
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku untuk

semua makhluk Allah SWT yang bernyawa.Adanya pernikahan bertujuan

untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju

kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.

Al-Quran juga menjelaskan bahwa manusia secara naluriah,

disamping mempunyai keinginan terhadap anak keturunan, harta kekayaan

dan lain-lain, juga sangat menyukai lawan jenisnya.Untuk memberikan jalan

keluar yang terbaik mengenai hubungan manusia yang berlainan jenis itu,

Islam menetapkan suatu ketentuan yang harus dilalui, yaitu perkawinan. Hal

tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 :

ٗجا لِّتَسۡ  ۡن أَنفُِسُكۡم أَۡزَوٰ تِِھۦٓ أَۡن َخلََق لَُكم مِّ ٖت لِّقَۡوٖم َوِمۡن َءایَٰ لَِك َألٓیَٰ ٗة َوَرۡحَمةًۚ إِنَّ فِي َذٰ َودَّ ُكنُٓوْا إِلَۡیھَا َوَجَعَل بَۡینَُكم مَّ

یَتَفَكَُّروَن  

Terjemahnya:

”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”1

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa Islam tidak

menyetujui seorang Muslim memilih hidup membujang, namun sebaliknya,

Islam justru memerintahkan umat Islam untuk menikah, sedangkan tujuan

perkawinan dalam Islam, pada hakikatnya bukan semata-mata untuk

kesenangan lahiriah melainkan juga membentuk suatu ikatan kekeluargaan,

pria dan wanita dapat memelihara diri dari kesesatan dan perbuatan tidak

senonoh. Selain itu tujuan perkawinan adalah melahirkan keturunan dan

memeliharanya serta memenuhi kebutuhan seksual yang wajar yang

diperlukan untuk menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan.

1Kementerian Agama  RI. Al-Qur’an  dan  Terjemahnya. (Surabaya: CV. Karya
Utama 2003.) h.30
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Dalam sejarah perkembangan manusia, tidak ada seorangpun yang

bisa hidup sendiri-sendiri, yaitu hidup terpisah dengan orang lain atau hidup

terpisah dari kelompok manusia lainnya, kecuali dalam keadaan terpaksa dan

itupun hanyalah untuk sementara waktu.

Lebih lanjut oleh Aristoteles, seorang ahli pikir Yunani kuno

menyatakan dalam ajarannya, bahwa manusia itu adalah Zoon Politikon,

artinya bahwa manusia sebagai mahluk yang pada dasarnya selalu ingin

bergaul, berinteraksi dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, dalam

arti mahluk yang suka hidup bermasyarakat, dalam bentuk yang terkecil

hidup bersama itu dimulai dengan adanya keluarga,2 dan oleh karena sifatnya

yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut mahluksosial.

Hasrat untuk hidup bersama memang telah menjadi pembawaan

manusia, merupakan suatu keharusan badaniah untuk melangsungkan

hidupnya, karena setiap manusia mempunyai keperluan sendiri-sendiri dan

seringkali keperluan itu searah serta sepadan satu sama lain, sehingga dengan

kerjasama tujuan manusia untuk memenuhi keperluan itu akan lebih mudah

dan lekas tercapai. Akan tetapi seringkali kepentingan- kepentingan itu

berlainan, bahkan ada juga yang bertentangan, sehingga dapat menimbulkan

pertikaian yang mengganggu keserasian hidup bersama.

Adapun definisi pernikahan menurut hukum yang berlaku di

Indonesia antaralain:

1. Pernikahan menurut hukum Islam yaitu Akad yang ditetapkan Syara‟

untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan

menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.3

2. Pernikahan menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974 (pasal 1) yaitu

ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang

2Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam Bandung: (CV. Nuansa Aulia,
2008). h 29.

3Ibid., 8



bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pertimbangannya adalah sebagai Negara yang berdasarkan pancasila

dimana sila yang pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka

perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan

agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur

lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang

penting.4

3. Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat

atau mitsaqan ghaliizhan untuk mentaati perintah Allah dan

melaksanakannya merupakan ibadah. Dan pernikahan bertujuan untuk

mewujdkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

rahmah.5

Dari ketiga pengertian hukum diatas telah menjelaskan

bahwasanya pernikahan merupakan ikatan yang sangat sakral diantara

laki-laki dan perempuan untuk mensahkan hubungan diantara keduanya

dengan tujuan memenuhi dan melaksanakan perintah agama dalam

Di Indonesia, mengenai perkawinan telah ada aturan yang

mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 309 dan diatur

pelaksanaannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Undang-

Undang tersebut merupakan salah satu hukum nasional yang diundangkan

pada tanggal 2 Januari 1974 dan dinyatakan berlaku secara efektif pada

tanggal 1 Oktober 1975.

