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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Relevan 

Untuk menghindari penelitian terhadap objek yang sama atau pengulangan 

terhadap suatu penelitian yang sama, serta menghindari anggapan plagiasi 

terhadap karya tertentu, maka perlu dilakukan review terhadap kajian yang pernah 

ada. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang temanya sama dengan penelitian 

yang dikaji oleh penulis mengenai implikasi perceraian nikah sirri terhadap anak 

ditinjau menurut hukum Islam, antara lain: 

Penelitian yang dilakukan oleh Farhatul Aini mahasiswa Program Studi Al-

Akhwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Nikah Sirri 

dan Dampaknya pada Masyarakat di Desa Pakong Kec. Pakong Kab. Pamekasan 

tahun 2009. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan yaitu bahwa pernikahan 

sirri di Desa Pakong Kec. Pakong Kab. Pamekasan disebabkan oleh beberapa 

faktor di antaranya adalah faktor adanya dorongan keluarga (orang tua), status 

yang masih pelajar, faktor ekonomi, latar belakang pendidikan masyarakat yang 

rendah, kurangnya pemahaman tentang UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan  

terutama tentang keharusan mencatatkan pernikahan di KUA. Dampak yang 

ditimbulkan dari praktek nikah sirri ini tidak hanya dampak positif saja melainkan 

juga dampak negatif. Dimana dampak negatifnya lebih banyak, seperti halnya hak 

dan kewajiban masing-masing suami dan istri tidak dapat berjalan dengan baik, 

hubungan sosial dengan masyarakat menjadi renggang, serta nasib anak yang 

dihasilkan dari pernikahan sirri tersebut tidak dapat dikatakan sebagai anak yang   
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sah. Oleh sebab itu, hendaknya pernikahan sirri di Desa Pakong Kec. 

Pakong Kab. Pamekasan ini seyogyanya dicegah karena mudharatnya lebih 

banyak dari pada maslahatnya.
7
 

Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Ikho Hasmunir mahasiswa Program 

Studi Hukum Acara Peradilan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin 

Makassar dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Nikah Sirri dan 

Dampaknya pada Masyarakat di Kec. Panakkukang Kota Makassar pada Tahun 

2017. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan yaitu baik mereka penduduk 

asli maupun pendatang proses nikah sirripun ada yang memanfaatkan wedding 

organizer. Berbagai macam aspek alasan para pelaku melakukan Nikah Sirri. 

diantaranya adalah masih dibawah umur, faktor ekonomi, latar belakang 

pendidikan yang sangat rendah, kurangnya pemahaman tentang UU No. 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan terutama keharusan mencatatkan perkwinan di Kantor 

Urusan Agama (KUA). Melainkan juga dampak negatif disini justru lebih banyak, 

seperti halnya hak dan kewajiban masing – masing suami dan istri tidak berjalan 

dengan baik, hubungan sosial dalam masyarakat menjadi renggang.Serta anak 

yang dihasilkan dari pernikahan sirri tersebut tidak dapat dikatakan seagai anak 

yang sah. Oleh karna itu, hendaknya pernikahan sirri di Kecamatan Panakkukang 

Kota Makassar ini seyogyanya harus dicegah karena lebih banyak mudharatnya 

dari pada maslahahnya.
8
 

                                                             
7
Farhatul Aini, Tinjauan Hukum Islam terhadap Nikah Sirri dan Dampaknya pada 

Masyarakat di Desa Pakong Kec. Pakong Kab. Pamekasan, (Yogyakarta: Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga, 2009), h. ii. 
8
Muh. Ikho Hasmunir, Tinjauan Hukum Islam terhadap Nikah Sirri dan Dampaknya 

pada Masyarakat di Kec. Panakkukang Kota Makassar (Makassar: UIN Alauddin 2017), h. Xiv. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Nur Amanina Fahami mahasiswa Program 

Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-

Raniry Darussalam Banda Aceh dengan judul Nikah Sirri dan Implikasinya 

terhadap Pembagian Harta Bersama Menurut Enakmen Keluarga Islam Negeri 

Kedah pada tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam tidak 

mengatur tentang pembagian harta bersama dalam pernikahan. Namun, dari sudut 

penemuan hukumnya, harta bersama masuk dalam „urf yang tidak bertentangan 

dengan hukum Islam. Harta bersama juga mengandung kemaslahatan dan 

kemanfaatan bagi suami dan isteri. Menurut hukum Islam yang mengacu pada 

metode urf dan maṣlaḥah mursalah, harta bersama harus dibagi setelah terjadi 

perceraian, meskipun perceraian dari nikah siri. Pengaturan pembagiannya 

mengikuti hukum adat (urf) dalam satu daerah tertentu. Menurut Enakmen 

Keluarga Islam Negeri Kedah, khususnya dalam Enakmen 7 Tahun 2008 

Enakmen UndangUndang Keluarga Islam (Kedah Darul Aman) 2008, harta 

bersama pasangan nikah siri dapat dibagi setelah terjadi perceraian. Namun, 

pengaturan pembagian harta tersebut harus melalui prosedur, yaitu: Pertama, 

pasangan nikah sirri yang sudah bercerai (cerai hidup) harus memohon isbat nikah 

terlebih dahulu. Kedua, setelah permohonan dikabulkan dan mendapatkan akta 

nikah, maka pasangan tersebut harus memohon akta talak melalui jalur 

Mahkamah. Ketiga, setelah ada penetapan talak antara keduanya, baru kedua 

pasangan dapat menyelesaikan harta bersama dan pembagiannya yaitu sama rata. 
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Bagi pasangan nikah siri yang bercerai sebab kematian, belum ada aturan yang 

tegas mengenai prosedur dan  cara pembagian harta bersama pasangan nikah siri.
9
 

B. Perkawinan dan Ruang Lingkupnya 

1. Pengertian Perkawinan 

Dalam bahasa Indonesia, Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang 

menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan 

hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, 

berasal dari kata “nikah” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling 

memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Kata “nikah” sendiri 

sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah.
10

 

Menurut syarak, perkawinan adalah akad serah terima antara pria dan 

wanita dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk 

membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang 

sejahtera.
11

 Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan yang 

dimaksud perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau 

mitzaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya 

merupakan ibadah.
12

 

 

 

                                                             
9
Nur Amanina Fahami, Nikah Sirri dan Implikasinya terhadap Pembagian Harta 

Bersama Menurut Enakmen Keluarga Islam Negeri Kedah (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri 

Ar-Raniry Darussalam, 2018), h. iv. 
10

Abdul Rahman Ghazaly,  Fiqh Munakahat, Cet.I ( Bogor: Kencana Prenada Media 

Group, 2003), h. 7. 
11

M.A Tihami,  Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, Cet. IV, (Jakarta: 

RajawaliPers, 2014), h. 8. 
12

Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam , Cet. I (Jakarta: Gama Press, 2010), h. 3. 
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Menurut Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan 

dijelaskan bahwa perkawinan adalah Perkawinan ialah ikatan lahir batin 

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa.
13

 

2. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan 

Pada pelaksanaan perkawinan, calon mempelai harus memenuhi rukun 

dansyarat perkawinan. Rukun perkawinan adalah hakekat dari perkawinan 

itusendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak 

mungkindilaksanakan, Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan 

adalahsesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat 

perkawinan. Kalau salah satu syarat-syarat perkawinan tetapi tidak terpenuhi 

maka perkawinan itu tidak sah. Terkait dengan sahnya suatu perkawinan, Pasal 2 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: 

a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaannya. 

b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.
14

 

Pernyataan seperti tersebut diatas juga dijelaskan kembali pada bagian 

penjelasan pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yaitu “dengan perumusan Pasal 2 

ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945”. 

