
BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Pernikahan

Untuk memahami lebih dalam tentang pernikahan penulis akan

mengutipkan beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ulama.

Adapun pengertian tersebut sebagai berikut :

Menurut Abdul Muhaimin AS, bahwa pernikahan adalah aqadah

antara calon suami untuk pemenuhan hajat melalui pernikahan yang diatur

menurut tuntutan agama Islam sehingga keduanya diperbolehkan bergaul

sebagai suami isteri. Sehingga senantiasa selalu merasa damai, tenang dalam

menikmati hubungan seksnya. Dan yang dimaksud akadah adalah ijab pihak

wali perempuan atau wakil perempuan dan qabul calon suami atau wakilnya.12

Sedangkan pernikahan menurut Anwar Harsono sebagaimana dikutip

oleh Sayuti Thalib adalah suatu perjanjian suci yang diucapkan kedua

mempelai, antara seseorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk

membentuk keluarga bahagia dan keluarga sakinah.13

Dalam Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa 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.14

Dari ketiga pengertian tersebut di atas, nampaknya ada unsur-unsur

kesamaan yang dimunculkan yakni adanya perjanjian suci antara seorang pria

dengan seorang wanita dalam membentuk keluarga bahagia.

12Abdul Muhaimin AS. ad Risalah Nikah Penuntun Perkawinan (Cet.I; Surabaya Bulan
Terang, 1993), h. 9

13Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia (Cet.V; Jakarta UI Press, 1986), h.47

14Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan
(Surabaya : Anroko, 1976), h. 47
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Berdasarkan pendapat para imam mazhab pengertian nikah adalah

sebagai berikut 15:

Golongan Hanafiah mendefinisikan sebagai berikut :

“Nikah itu adalah akad yang membolehkan memiliki, bersenang-senang

dengan sengaja”.

a. Golongan Al-Syafi’iah mendefinisikan sebagai berikut :

“Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum dan kebolehan

watha dengan lafadz nikah atau tazwij atau dengan semakna dengan

keduanya”.

b. Golongan Malikiyah mendefinisikan sebagai berikut :

“Nikah adalah yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk

membolehkan watha, bersenang-senang menikmati apa yang ada pada diri

seorang wanita yang boleh nikah dengannya”.

c. Golongan Hanabilah mendefinisikan sebagai berikut :

“Nikah adalah akad dengan mempergunakan lafadz nikah atau tazwij

guna memperbolehkan manfaat bersenang-senang dengan wanita”.

Jika diperhatikan pengertian-pengertian yang dikemukakan oleh para

ulama mazhab tersebut, maka yang paling menonjol di dalamnya adalah

kebolehan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk

berhubungan suami isteri. Yang semula dilarang para imam mazhab tersebut

tidak memperhatikan tujuan, akibat, pengaruh nikah tersebut terhadap hak

dan kewajiban suami isteri yang timbul.

Jika definisi pernikahan di atas dibandingkan dengan pengertian yang

disimpulkan oleh para ulama mutaakhirin, maka terdapat perbedaan redaksi

dan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, mereka dalam mendefinisikan

nikah sudah memasukkan unsur hak dan kewajiban suami isteri ke dalamnya.

Adapun definisi tersebut sebagaimana dikemukakan Muhammad dan Abu

Israh.

15 H. Djamaan Nur, Fiqhi Munakahat (Cet. I; Semarang Toha Putera, 1993), h. 2-5



Pernikahan adalah akad yang memberikan faedah hukum dan

kebolehan dalam mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria

dan wanita dengan tujuan mengembangkan keturunan dan mengadakan

tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dalam pemenuhan

kewajiban masing-masing.16

Apa yang dikemukakan oleh Abu Israh ini berarti telah memasukkan

akibat hukum yakni saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan

mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Oleh karena itu,

pernikahan termasuk dan melaksanakan syariat agama, maka di dalamnya

terkandung unsur, tujuan dan maksud.

Dari pengertian tersebut, baik yang dikemukakan oleh para imam

mazhab maupun yang dikemukakan oleh para ulama mutaakhirin, penulis

dapat menyimpulkan bahwa pernikahan adalah suatu (perjanjian) yang suci

untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan perempuan demi

kelangsungan keturunan.

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang harus ada yang dapat menentukan sah atau

tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian

pekerjaan itu, seperti adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam

perkawinan.

