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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pernikahan adalah sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan 

perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan yang maha esa.
1
Allah 

menjadikan perkawinan yang diatur menurut syari‟at Islam sebagai penghormatan 

dan penghargaan yang tinggi terhadap harga diri, yang diberikan oleh Islam 

khusus untuk manusia diantara makhluk-makhluk yang lain.
2
 Dengan adanya 

suatu pernikahan yang sah, maka pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi 

terhormat sesuai dengan kedudukan manusia yang berperadaban, serta dapat 

membina rumah tangga dalam suasana yang damai, tentram, dan penuh kasih 

sayang antara suami istri. 

Berdasarkan kodratnya, manusia selalu berusaha mempertahankan hidup 

dan kelangsungan komunitasnya. Naluri mereka diwujudkan dengan 

perkawinan yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan keturunan. Hal ini 

sangat relevan dengan salah satu dorongan kesatuan biologis pada setiap 

manusia yang hasrat ingin mempertahankan keturunan. Melalui pernikahan 

akan menimbulkan beberapa konsekuensi, maka dibuat aturan dan prosedur 

guna menghindari kemungkinankemungkinan negatif yang merugikan. Di 

Indonesia, prosedurdan aturan yang dibuat bagi masyarakat Islam adalah 

bahwa pernikahan harus dicatat secara resmi dan dipublikasikan.
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Aturan tentang adanya pencatatan nikah baik dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah 

pada mulanya memang tidak diatur secara konkrit dalam syari‟at Islam.   
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Lain halnya dengan ayat mu‟amalat (mudayanah) yang dalam situasi 

tertentu  diperintahkan untuk mencatatkan. Namun, sesuai perkembangan zaman 

dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, Islam di Indonesia mengatur 

pencatatan perkawinan melalui perundang-undangan dengan tujuan untuk 

mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat.  

Melalui pencatatan perkawinan, suami istri akan memiliki akta nikah 

sebagai bukti otentik atas perbuatan hukum yangtelah mereka lakukan. 

Apabila terjadi perselisihan atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, 

maka suami atau istri dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan 

atau memperoleh hak masing-masing.
4
 

Namun pada kenyataannya, tidak semua masyarakat Islam  di Indonesia 

mengikuti prosedur atau aturan pencatatan perkawinan tersebut. Sebagian 

masyarakat masih melaksanakan praktik nikah yang tidak dicatatkan secara resmi 

kepada Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak dipublikasikan, atau yang dikenal 

dengan sebutan nikah siridan sebagian ada yang menyebutnya nikah agama atau 

nikah di bawah tangan.Sementara itu, sampai saat ini sebagian ulama dan 

masyarakat umumnya juga masih belum memiliki kesamaaan rumusan yang 

menimbulkan perbedaan persepsi terhadap nikah siri. Secara normatif, ada yang 

menilai bahwa praktik nikah siriitu sah dan dapat menimbulkan hikmah positif 

serta begitu juga sebaliknya, ada yang menilai tidak sah dan dapat menimbulkan 

implikasi negatif. Apabila dilihat dari perspektif hukum positif dan norma sosial, 

nikah siri dianggap sebagai suatu deviasi atau penyimpangan.
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Miftah Faridl mengemukakan bahwa nikah siribisa berarti nikah yang telah 

memenuhi syarat dan rukun sesuai ketentuan syari‟at Islam, tetapi tidak 

dicatatkan kepada pencatat nikah atau nikah sesuai dengan ketentuan 

syari‟at Islam dan dicatatkan, tetapi tidak dipublikasikan. Konsep nikah siri 

seperti itu sah secara agama sepanjang dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan syari‟at Islam, namun tidak sah menurut undang-undang yang 

berlaku di Indonesia.
6
 

Akibat hukum dari nikah sirri, meski secara agama dianggap sah, namun 

perkawinan bawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan tidak 

dianggap sah dimata hukum negara. Mereka yang melaksanakan perkawinan 

bawah tangan ini berpandangan bahwa nikah atau kawin itu adalah urusan agama, 

agamalah yang dapat melegitimasi terhadap sah tidaknya suatu perkawinan. 

Pandangan seperti yang telah disebut di atas kalau dilihat dari segi sah atau 

tidaknya perkawinan secara syari‟at agama (hukum Islam) memang benar (sah), 

namun perlu dipahami bahwa kita hidup dan berada dalam wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang walaupun sebagian besar penduduknya 

beragama Islam dan tetap menjalankan berbagai hukum syari‟at Islam dalam oleh 

aturan dan hukum negara (hukum positif) yang berlaku bagi seluruh masyarakat 

dan rakyat Indonesia. 

Walaupun perkawinan di Indonesia telah diatur dengan lahirnya Undang-

Undang tentang Perkawinan, namun secara defacto pelaksanaan perkawinan oleh 

masyarakat Indonesia masih banyak yang melangsungkan nikah sirri, baik 

dikalangan masyarakat biasa maupun para pejabat ataupun artis. Tidak terkecuali 

pada masyarakat Desa Langgea Kec. Ranomeeto Kab. Konsel, keadaan 

masyarakatnya masih banyak yang melangsungkan nikah sirri dengan berbagai 
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macam alasan dan faktor yang sering diungkapkan ketika ingin melaksanakan 

pernikahan yang sah secara hukum positif Indonesia. 