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, maka sahnya suatu perkawinan menurut hukum agama di Indonesia 

sangat menentukan. Apabila suatu perkawinan tidak dilakukan menurut agamanya 

                                                             
13

Undang-Undang RI, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Cet. I; 

(Jakarta: Gama Press, 2010), h. 2. 
14

Ibid.,h. 3.  
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masing-masing berarti perkawinan tersebut tidak sah. Perkawinan yang dilakukan 

di Kantor Catatan Sipil atau di Pengadilan tanpa dilakukan terlebih dahulu 

menurut hukum agama tertentu berarti tidak sah. 

Menurut hukum Islam, suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila telah 

memenuhi syarat dan rukun perkawinan, yaitu: 

a. Calon suami, syarat-syaratnya yaitu: (a) Beragama islam; (b) Laki-laki; (c) 

Jelas orangnya; (d) Dapat memberikan persetujuan; (e) Tidak terdapat 

halangan perkawinan. 

b. Calon isteri, syarat-syaratnya yaitu: (a) Beragama islam; (b) Perempuan; (c) 

Jelas orangnya; (d) Dapat diminta persetujuannya; (e) Tidak terdapat 

halangan perkawinan. 

c. Wali nikah, syarat-syaratnya yaitu: (a) Laki-laki; (b) Dewasa; (c) 

Mempunyai hak perwakilan; (d) Tidak terdapat halangan perwaliannya. 

d. Saksi nikah, syarat-syaratnya yaitu: (a) Minimal dua orang laki-laki; (b) 

Hadir dalam ijab qabul; (c) Dapat mengerti maksud akad; (d) Islam; (e) 

Dewasa. 

e. Ijab Qabul, syarat-syaratnya yaitu: (a) Adanya pernyataan mengawinkan 

dari wali; (b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai; 

(c)Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata 

tersebut; (d) Antara ijab dan qabul bersambungan; (e) Antara ijab dan qabul 

jelas maksudnya; (f) Orang yang terkaid dengan ijab dan qabul tidak sedang 

ihram haji atau umrah; (g) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri  

minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari 

mempelai wanita dan dua orang saksi.
15

 

Sedangkan mahar (maskawin) kedudukannya sebagai kewajiban 

perkawinan dan sebagai syarat sahnya perkawinan bila tidak ada mahar, maka 

pernikahannya menjadi tidak sah.  

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis dapat menjelaskan bahwa 

rukun perkawinan adalah pihak-pihak yang melaksanakan akad nikah (mempelai 

laki-laki dan wanita), wali, saksi dan akad nikah. 

 

 

                                                             
15

Mardani, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: Graha Ilmu,2011), h. 10 
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3. Prinsip Perkawinan 

Islam menetapkan Prinsip perkawinan yang bertujuan untuk menjadikan 

perkawinan menjadi kekal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, prinsip berarti 

asas atau kebenanaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan 

sebagainya.16 Jadi prinsip perkawinan adalah asas atau kebenaran yang menjadi 

pokok dasar berpikir dalam kehidupan rumah tangga. dalam menjalani bahtera 

rumah tangga harus ada prinsip di dalamnya agar perkawinan tersebut menjadi 

kekal. 

Idris menyebutkan ada lima prinsip perkawinan menurut agama Islam 

yang perlu diperhatikan agar perkawinan itu benar-benar berarti dalam hidup 

manusia yaitu memenuhi dan melaksanakan perintah agama, kerelaan dan 

persetujuan, perkawinan untuk selamanya, monogami dan poligami dan suami 

sebagai penanggung jawab umum dalam rumah tangga.17 Berikut penulis akan 

menguraikan satu persatu dari lima prinsip perkawinan, sebagai berikut: 

a) Memenuhi dan melaksanakan perintah agama, artinya bahwa melaksanakan 

perkawinan merupakan  sunnah Nabi Muhammad saw., melaksanakan 

perkawinan itu seperti yang telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya 

merupakan perintah agama. Agama mengatur perkawinan itu, memberi 

batasan rukun dan syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Apabila rukun dan 

syarat-syarat tidak dipenuhi, batal atau  fasidlah perkawinan itu. Demikian 

pula agama memberi ketentuan lain di samping rukun dan syarat, seperti harus 

                                                             
16

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2005), h. 89. 
17

Muh. Idris, Fiqih Munaqahat (Kendari: CV. Shadra, 2008), h. 16. 
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adanya mahar dalam perkawinan, dan juga harus adanya kemampuan. Perintah 

melaksanakan perkawinan terdapat dalam QS AR-ra‟d/ 13:38 

                              