Syarat yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau

tidaknya suatu pernikahan (ibadah) tetapi sesuatu tidak termasuk dalam

rangkaian pekerjaan itu.

Adapun rukun nikah adalah :

a. Mempelai Laki-laki dan Mempelai Perempuan

Perkawinan adalah suatu akad yang suci dan luhur antara laki-laki

dengan perempuan yang menjadi sebab sahnya status suami istri. Hal ini

berarti perkawinan itu hanya dibenarkan antara laki-laki dengan

16Ibid., h. 5



perempuan dan dilarang antar laki-laki dengan laki-laki atau antar

perempuan dengan perempuan.17

Syarat calon mempelai laki-laki:

1) Beragama Islam

2) Laki-laki

3) Jelas orangnya

4) Dapat memberikan persetujuan

5) Tidak terdapat halangan pekawinan

Syarat calon mempelai perempuan:

a) Beragama

b) Perempuan

c) Jelas orangnya

d) Dapat diminta persetujuannya

e) Tidak terdapat halangan perkawinan18

b. Wali

Wali adalah orang yang memberikan izin berlangsungnya akad

nikah antara laki-laki dan perempuan. Wali nikah hanya ditetapkan bagi

pihak pengantin perempuan. Wali nikah harus memenuhi syarat-syarat

yaitu baligh, berakal, merdeka, laki-laki, Islam, adil dan tidak sedang ihram

atau umrah. Wali nikah ada tiga jenis yaitu wali mujbir, wali nasab dan

wali hakim. Wali mujbir adalah mereka yang mempunyai garis keturunan

keatas dengan perempuan yang akan menikah. Mereka yang termasuk wali

mujbir adalah ayah dan seterusnya ke atas menurut garis patrilinear.

Sedangkan wali nasab adalah wali nikah yang memiliki hubungan keluarga

dengan calon pengantin perempuan.Wali nasab adalah saudara laki-laki

sekandung, sebapak, paman beserta keturunannya menurut garis patrilinear

(laki- laki). Dan yang terakhir wali hakim adalah wali yang ditunjuk dengan

17 4Abd. Kadir Ahmad, Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
(Cet. I; Makassar: Indobis Publishing, 2006), h. 22

18 Ahmad Rofiq, Hukum Islam Indonesia (Cet. IV; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
2000), h.71



kesepakatan kedua belah pihak (calon suami istri). Wali nikah termasuk

salah satu syarat dan rukun nikah.

Adapun syarat-syarat wali yang lebih jelas yaitu:

1) Beragama Islam.

2) Cakap (sudah balig).

3) Berakal sehat.

4) Merdeka (Bukan budak).

5) Laki-laki.

6) Adil.

7) Sedang tidak melakukan ihrom.

Adapun yang diutamakan untuk menjadi wali yaitu sebagai berikut:

a) Bapak.

b) Kakek dari jalur Bapak.

c) Saudara laki-laki kandung.

d) Saudara laki-laki tunggal bapak.

e) Kemenakan laki-laki (Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung).

f) Kemenakan laki-laki (Anak laki-laki saudara laki-laki bapak).

g) Paman dari jalur bapak.

h) Sepupu laki-laki anak paman.

i) Hakim bila sudah tidak ada wali (wali tersebut dari jalur nasab).19

Bila sudah benar-benar tidak ditemui seorang kerabat atau yang

dimaksud adalah wali di atas maka alternatif lainya adalah pemerintah atau

wali hakim.

c. Dua Orang Saksi

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan Dalam pasal 24

ayat 1 saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad

nikah, saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah

serta menandatangani akta pada waktu ditempat akad nikah

dilangsungkan. Adapun yang menjadi syarat-syarat saksi yaitu:

19 Sabri Samin, dan Andi Narmaya Aroeng, Fikih II (Makassar:Alauddin Press, 2010),
h.32.



a. Beragama Islam.

b. Baligh .

c. Berakal.

d. Mendengarkan langsung perkataan Ijab-Qabul.

e. Dua orang laki-laki atau 4 orang perempuan.

f. Adil.20

Adanya dua orang saksi dan menjadi syarat-syarat menjadi saksi

termasuk salah satu rukun dan syarat perkawinan.

d. Shigat ijab qabul

Adapun yang dimaksud dengan ijab adalah pernyataan dari

calon pengantin perempuan yang diawali oleh wali. Hakikat ijab adalah

suatu pernyataan dari perempuan sebagai kehendak untuk mengikatkan

diri dengan seorang laki-laki sebagai suami sah. Bentuk pernyataan

penawaran dalam ijab berupa sighat yaitu susunan kata-kata yang jelas.