Undang-undang perkawinan tersebut bersifat nasional, karena

bersumber dari budaya dan agama yang ada di Indonesia dan berpijak pada

keanekaragaman suku bangsa dan budaya serta adat istiadat bangsa yang

tentunya berlaku bagi semua golongan dan daerah di seluruh wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia.Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1

4Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam “Suatu Analisis dari Undang-Undang
No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, Bumi aksara, Jakarta, hal 2

5Ibid., h.4



Tahun 1974 tentang perkawinan, maka telah ada unifikasi hukum dalam

perkawinan di Indonesia. Sehingga pengaturan hukum tentang perkawinan,

telah berlaku sama terhadap semua warga negara dan dijadikan sebagai

pedoman di dalam pelaksanaanperkawinan.

Dengan berlakunya undang-undang perkawinan tersebut, maka

ikatan perkawinan seorang pria dengan seorang wanita dapat dipandang

sebagai suami isteri yang sah, apabila ikatan mereka didasarkan pada aturan

atau ketentuan yang telah ditetapkan.

Sehingga perkawinan dinyatakan sah, bilamana telah memenuhi

syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, baik syarat intern

maupun syarat ekstern, artinya pria dan wanita tersebut telah matang jiwa

raganya dan telah mampu secara materi untuk menopang keberlanjutan

kehidupannya, serta telah memenuhi ketentuan agama yang dianut dan

undang-undang yang berlaku. Di samping itu dengan adanya perkawinan

yang sah, maka anak yang dilahirkan akan berkedudukan sebagai anak yang

sah pula, dalam arti bahwa apabila perkawinan dilakukan secara sah menurut

agama dan undang-undang yang berlaku, maka keberadaan dan segala akibat

yang ditimbulkannya akan diterima dan diakui secara sah oleh masyarakat

maupun oleh Negara.

Proses perkembangan kehidupan anak, pada tataran usia yang telah

matang jiwa raganya akan berhadapan dengan tahapan perkawinan.

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang

wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan perkawinan yang dimaksudkan dalam Undang-Undang

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dirasakan sangat ideal, karena

tujuan perkawinan itu tidak hanya dilihat dari segi lahirnya saja, tetapi

sekaligus terdapat adanya suatu pertautan bathin antara suami isteri yang

ditujukan dalam membina kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia,

dengan harapan dapat dipertahankan selama hidupnya.



Hukum adat di Indonesia pada umumnya menjelaskan bahwa

perkawinan bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga

merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan

dan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata

membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban

suami-isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua,

tetapi juga menyangkut hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan,

kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan

keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan

larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya

(ibadah) maupun hubungan manusia dengan sesama manusia (muamalah)

dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan di akhirat.

Pada dasarnya pelaksanaan perkawinan warga masyarakat Indonesia

telah dominan dipengaruhi oleh hukum adat. Demikian pula apabila dilihat

dari sebeb-sebab terjadinya perkawinan dalam bentuk  nikah bawah tangan,

dapat dipandang tidak dibenarkan   menurut ketentuan   Undang-undang No.

1 tahun 1974 yang dikenal dengan undang-undang perkawinan, dimana telah

memberikan defenisi atau pengertian tentang apa itu perkawinan yang

dibahas dalam Bab. 1 pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagai

berikut : “ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.6

Dari penjelasan tersebut disebutkan bahwa negara yang

berdasarkan pada pancasila dimana sila pertama adalah keTuhanan Yang

Maha Esa maka perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan

agama, sehingga bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur

batin atau rohanipun mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga

yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan

perkawinan.

6Syarifuddin Amir.Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat
dan Undang-undang Perkawinan. Jakarta: (Prenada Media. 2006), h. 14.



Nikah sirri yang menurut agama sah akan tetapi “cacat” menurut

hukum positip yang berlaku di Indonesia karena pernikahan yang tidak

dicatatkan secara resmi pada lembaga pemerintah yang berwenang

menangani pernikahan.

Kecamatan Kolaka mempunyai luas wilayah 217.25 km2 . Secara

administrasi kecamatan Kolaka terdiri atas 7 wilayah Kelurahan yaitu :

Kelurahan Watuliandu, Kelurahan Lamokato, Kelurahan Laloeha, Kelurahan

Tahoa, Kelurahan Balandete, Kelurahan Lalombaa dan Kelurahan Sabilambo.7

Dari 7 wilayah kelurahan ada 6 jumlah kasus prakek nikah sirri.8

Fenomena ini kemudian menjadi kegelisahan akademik dalam

penelitian ini. Pergulatan antara budaya, hukum dan agama. Dalam arti bahwa

masyarakat  Kolaka selain sebagai warga negara yang beragama juga sebagai

pengembang tradisi dari masyarakat lingkungannya. Oleh karena penulis

melakukan penelitian tentang “ Fenomena Nikah Sirri  di Kecamatan

Kolaka (Studi kasus di Kecamatan   Kolaka )”

B. Rumusan Masalah

Karena luasnya pembahasan masalah nikah siri maka penulis

merumuskan pokok permasalahan penelitian nikah sirri  sebagai berikut:

1. Apa saja yang melatar belakangi terjadinya nikah sirri di Kecamatan

Kolaka?