                   

Terjemahnya: 

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan 

Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada 

hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan 

dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu).
18

 

b) Kerelaan dan persetujuan, artinya bahwa ketika hendak melangsungkan 

perkawinan harus ada kerelaan dan persetujuan dari kedua belah pihak yang 

dalam Islam dikenal dengan istilah ikhtiyar. Untuk itu perlu adanya proses 

peminangan sebelum melangsungkan perkawinan untuk memastikan bahwa 

kedua belah pihak sudah benar-benar setuju dan sukarela untuk 

melangsungkan perkawinan. Kerelaan dari calon suami dapat dilihat dan 

didengar dari tindakan dan ucapannya, sedangkan kerelaan calon istri dapat 

dilihat dari sikapnya, misalnya diam dan tidak memberi reaksi penolakan. 

Prinsip kerelaan dan persetujuan terdapat dalam Perkawinan untuk selamanya, 

artinya bahwa ketenangan, ketentraman dan cinta serta kasih dapat terwujud 

apabila terpenuhi prinsip perkawinan untuk selamanya. Karena perkawinan 

bukan hanya untuk satu masa tertentu saja, tetapi perkawinan itu untuk 

selamanya. 

                                                             
18

Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, Edisi Revisi (Jakarta:  Proyek 

Pengadaan Kitab Suci Al-Qur‟an, 2002), h. 38. 
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c) Perkawinan untuk selamanya, artinya bahwa ketika melangsungkan 

perkawinan maka kedua belahpihak harus sadar bahwa menikah sekali seumur 

hidup. 

d) Monogami dan poligami, monogami artinya seseorang kawin dengan satu 

orang istri, sedangkan poligami laki-laki mempunyai istri lebih dari satu. 

Islam membolehkan poligami tetapi membatasi jumlahnya lebih dari empat 

dengan syarat harus berlaku adil. Sebenarnya berlaku adil itu sangat berat dan 

hampir tidak ada manusia yang bisa melakukannya.
19

 

e) Suami sebagai penanggung jawab umum dalam rumah tangga, artinya bahwa 

apabila pria dan wanita melakukan perkawinan maka masing-masing 

membawa hak dan kewajibannya baik sebagai istri maupun sebagai suami. 

Sekalipun suami istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang 

telah ditentukan, namun menurut ketentuan hukum Islam suami mempunyai 

kedudukan lebih dari istri. Ketentuannya terdapat dalam QS An-Nisa‟/4: 3  

                                  

                               

   

Terjemahnya: 

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) 

perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah 

wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika 

kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, 

                                                             
19

Thalib  Sajuti. Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta; UI-Press, cet 4, 2008), h. 53. 
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atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat 

kepada tidak berbuat zalim.
20

 

 

4. Tujuan Perkawinan  

Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah tentu memiliki tujuan, tidak 

terkecuali perkawinan. Adapun tujuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam 

bab II Pasal 3, dikatakan bahwa ”Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan 

kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”. Ucapan 

sakinah, mawaddah dan rahmah sering ditujukan pada rekan-rekan yang 

menempuh hidup baru. Berikut penulis akan menguraikan arti dari kata tersebut. 

a. Sakinah menurut bahasa berarti kedamaian, ketentraman, ketenangan dan   

kebahagiaan. Dalam sebuah pernikahan, pengertian sakinah berarti 

membina dan membangun sebuah rumah tangga yang penuh dengan 

kedamaian, ketentraman, ketenangan dan selalu bahagia. 