Misalnya ijab wali perempuan: “saya nikahkan engkau dengan anak saya

bernama . . .”. sedangkan Kabul adalah pernyataan penerimaan dari calon

pengantin laki-laki atas ijab wali calon pengantin perempuan. Bentuk

pernyataan penerimaan berupa sighat atau susunan kata-kata yang jelas

yang memberikan pengertian bahwa laki-laki tersebut menerima atas ijab

wali perempuan seperti: “saya terimah nikahnya. . . binti. . .dengan

maskawin. . . (tunai atau. . .). Ijab Kabul itu merupakan satu kesatuan

yang tak terpisahkan sebagai salah satu rukun nikah.21 Adapun syarat-

syarat ijab qabul yaitu:

a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali

b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria

c. Memakai kata-kata nikah, taswij atau terjemahan dan kata nikah atau

tazwij

20 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta:Sinar Grafika, 2012) h.15.

21 Ditjen Bimas dan Urusan Haji: Proyek Penerangan Bimbingan dan Dakwah, 1993.
Metodologi Dakwah Pada Masyarakat Terasing: Departemen Agama RI, Jakarta.) h.102.



d. Antara ijab dan qabul bersambungan

e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya

f. Orang yang berkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram

haji/umrah

g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu:

calon memepelai pria atau wakilnya wali dari mempelai wanita atau

wakilnya, dan dua orang saksi.22

Dari empat rukun nikah tersebut yang paling penting adalah ijab

dan qabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad.

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah syarat yang

berhubungan dengan rukun-rukun atau yang mengikuti rukun

perkawinan yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab

qabul. Akad nikah atau perkawinan yang tidak dapat memenuhi syarat

dan rukun nikah menjadikan perkawinan tersebut tidak sah menurut

hukum.

3. Asas-asas Perkawinan

Di dalam suatu perkawinan perlu adanya suatu ketentuan yang

menjadi dasar atau prinsip dari pelaksanaan suatu perkawinan. Adapun

prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan yang diatur dalam

penjelasan umum dari Undang-Undang Perkawinan Nasional (Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).23

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan

keka,.untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar

masing- masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan mencapai

kesejahteraan spiritual dan materil.

a. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah

sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

22 Ahmad Rofiq, Hukum Islam Indonesia, h. 72.

23 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Sub. 4



b. Undang-Undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki

oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan,

mengijinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun

demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri,

meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya

dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai per-syaratan tertentu dan

diputuskan oleh  pengadilan.

c. Undang-Undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu telah

masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya

dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian

dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah

adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur dan

di samping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah

kedudukan. Ternyatalah bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang

wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi,

berhubungan dengan itu, maka Undang-Undang  ini  menentukan batas

umur untuk kawin, baik bagi pria maupun bagi wanita yaitu 19 tahun

bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

d. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang

bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip

untuk mempersukar terjadi perceraian. Untuk memungkinkan perceraian

harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang

Pengadilan.

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan

kedudukan suami baik dalam kehidupan rumahtangga maupun dalam

pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam

keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri



B. Pengertian Nikah Sirri

Pernikahan secara sirri ini mempunyai kesamaan dengan berbagai

istilah lain, yakni nikah di bawah tangan, nikah agama, atau biasa juga disebut

dengan nikah liar. Jadi ketika mendengar istilah nikah di bawah tangan, nikah

liar, nikah agama, maka yang dimaksud tersebut adalah nikah sirri.24

Istilah nikah sirri, menurut penulis adalah suatu term yang tidak baku

dalam bahasa Indonesia, dan istilah ini baru muncul setelah berlakunya

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Istilah nikah sirri ini

belum populer dikenal di kalangan masyarakat atau dalam berbagai literatur

terlebih lagi literatur-literatur klasik.

Sebelum diuraikan secara jelas tentang penggunaan istilah Nikah Sirri,

maka penulis akan mengemukakan terlebih dahulu pengertian dari Nikah Sirri

itu sendiri, dri sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia, Nikah Sirri

merupakan perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku. Nikah Sirri adalah pernikahan yang tidak

mempunyai kekuatan hukum.

