah mereka berdua
sebagaimana mereka telah mendidikku sewaktu kecil

.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Penyalinan huruf Arab ke dalam huruf Latin dilakukan dengan menggunakan pedoman
transliterasi yang ditetapkan berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.
Untuk mempermudah dalam proses pengetikan transliterasi, sesuai dengan SK bersama
Menteri Agama dan Menteri Kebudayaan, sebagaimana yang dapat dibaca dalam bagian di
bawah, maka font yang digunakan adalah dengan menggunakan Times New Arabic.
Berikut ini disajikan tips dalam mempergunakan Font Times New Arabic pada saat
pengetikan transliterasi:
No

Pemakaian

Huruf Kapital

Contoh

Huruf Kecil

Contoh

1.

Vokal Panjang

A + Shift + <

A<

a + Shift +
>

a>

I + Shift + <

I<

i + Shift + >

i>

U + Shift + <

U<

u + Shift +
>

u>

S + Shift + \

S|

s+\

s\

Z + Shift + \

Z|

z+\

z\

H + Shift + [

H{

H + Shift +
]

h}

S + Shift + [

S{

s + Shift + ]

s}

T + Shift + [

T{

t + Shift + ]

t}

D + Shift + [

D{

d + Shift + ]

d}

Z + Shift + [

Z{

z + Shift + ]

z}

2.

3.

Titik di atas huruf

Titik di bawah
huruf
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Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman
pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.
1. Konsonan
Huruf Arab

Nama

Huruf Latin

Nama

ا

Alif

-

-

ب

Ba

B

Be

ت

Ta

T

Te

ث

Sa

S|

es dengan titik di atas

ج

Jim

J

Je

ح

Ha

H}

ha dengan titik di bawah

خ

Kha

KH

Ka – Ha

د

Dal

D

De

ذ

Zal

Ź

zet dengan titik di atas

ر

Ra

R

Er

ز

Zai

Z

Zet

س

Sin

S

Es

ش

Syin

SY

es – ye

ص

Sad

S}

es dengan titik di bawah

ض

Dad

D}

de dengan titik di bawah

ط

Ta

T}

te dengan titik di bawah

ظ

Za

Z}

zet dengan titik di bawah

ع

‘ain

‘

Koma terbalik di atas

غ

Ghain

G

Ge

ف

Fa

F

Ef

ق

Qaf

Q

Ki

ك

Kaf

K

Ka

ل

Lam

L

El

م

Mim

M

Em
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ن

Nun

N

En

و

Wau

W

We

هـ

Ha

H

Ha

ء

Hamzah

‘

Apostrof

ي

ya’

Y

Ya

Hamzah ( )ءyang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa
pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari atas vokal tunggal
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang
lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:
a. Vokal Tunggal
TandaVokal
--َ-

Nama
Fathah

--َ-

Kasrah Fathah
dan ya
Dammah

--َ-

Huruf latin
A

Nama
A

I

I

U

U

b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan
huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:
Tanda
َي

Nama

َو

Fathah dan
wau

Tanda
ــا
ــى
ــي

Huruf Latin

Nama

Ai

a–i

Au

A–u

Contoh :
 →كيفkaifa
 → حولh}aula
c. Vocal Panjang (maddah) :
Nama
Huruf
Nama
Latin
Fathah dan alif
ā
a dengan garis di atas
Fath}ah dan alif
ā
a dengan garis di atas
Kasrah dan ya
ī
i dengan garis di atas
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ــو

D}ammah dan
wau

ū

u dengan garis di atas

Contoh :
 →قالqa>la
 →قيلqi>la
 →رمىrama> →يقولyaqu>lu
3. Ta’ Marbu>t}ah
a) TransliterasiTa’ Marbu>t}ah hidup adalah “t”.
b) Transliterasi Ta’ Marbu>t}ah mati adalah “h”.
c) Jika Ta’ Marbu>t}ah diikuti kata yang menggunakan kata sandang “__” (“al-“), dan
bacaannya terpisah, maka Ta’ Marbu>t}ah tersebut ditransliterasikan dengan “h”.
Contoh :
→ا ْلمنوَّرة ا ْلمديْنةal-Madi>natul Munawwarah, atau
al-Madi>nah al-Munawarah
→طلحةT}alh}atu atauT}alh}ah
4. Huruf Ganda (SyaddahatauTasydi>d)
Transliterasi syaddah atau Tasydi>d dilambang\kan dengan huruf yang sama, baik ketika
berada di awalatau di akhir kata.
Contoh :
→ن ّزلnazzal

ّ→البرal-birru

5. Kata Sandang “”ال
Kata sandang “ ”الditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan kata penghubung “-“, baik
ketika bertemu dengan huruf qomariyah maupun syamsiyah.

Contoh :
→القلمal-qalamu

→الشمسal-syamsu

6. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah
yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak
dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

ِّتأمرون

: ta’muru>na

 النوع: al-nau’
 شيء: syai’un
أمرت: umirtu
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7. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang
belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan
menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam
tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata
Al-Qur’a>n (dari al-Qur’a>n), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut
menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.
Contoh:
Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n
Al-Sunnahqabl al-tadwi> n
Al-‘Iba>ra>t bi ‘umu>m al-lafz} la> bi khus}u>s} al-sabab
8. Huruf Kapital
Meskipun tulisan Arab tidak mengenai huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital
digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD.
Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak
pada permulaan kalimat.Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis
dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan
huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi
yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan
rujukan (CK, DP, CDK, dan
DR). Contoh:
ّما مح ّمدإال