b. Mawaddah menurut bahasa berarti cinta atau harapan. Dalam sebuah 

pernikahan, cinta adalah hal penting yang harus ada pada pasangan suami 

istri dan mawaddah berarti selalu mencintai baik senang maupun susah. 

c. Rahmah menurut bahasa berarti kasih sayang. Rahmah yaitu hasil akhir 

dari sakinah dan mawaddah yaitu kasih sayang.
21

 

Menurut Soemijati sebagaimana dikutip dalam buku Mohd. Idris Ramulyo 

memberikan penjelasan mengenai tujuan perkawinan yaitu untuk memenuhi 

tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara pria dan wanita dalam 

rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih 

saying untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan 

mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.
22

 

 

                                                             
20

Op.Cit., h. 34. 
21

 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2005), h. 725. 
22

Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang 

No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Cet. IV, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 27. 
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5. Hikmah Perkawinan 

Segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah tentu mempunyai hikmah 

dibaliknya, tak terkecuali perkawinan. Baihaqi menyebutkan hikmah perkawinan 

adalah sebagai berikut: 

a. Memelihara dan memperbanyak keturunan dengan terhormat sehingga 

dapat menjaga kelestarian hidup umat manusia. 

b. Mampu menjaga suami istri terjerumus dalam perbuatan nista dan mampu 

menekan syahwat serta menahan pandangan dari sesuatu yang 

diharamkan. 

c. Mampu menenangkan dan menentramkan jiwa dengan cara duduk-duduk 

dan bercengkrama. 

d. Naluri keibuan dan kebapaan akan saling melengkapi dalam kehidupan 

rumah tangga bersama anak-anak. 

e. Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat 

kewanitaan yang diciptakan 

f. Melahirkan organisasi dengan pembagian tugas/tanggung jawab tertentu 

serta melatih kemampuan bekerjasama.23 

Kesimpulan dari hikmah perkawinan yang dipaparkan oleh Baihaqi adalah 

dengan melakukan perkawinan maka akan menghasilkan keturunan yang 

terhormat karena dilakukan dengan jalan pernikahan yang sah sehingga dapat 

menjaga suami istri terjerumus dalam perbuatan nista. 

6. Pengertian Nikah Sirri 

Kata Sirri berasal dari kata assiru yang mempunyai arti “rahasia”. Dalam 

terminologi Fiqh Maliki, nikah Sirri yaitu nikah atas pesan keluarga setempat 

Menurut terminologi ini, nikah Sirri adalah tidak sah, sebab nikah Sirri selain 

dapat mengandung fitnah, tuhmah dan su‟udzhon.
24

 

                                                             
23

Ahmad Rafi Baihaqi, Membangun Surga Rumah Tangga (Surabaya: Gita Media Press, 

2006), h. 23. 
24

Shodiq dan Sholahuddin Chaery, Kamus Istilah Agama: Menurut Berbagai Istilah 

Agama yang  Bersumber dari Al-Quran, Hadits, dll.,Cet.I (Jakarta: CV. Sient Tarama, 1983), 

h. 871. 
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Nikah siri sah secara agama dan atau adat istiadat, namun tidak 

diumumkan pada masyarakat umum, dan juga tidak dicatatkan secara resmi dalam 

lembaga pencatatan negara, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang 

beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama non Islam. 

Ada kerena faktor biaya, tidak mampu membiayai administrasi pencatatan. ada 

juga disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang 

pegawai.
25

 

Nikah siri yang tidak dicatatkan secara resmi dalam lembaga pencatatan 

negara sering pula diistilahkan dengan Nikah di bawah tangan. Nikah di bawah 

tangan adalah Nikah yang dilakukan tidak menurut hukum negara. Nikah yang 

dilakukan tidak menurut hukum dianggap Nikah liar, sehingga tidak mempunyai 

akibat hukum, berupa pengakuan dan perlindungan hukum.
26

 