Perkawinan yang tidak memilik kekuatan hukum berdampak yuridis

terhadap hak-hak pelayanan public oleh instansi yang berwenang bagi

pelakunya.25

Nikah atau perkawinan dalam bahasa Arab diterjemahkan zauuj,

berasal dari kata zauwaja yang berarti pasangan.26 Ini karena pernikahan

menjadikan seseorang memiliki pasangan.27 Ada juga kata wahabat (yang

berarti memberi) digunakan oleh Al-Qur’an untuk melukiskan kedatangan

24 Darmawati, “Nikah Sirri, Nikah Dibawah Tangan Dan Status Anaknya.” Ar-Risalah,
(Vol.10 No.1 Mei 2010)

25 Prawirohamidjojo oetojo, Pluralisme dalam Perundan-undangan Perkawnan di
Indonesia, (Airlangga University Press: Surabaya, 1994), h. 51

26Warson Al-Munawwir, Kamus Al-Munawwir (Jakarta : Al-Quswah, 1995), h. 233

27Lihat M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran, Tafsir Maudlu’iy atas Berbagai
Persoalan Umat (Bandung : Mizan, 2000), h. 191



seorang wanita kepada Nabi saw. dan menyuruhkan dirinya untuk dijadikan

isteri, tetapi kata ini hanya    berlaku bagi Nabi saw.

Beralih kepada pengertian nikah sirri, maka akan ditelusuri dari kata

dasarnya. Sirri berasal dari bahasa Arab sirran dan sirriyyun yang berarti

secara diam-diam atau penutup secara batin, atau di dalam hati. Sedangkan

kata sirriyyun berarti secara rahasia, secara sembunyi-sembunyi atau

misterius.28

Dari pengertian tersebut dapat dipahami secara sekilas bahwa nikah

sirri itu adalah nikah yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan

dirahasiakan dari masyarakat umum (tidak dipublikasikan).

Konsep nikah sirri ini memiliki beberapa teori yang berbeda, seperti

menurut ulama terkemuka dari Mesir Mahmud Syaltut, sebagaimana dikutip

oleh Dadi Nurhaedi mengemukakan bahwa nikah sirri merupakan jenis

pernikahan di mana akad atau transaksinya (antara laki-laki dan perempuan)

tidak dihadiri oleh para saksi, tidak dipublikasikan, tidak tercatat secara resmi,

dan sepasang suami isteri itu hidup secara sembunyi-sembunyi sehingga tidak

ada orang lain selain mereka berdua yang mengetahuinya.29

Sedangkan konsep yang kedua ini paling banyak dikenal, yaitu suatu

pernikahan yang dilakukan berdasarkan cara-cara agama Islam, tetapi tidak

dicatat oleh petugas resmi pemerintah, baik oleh Petugas Pencatat Nikah

(PPN), atau di Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak dipublikasikan.

Dari kedua konsep di atas, penulis memperjelas bahwa nikah sirri yang

dimaksud dalam skripsi ini adalah nikah pada konsep yang kedua, yaitu suatu

akad perjanjian yang kuat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan

sebagai calon mempelai untuk mengarungi hidup berumah tangga yang

dilakukan berdasarkan cara-cara agama Islam tetapi tidak diketahui dan tidak

dicatat di KUA serta tidak dipublikasikan ke masyarakat umum.

28Al-Munawwir, Kamus Al-Munawwir (Jakarta : Al-Quswah, 1995), h. 667-668

29 Dadi Nurhaedi, Nikah Di Bawah Tangan; Praktik Nikah Sirri Mahasiswa Jogja (Cet. I;
Yogyakarta : Saujana, 2003), h. 14-15



Dari pengertian di atas, yang menjadi unsur pokok nikah sirri adalah :

1) Tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA dan 2) Tidak

dipublikasikan ke masyarakat umum.

C. Pandangan Ulama tentang Nikah Sirri.

Istilah nikah siri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal di

kalangan ulama. Hanya saja nikah siri di kenal pada masa dahulu berbeda

pengertiannya dengan nikah siri dapat saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan

nikah siri yaitu nikah yang sesuai dengan rukun-rukun nikah dan syaratnya

menurut syari’at, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya

nikah tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan

sendirinya tidak ada walimah al-‘Ursy.