Selama ini nikah sirri lebih cenderung merugikan pihak perempuan (istri) 

dan anak atau anak-anak yang lahir dari pernikahan sirri. Hal ini dikarenakan 

seorang suami mempunyai kewajiban memberikan nafkah pada istri dan anak-

anaknya yang dilahirkan dari pernikahan sirri, namun karena tidak adanya 

perjanjian hitam di atas putih (bukti secara tertulis, terutama surat nikah) maka 

dengan mudah suami mengingkari kewajibannya atau bahkan meninggalkan atau 

menelantarkan begitu saja istri dan anak hasil nikah sirrinya, sementara istri dan 

anak tidak dapat berbuat banyak karena tidak adanya bukti otentik.Sebagaimana 

hasil observasi awal yang dilakukan oleh penulis. Penulis melihat ada 5 pasang 

suami istri masyarakat Desa Langgea Kec. Ranomeeto Kab. Konsel yang 

melakukan nikah sirri.  

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik mengangkat judul 

tentang DampakPernikahan Sirri terhadap Anak Perspektif  Hukum Islam Studi 

Kasus Di Desa Langgea Kec. Ranomeeto Kab. Konsel. 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan dari latar belakang yang ada maka penulis dapat 

mengemukakan fokus penelitian yaitu:dampak pernikahan sirri terhadap anak 

perspektif hukum Islam studi Kasus di Desa Langgea Kec. Ranomeeto Kab. 

Konsel. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa 

masalah yang berhubungan dengan hal tersebut, yaitu: 

1. Bagaimana proses pernikahan sirri di Desa Langgea Kec. Ranomeeto Kab. 

Konsel ? 

2. Bagaimana dampak pernikahan sirri terhadap anak di Desa Langgea Kec. 

Ranomeeto Kab. Konsel ?  

3. Bagaimana perspektif hukum Islam  terhadap proses nikah sirri serta 

dampak nikah sirri terhadap anak di Desa Langgea Kec. Ranomeeto Kab. 

Konsel ? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas dan dalam upaya pencapaian target, 

penulis menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:  

1. Untuk menjelaskan proses pernikahan sirri di Desa Langgea Kec. 

Ranomeeto Kab. Konsel. 

2. Untuk menjelaskan dampak pernikahan sirri terhadap anak di Desa 

Langgea Kec. Ranomeeto Kab. Konsel. 

3. Untuk menjelaskan perspektif  hukum Islam  terhadap proses dan dampak 

nikah sirri terhadap anak di Desa Langgea Kec. Ranomeeto Kab. Konsel. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Aspek Teoritis 

a. Untuk mengetahui proses pernikahan sirri di Desa Langgea Kec. Ranomeeto 

Kab. Konsel. 
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b. Untuk mengetahui dampak pernikahan sirri terhadap anak di Desa Langgea 

Kec. Ranomeeto Kab. Konsel. 

c. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam  terhadap dampak nikah sirri 

terhadap anak  di Desa Langgea Kec. Ranomeeto Kab. Konsel. 

2. Aspek Praktis 

a. Bagi masyarakat, diharapkan dapat menambah dan dipakai serta dipelajari 

sebagai tambahan informasi mengenai dampak pernikahan sirri  terhadap 

anak perspektif hukum Islam. 

b. Bagi Akademik, diharapkan dapat menambah pengetahuan lebih dalam 

terhadap dampak pernikahan sirri terhadap anak perspektif hukum Islamdi 

dalam kehidupan sosial dapat menyesuaikan ke dalam hukum Islam, 

khususnya Fakultas Syariah Program Studi Akhwal syakhsiyyah. 

a. Bagi Penulis,  

1) Memenuhi kewajiban Penulis sebagai mahasiswa tingkat terakhir dalam 

menyusun skrpsi untuk persyaratan meraih gelar Strata I (SI) di Fakultas 

Syariah Program Studi Akhwal syakhsiyyah  IAIN Kendari. 

2) Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi Penulis terhadap 

dampak pernikahan sirri terhadap anak perspektif hukum Islam studi 

Kasus di Desa Langgea Kec. Ranomeeto Kab. Konsel. 
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F. Definisi Operasional 

Definisi operasional bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam 

memahami tentang maksud dari judul penelitian ini. Untuk itu, maka penulis akan 

menguraikan definisi dari judul penelitian yaitu : 

1. Dampak adalah akibat atau pengaruh yang terjadi (baik itu positif atau negatif) 

dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam hal ini 

pernikahan sirri yang dilakukan oleh masyarakat Desa Langgea Kec. 

Ranomeeto Kab. Konsel. 

2. Perspektif Hukum Islam adalah pandangan terhadap aturan/norma yang 

diajarkan dalam Islam terkait dampak pernikahan sirri terhadap anak 

perspektif hukum Islam. 

3. Pernikahan sirri adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki 

dengan seorang perempuan dengan cara diam-diam atau tidak terdaftar di 

Kantor Urusan Agama (KUA) tempat berlangsungnya pernikahan tersebut. 

4. Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang dihasilkan dari pernikahan 

sirri yang dilakukan oleh orang tuanya. 

 

  