Secara garis besar, definisi nikah Sirri dibagi menjadi 3 bentuk yaitu:   

a. Nikah Sirri diartikan sebagai nikah yang dilangsungkan menurut ketentuan 

syari‟at agama, bersifat interen keluarga, dan belum dilakukan pencatatan 

oleh PPN serta belum dilakukan resepsi pernikahan.  

b. Nikah Sirri diartikan sebagai nikah yang telah memenuhi syari‟at Islam 

dan sudah dilakukan pencatatan oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) dan 

memperoleh akta nikah. 

c. Nikah Sirri diartikan sebagai nikah yang hanya dilangsungkan menurut 

ketentuan syari‟at Islam, karena terbentur dengan peraturan pemerintah.
27

 

Biasanya nikah Sirri dilakukan karena dua pihak belum siap 

meresmikannya atau meramaikannya, namun dipihak lain untuk menjaga agar 
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tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau terjerumus kepada hal-hal yang 

dilarang agama. 

7. Sebab-Sebab Nikah Sirri 

Kajian sebab terjadinya nikah siri erat kaitannya dengan sebab masyarakat 

tidak mencatatkan pernikahan. Di sini penting dijelaskan lebih dahulu tentang 

penting pencatatan pernikahan. Pencatatan nikah memang salah satu peristiwa 

hukum yang baru. Islam tidak membicarakan persoalan ini secara detail, bahkan 

kajian-kajian fikih para ulama mazhab tidak masuk dan tidak pernah 

membicarakan persoalan pencatatan nikah. 

Menurut Abdul Manan, pencatatan perkawinan didasarkan kepada 

mashlahah mursalah, karena nash tidak melarang dan tidak menganjurkan 

untuk mendaftarkan perkawinannya. Pencatatan perkawinan dengan 

mendapatkan buku nikah adalah bukti secara sah bahwa mereka telah 

melangsungkan pernikahan, dengan bukti ini mereka dapat membuktikan 

pula keturunannya sebagai ahli waris.
28

 

Secara umum faktor yang diduga merupakan penyebab atau setidak-

tidaknya yang turut melatar belakangi adanya perkawinan tidak tercatat, yaitu 

tidak memenuhi administratif, masyarakat banyak yang belum memahami peran 

KUA, persepsi bahwa pencatatan perkawinan mempersulit hidup, dan persepsi 

bahwa perkawinan adalah otoritas agama.
29

 

Abdul Manan menuturkan, faktor-faktor umum sebagai penyebab 

dilakukannya perkawinan secara diam-diam (siri) tersebut antara lain: 

a. Pengetahuan masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam 

perkawinan masih sangat kurang, mereka masih menganggap bahwa 
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masalah perkawinan itu adalah masalah pribadi dan tidak perlu ada 

campur tangan pemerintah/negara. 

b. Adanya  kekhawatiran dari seseorang akan kehilangan hak pensiun janda 

apabila perkawinan baru didaftarkan pada pejabat pencatat nikah.  

c. Tidak ada izin isteri atau isteri-isteri dan Pengadilan Agama bagi orang 

yang bermaksud kawin lebih dari satu orang.  

d. Adanya  kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang sudah bergaul 

rapat dengan calon isteri/suami, sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal 

negatif yang tidak diinginkan, lalu dikawinkan secara diam-diam dan tidak 

dicatat di Kantor Urusan Agama.  

e. Adanya  kekhawatiran orang tua yang berlebihan terhadap jodoh anaknya, 

karena anaknya segera dikawinkan dengan suatu harapan pada suatu saat 

jika sudah mencapai batas umur yang ditentukan terpenuhi, maka 

perkawinan baru dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan.
30

 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa  faktor dan 

sebab utama seseorang melakukan nikah siri yaitu masyarakat memandang cukup 

hanya dilakukan menurut hukum Islam dan tidak harus dicatatkan, ingin 

berpoligami namun isteri atau pihak pengadilan tidak memberi izin, masih kurang 

pengetahuan masyarakat tentang arti penting pencatatan nikah dan akibat 

hukumnya. 