Menurut terminologi fikih Maliki, nikah siri ialah:

.هل مزنل،ه

Artinya:

“Nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk
istrinya atau jamaahnya, sekalipun keluarga setempat.30

Mazhab Maliki tidak membolehkan nikah siri. Perkawinannya dapat

dibatalkan, dan kedua pelakunya dapat dilakukan hukuman had (dera rajam),

jika telah terjadi hubungan seksual antara keduanya dan diakuinya atau dengan

kesaksian empat orang saksi. Mazhab Syafi’i dan Hanafi juga tidak

membolehkan nikah siri. Menurut Hanbali, nikah yang telah dilangsungkan

menurut ketentuan syariat Islam adalah sah, meskipun dirahasiakan oleh kedua

mempelai, wali dan para saksinya. Hanya saja hukumnya makruh. Menurut

suatu riwayat, Khalifah ‘Umar bin al-Khattha>b pernah mengancam pelaku

nikah siri dengan hukuman had.31

30 Wahbah al-Zuhaili, Fiqh al-Islam wa ‘Adillatuh, Juz VIII (Cet. III; Beirut: Daar al-
Fikr, 1989), h. 71

31Ibid., Lihat pula Abu al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd, Bidayah al-
Mujtahid, Juz II (Cairo: Mustafa al-Bab al-Halab wa Auladuh, 1339), h. 15.



Nikah siri menurut terminologi fikih tersebut adalah tidak sah, sebab

selain bisa mengundang fitnah juga bertentangan dengan hadis nabi saw:

 : : .

)

Artinya:

Adakanlah walimah sekalipun dengan hidangan seekor kambing.32

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 sebagaian 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 daripada manfaatnya.

Ulama terkemuka yang membolehkan nikah dengan cara siri itu adalah

Dr. Yusuf Qardawi salah seorang pakar muslim kontemporer terkemuka di

Islam. Ia berpendapat bahwa nikah siri itu sah selama ada ijab kabul dan saksi.33

Nikah siri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini adalah

nikah yang dilakukan oleh wali dan wakil wali dan disaksikan oleh para saksi,

tetapi tidak dilakukan dihadapan petugas pencatat nikah sebagai aparat resmi

pemerintah atau tidak dicatatkan di Kantor Urasan Agama bagi yang beragama

Islam atau Kantor Catatan Sipil bagi yang bukan beragama Islam. Bahkan,

terdapat pula nikah siri yang juga tidak diketahui yang menjadi wali dan

saksinya.

Dadang Hawari, mengharamkan nikah siri, KH. Tochri Tohir berpendapat

lain. Ia menilai nikah siri sah dan halal, karena Islam tidak pernah mewajibkan

sebuah nikahharus dicatatkan secara negara. Menurut Tohir, nikah siri harus

dilihat dari sisi positifnya, yaitu upaya untuk menghindari Zina. Namun ia juga

setuju dengan pernyataan Dadang Hawari bahwa saat ini memang ada upaya

32Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Mughirah bin Bardazbah al-Bukhari, Shahih al-
Bukhaari, Juz IV (Beirut: Daar Muthabi’i, t.th), h. 27

33Hidayatullah, Konroversi Nikah Siri, http://www.hidayatullah.com



penyalahgunaan nikah siri hanya demi memuaskan hawa  nafsu. Menurutnya,

nikah siri semacam itu, tetap sah secara agama, namun perkawinannya menjadi

tidak berkah.34

Menurut Wasit Aulawi seorang pakar hukum Islam Indonesia, mantan

Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama yang juga mantan Dekan Fakultas

Syariah UIN Jakarta, menyatakan bahwa ajaran Islam, nikahtidak hanya

merupakan hubungan perdata, tetapi lebih dari itu nikahharus dilihat dari

berbagai aspek. Paling tidak menurutnya ada tiga aspek yang mendasari

perkawinan, yaitu: agama, hukum dan sosial, nikahyang disyariatkan Islam

mengandung ketiga aspek tersebut, sebab jika melihat dari satu aspek saja maka

pincang.35

Quraish Shihab mengemukakan bahwa betapa pentingnya pencatatan

nikahyang ditetapkan melalui undang-undang di sisi lain nikahyang tidak

tercatat-selama ada dua orang saksi-tetap dinilai sah oleh hukum agama,

walaupun nikahtersebut dinilai sah, namun nikahdibawah tangan dapat

mengakibatkan dosa bagi pelakunya, karena melanggar ketentuan yang

ditetapkan oleh pemerintah. Al-Qur’an memerintahkan setiap muslim untuk taat

pada ulul amri selama tidak bertentangan dengan hukum Allah. Dalam hal

pencatatan tersebut, ia bukan saja tidak bertentangan, tetapi justru sangat sejalan