2. Apa saja dampak nikah sirri terhadap anak dan isteri?

3. Bagaimana pandangan tokoh agama Islam Kecamatan  Kolaka terhadap

praktek nikah sirri dan bagaimana solusinya.?

C. Tujuan  Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui  latar  blakang terjadinya nikah sirri di kelurahan

Kolaka.

2. untuk mengetahui dampak nikah sirri baik terhadap anak

7 BPS Kabupaten Kolaka, Kecamatan Kolaka Dalam Angka 2017, ……. h. 2
8 Wawancara dwi 12 april  2018



maupun terhadap isteri

3.Untuk mengetahui pandangan tokoh agama di kabupaten kolaka serta

solusi hukum nikah sirri

D. Manfaat  Penelitian

Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat teoritis

dan praktis, yaitu :

1. SecaraTeoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran

bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya dalam

ilmu Hukum Islam, sehingga akan lebih membantu dalam

menyelesaikan masalah- masalah perkawinan khususnya mengenai

perkawinan sirri atau perkawinan dibawah tangan.

2. Secara raktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan

masukan dalam pengembangan ilmu dan pengetahuan di bidang Hukum

Islam khususnya Hukum Perdata  Islam mengenai perkawinan.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam pengertian

yang dikehendaki pada penelitian ini, maka penulis membuat definisi istilah

sebagai berikut:

1. “Nikah/Perkawinan” adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa.9

2. “nikah Sirri” adalah terselubung, tersembunyi; rahasia; tanpa

sepengetahuan orang banyak.10

3. Kecamatan Kolaka mempunyai luas wilayah 217.25 km2 . Secara

9Republik Indonesia, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1
(Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 1996), h. 7.

10Ahmad Warson Munawwir, Kamus AL-Munawwir (Yogyakarta : Pustaka Progresif,
1984), h. 1287.



administrasi kecamatan Kolaka terdiri atas 7 wilayah Kelurahan yaitu :

Kelurahan Watuliandu, Kelurahan Lamokato, Kelurahan Laloeha,

Kelurahan Tahoa, Kelurahan Balandete, Kelurahan Lalombaa dan

Kelurahan Sabilambo.11

F.  Kerangka Pikir

11 BPS Kabupaten Kolaka, Kecamatan Kolaka Dalam Angka 2017, ……. h. 2

PERNIKAHAN/PERKAWINAN

1. DAMPAK
2. SEBAB
3. PANDANGAN TOKOH

TEORI
1. FIKIH
2. UNDANG-UNDANG
3. FATWA

FENOMENA NIKAH SIRRI



Salah satu ajaran yang penting dalam Islam adalah pernikahan

(perkawinan). Begitu pentingnya ajaran tentang pernikahan tersebut

sehingga dalam Alquran terdapat sejumlah ayat baik secara langsung

maupun tidak langsung berbicara mengenai masalah pernikahan.

Masalah pencatatan nikah siri ini tidak dibahas dalam kitab-kitab

fikih kalsik akan tetapi sejatinya menempati posisi terdepan dalam

pemikiran fiqh modern, mengingat banyaknya masalah praktis yang timbul

dari tidak dicatatnya perkawinan yang berhubungan dengan soal-soal

penting seperti asal-usul anak, kewarisan dan nafkah.

Demikian pula dengan Undang-undang perkawinan seharusnya ada

aturan tegas dan jelas mengatur sanksi hukum kepada orang-orang yang

tidak mencatatkan pernikahan mereka pada instansi pemerintah yang

berwenang melakukan pencatatan perkawinan.

Timbulnya penertiban administrasi modern dalam kaitan ini telah

membawa kemudahan pencatatan akad dan transaksi–transaksi yang

berkaitan dengan barang-barang tak bergerak dan perusahaan. Tidak ada

kemuskilan bagi seseorang untuk memahami sisi kemaslahatan dalam

pencatatan nikah, akad dan transaksi-transaksi ini.

Disisi lain fenomena nikah sirri banyak terjadi yang kemudian

menimbulkan berbagai dampak baik bagi anak maupun bagi isteri hal ini

juga tidak terlepas dari berbagai fakor yang melatar belakanginya.

Di kalangan ulama sendiri, nikah siri masih diperdebatkan, sehingga

susah untuk menetapkan bahwa nikah siri itu sah atau tidak. Hal ini

dikarenakan masih banyak ulama dan juga sebagian masyarakat yang

menganggap bahwa nikah siri lebih baik dari perzinahan. Padahal kalau

dilihat dari berbagai kasus yang ada, nikah siri tampak lebih banyak

menimbulkan kemudharatan dari pada manfaatnya.