8. Macam-Macam Nikah Sirri 

Berikut ini adalah penjelasan mengenai macam-macam dari nikah sirri, 

yaitu: 

a. Nikah yang dilakukan tanpa adanya wali 

Pernikahan seperti ini jelas bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa wali 

adalah tidak sah sebagaimana menurut Imam Syafi‟i. Sebab wali merupakan 

rukun sahnya pernikahan.
31
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b. Pernikahan yang dilakukan tanpa dicatatkan oleh petugas PPN yang ada 

dibawah wewenang KUA atau disebut juga nikah dibawah tangan 

Pernikahan seperti ini menurut agama hukumnya sah akan tetapi dari segi 

hukum formal atau undang-undang bahwa perrnikahan tersebut tidak sah. 

Pada dasarnya, fungsi pencatatan pernikahan pada lembaga pencatatan sipil 

adalah agar seseorang memiliki alat bukti (bayyinah) untuk membuktikan 

bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan dengan orang lain. 

Sebab, salah bukti yang dianggap absah sebagai bukti syar‟i (bayyinah 

syar‟iyyah) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara. Ketika 

pernikahan dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil, tentunya seseorang 

telah memiliki sebuah dokumen resmi yang bisa ia dijadikan sebagai alat 

bukti (bayyinah) dihadapan majlis peradilan ketika ada sengketa yang 

berkaitan dengan pernikahan, maupun sengketa yang lahir akibat 

pernikahan, seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah, dan lain 

sebagainya.
32

 

 

Adapun yang menjadi dasar hukum bahwa pernikahan itu haruslah dicatat 

kepada lembaga pemerintah (KUA/Catatan Sipil) adalah sebagaimana firman 

Allah Swt dalam Qs. Al-Baqarah/2: 282 yang menyatakan : 

                          

           .... 

Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan  

menuliskannya...”
33

 

c. Pernikahan yang dilakukan tanpa adanya saksi 

Sebagian besar ulama mengharuskan adanya saksi dalam pernikahan, 

karena saksi merupakan syarat sah dalam pernikahan. Dengan demikian, akad 
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pernikahan yang dilaksanakan tanpa saksi hukumnya adalah tidak sah. Saksi harus 

hadir ketika akad nikah dan tidak cukup hanya dengan diberitakan saja.  

d. Pernikahan yang dihadiri saksi dan wali akan tetapi tidak di I‟lankan  

kekhalayak (penyampaian berita kepada khlayak) atau disebut walimah   

Sebagian ulama berkata bahwa melaksanakan walimah di dalam pernikahan 

itu wajib hukumnya. Memberitakan pernikahan diangap merupakan esensi dari 

perintah adanya saksi. Dengan kata lain, adanya saksi bukan merupakan syarat 

sah nikah, melainkan hanya agar pernikahan tersebut diketahui oleh masyarakat. 

Apabila tujuan diketahui oleh khalayak tersebut telah terpenuhi, maka saksi tidak 

lagi diperlukan.
34

 

C. Konsep Hukum Islam 

1. Pengertian Hukum Islam 

a. Hukum Islam 

  Kata hukum dalam “hukum Islam” bukanlah arti hukum dalam bahasa 

Arabal-hukm akan tetapi makna hukum dalam bahasa Indonesia adalah bermakna 

syari‟ah dalam bahasa Arab.
35

 

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian 

dalam islam. Hukum islam baik dalam pengertian syari‟at maupun dalam 

pengertian fiqh dapat dibagi dua, yaitu : 

a. Mengenai bidang ibadah yakni cara dan tata cara manusia berhubungan 

langsung dengan tuhan, tidak boleh ditambah-tambah atau dikurangi. 
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b. Mengenai bidang muamalah yakni ketetapan yang diberikan oleh tuhan 

yang langsung berhubungan dengan kehidupan social manusia, terbatas 

pada yang pokok-pokok saja. 