dengan semangat al-Qur’an.36

D. Faktor Penyebab Terjadinya Nikah Sirri

Allah swt. dalam surat an-Nisa ayat 21 menjelaskan bahwa suatu

pernikahan adalah merupakan suatu ikatan yang paling suci dan kokoh antara

suami dan isteri, sehingga pernikahan ini tidak bisa digampang-gampangkan

atau dianggap juga menyulitkan karena ini adalah ikatan suci yang harus

dilandasi dengan niat yang tulus dan suci pula. Dengan kata lain, kesucian dan

34Dadang Hawari, Nikah Siri Tidak Barakah, http://malangraya.web.id.
35Wasit Aulawi, Pernikahan Harus Melibatkan  Masyarakat, Mimbar Hukum, No. 28,

1996, h. 20.
36Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i Atas Perbagai Persoalan Umat

(Cet. VIII; Jakarta: Mizan, 1998), h. 204.



kelanggengan suatu pernikahan adalah merupakan tujuan yang diinginkan

Islam. Allah berfirman dalam QS. An-Nisa (4) : 21;

اقًا َغلِیظًاَوأََخْذَن ِمْنُكْم ِمیثَ ... 
Terjemahnya :

‘ … Dan mereka isteri-isteri mengambil dari kamu sekalian perjanjian
yang kuat’.37

Dalam ayat ini dikatakan bahwa perjanjian antara suami isteri itu

merupakan ikatan ِمیثَاقًا َغلِیظًا atau ikatan yang paling suci dan paling kuat.

Dalam kenyataannya, perjalanan menuju keluarga bahagia, sakinah

mawaddah dan warahmah sangat sulit diwujudkan sesuai dengan yang

diinginkan oleh pasangan laki-laki dan perempuan serta sesuai hukum dan

ketentuan yang ada. Nikah sirri sebagai suatu perkawinan yang tidak diatur

dalam undang-undang menjadi pilihan mereka. Hal ini disebabkan sekurang-

kurangnya sebagai berikut :

1. Faktor Poligami

Seseorang yang menginginkan menikah lebih dari satu harus

mendapat memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-

undang, dan bila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka keinginan tersebut

tidak akan terwujud, terlebih lagi bagi Pegawai Negeri Sipil.38

Karena sulitnya birokrasi dan kemungkinan isteri pertama tidak

mengizinkan, maka langkah yang ditempuh oleh kebanyakan orang adalah

dengan melakukan praktek nikah sirri

2. Faktor psikologis.

Yang dimaksud dalam hal ini adalah untuk memperoleh ketenangan

atau ketenteraman jiwa. Faktor ini dapat dipahami karena semua orang akan

mendambakan ketentraman dan ketenangan dalam hatinya.

37Departemen Agama, al-Qur’an dan Terjemhnya h. 105
38Lihat A. Latif Bustami, ‘Ketika Aurat dikuasai Surat’ dalam Jurnal Srintil Media

Perempuan Multikultural (No. 3 tahun 2003), h. 4



Kekhawatiran untuk melakukan perbuatan yang diharamkan dan

dilarang agama adalah keinginan yang mulia dan karena belum mampu

untuk melakukan perkawinan dengan jalur yang sesuai prosedur, maka

langkah terakhir dan termudah adalah dengan nikah sirri.39

3. Perkawinannya Ditentang oleh Keluarga

Faktor terbanyak yang dihadapi adalah bahwa hubungan cinta

seorang laki-laki dan perempuan tidak disetujui oleh orang tua, baik dengan

alasan adat budaya dan perbedaan derajat antara keduanya atau dengan

berbagai alasan lain, maka biasanya nikah sirri sebagai pilihan mereka

untuk melanggengkan cinta mereka yang telah terbina, meskipun dihalangi

oleh suami dan untuk merahasiakan perkawinannya dari orang tua dan

masyarakat banyak, maka nikah sirri menjadi suatu yang aman.

4. Faktor Biologis

Yaitu untuk memperoleh dan memenuhi kebutuhan kepuasan seksual.

Karena sebagai manusia normal, maka kebutuhan akan seks antara pria dan

wanita itu sangat mendesak. Sehingga untuk melegalkan hubungan tersebut

dengan cara yang mudah dan cepat adalah dengan nikah sirri.

5. Faktor Sosial Ekonomi

Pernikahan yang resmi menurut Undang-undang adalah

membutuhkan persiapan uang yang cukup banyak, mulai dari

pengurusannya hingga terbitnya akta nikah. Selain itu terkadang pasangan

ini tidak mampu memenuhi kebutuhan secara sendiri dan masih

membutuhkan orang tua sebagai penopang ekonominya, maka untuk bisa

mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka harus meminta uang kepada orang

tua masing-masing, alasan ini biasanya dipakai oleh orang-orang yang

belum mandiri.40

39 Dadi Nurhaedi,., Nikah Di Bawah Tangan h. 174.

40Ibid., h. 176-179.



6. Faktor Agama

Agama sebagai faktor yang paling dominan. Karena senekad apapun

agama akan selalu dijadikan sebagai pedoman apalagi dalam soal

perkawinan.

Tidak ditemukannya aturan dalam Al-Qur’an dan hadits yang

tercermin dalam berbagai kitab fiqh para imam mazhab dan penerusnya,

membuat masyarakat yakin bahwa apa yang dilakukannya tersebut tidak

bertentangan dengan agama Islam, meskipun hal itu tidak sesuai dengan

peraturan yang ada di negara Indonesia, sehingga meskipun tidak sah

menurut hukum positif, tetapi hal itu tidak bertentangan dengan agama.

Inilah landasan yang utama bagi mereka yang mempraktekkan nikah sirri.

Seandainya dalam kitab fiqih itu dijelaskan tentang pentingnya pencatatan

pernikahan, maka boleh jadi akan mengurangi praktek tersebut.41

E. Penelitian Relevan

Hasil penelusuran yang penulis lakukan tehadap literatur-literatur

yang membahas tentang, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu

yang relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaituHasil

penelusuran yang penulis lakukan tehadap literatur-literatur yang membahas

tentang nikah sirri, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang

relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan, yakni:

a. Buku Wannimaq Hasbul, yang berjudul “Pernikahan Terselubung

Diantara Berbagai Pandangan” menjelaskan nikah sirri tidak sah

menurut hukum islam meskipun syarat dan rukunnya terpenuhi, nikah

sirri dianggap ada satu syarat yang tertinggal, Wannimaq menganggap

nikah sirri adalah nikah kepura-puraan sebagai jalan pintas untuk

memuluskan tujuan pernikahan dengan tujuan tertentu.42

b. Tesis Shafiyullah yang berjudul “Pencatatan Dan Usia Perkawianan Di

Indonesia (Sebuah Upaya Obyektoifikasi Hukum Perkawinan Islam

41 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, al-Hamdani, Risalah Nikah, dan kitab-kitab fiqh lainnya.
42 Wannimaq  Hasbul, Pernikahan Terselubung Diantara Berbagai Pandangan (Jakarta;

Golden Terayon Pres, 1994) h 19.



Indonesia)”, menjelaskan signifikansi pencatatan dan usia  perkawinan

dalam hukum perkawinan indonesia. Isinya menjelaskan adanya

perubahan paradigma dari fikih klasik ke peraturan perundang-undangan,

sehingga menuntut adanya kesamaan persepsi terhadap hukum

perkawinan meskipun formulasinya tidak sama persis dengan fikih

klasik.43

c. Tesis Kharis Mudakir yang berjudul “Nikah Sirri Menurut Pandangan

Tokoh NU, Muhammadiyah, HTI di Yogyakarta, tesis ini membahas

tentang pandangan tokoh dari oramas terebut. Dalam penelitian tersebut

terjadi perbedaan pendapat antar NU, Muhammadiyah, dan HTI.44

Dalam penelusuran telaah pustaka, penulis melihat banyak kajian

penelitian tentang pernikahan sirri namun belum ada yang meneliti

fenomena nikah sirri yang terjadi di kecamatan Kolaka juga yang

meneliti pandangan tokoh agama kecamatan Kolaka.

43 Shafiyullah, Pencatatan dan Usia Perkawinan di Indonesia (sebuah upaya
obyektifikasi hukum perkawinan Islam Indonesia) Tesis Pasca Sarjana UIN Suanan Kalijaga
Yogyakarta (2003)

44 Kharis Mudakir, Nikah Sirri menurut Pandanngan Tokoh NU, Muhammadiyah dan HTI
Yogyakarta, Tesis Pasca Sarjana UIN Suanan Kalijaga Yogyakarta (2015)