Jika kita bandingkan hukum Islam bidang muamalah dengan hukum barat 

yang membedakan antara hukum privat dan hukum public, maka hukum Islam 

tidak membedakan, ini disebabkan karena menurut system  hukum Islam pada 

hukum perdata terdapat segi-segi publik dan pada hukum publik  terdapat segi-

segi perdatanya. 

Ciri-ciri utama hukum Islam yaitu: 

a. Merupakan bagian dan bersumber dari agama Islam 

b. Mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman atau 

kaidah dan kesusilaan atau akhlak islam. 

c. Mempunyai dua istilah kunci yakni syari‟at dan fiqh 

d. Terdiri dari dua bidang utama yakni ibadah dan muamalah.
36

 

b. Syari‟ah 

Syari‟ah secara etimologis berarti jalan keluarnya air atau sumbernya air 

untuk minum. Kemudian dikonotasikan oleh bangsa Arab dengan jalan lurus yang 

harus diturut atau diikuti oleh setiap muslim.
37

 

Definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa syari‟at itu identik dengan 

agama. Dengan kata lain, syari‟ah adalah konsep substansial dari seluruh ajaran 

islam yang meliputi aspek keyakinan, moral dan hukum.  
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c. Fiqh 

Di dalam bahasa Arab, perkataan fiqh artinya faham atau pengertian. Ilmu 

fiqh adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan nora-norma hukun 

dasar yang terdapat di dalam Al-Qur‟an dan ketentuan-ketentuan umum yang 

terdapat dalam sunnah Nabi yang direkam dalam kitab-kitab hadis. Ilmu fiqh 

adalah ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat dalam Al-

Qur‟an dan sunnah untuk diterapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa 

yang sehat akalnya yang berkewajiban melaksanakan hukum islam. 

Dari uraian tersebut jelaslah bawa ada dua istilah yang digunakan untuk 

menunjukan  hukum islam, yaitu : 

1)  Syari‟at Islam atau dalam bahasa Inggris nya Islamic law atau hukum 

syara‟ 

2) Fiqh Islam atau dalam bahasa inggrisnya islamc jurisprudence atau hukum 

fiqh Islam. 

Perbedaan antara syari‟ah dan fiqh antara lain: 

1) Syari‟at adalah wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad, sedangkan fiqh 

adalah pemahaman manusia yang memenui syarat tentang syari‟at an hasil 

pemahaman itu. 

2) Syari‟at berfungsi fundamental dan mempunyai ruang lingkup yang lebi 

luas karena di dalamnya terdapat akidah dan akhlak, sedangkan fiqh 

bersifat instrumental, ruang lingkupnya terbatas pada hukum atau 

perbuatan hukum. 

3) Syari‟at adalah ketetapan Allah dan Rasul Nya karena itu berlaku abadi, 

sedangkan fiqh adalah karya manusia yang tidak berlaku abadi, dapat 

berubah dari masa ke masa. 

4)  Syari‟at hanya satu sedangkan  fiqh mungkin lebih dari satu 

5) Syari‟ah menunjukkan kesatuan dalam Islam, sedang fiqh menunjukkan 

keragamannya.
38
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Fiqh terbagi menjadi dua bagian yaitu : 

1) Mumalah ma‟allah ata cara berhadapan dengan Allah 

2) Muamalah ma‟alkhalqi atau cara berhadapan, bergaul dengan makhluknya. 

Semuanya itu harus diketahui hukum-hukumnya dan juga cara-caranya 

berdasarkan atas ajaran-ajaran Islam. 

2. Maqashid Syariah 

Teori maqashid syariah dalam ilmu hukum Islam dipopulerkan oleh Abu 

Ishaq as-Syatibi pada abad 8 H. Imam Syatibi melalui bukunya al-Muwafaqat 

telah meletakkan pondasi untuk kajian ini. Idenya adalah mengkategorikan 

maqashid syariah ke dalam dua kelompok besar. pertama, maqashid syariah 

(tujuan pembuat syari'ah yaitu Allah swt. dan Rasul-Nya), kedua, maqashid al-

Mukallaf (tujuan para hamba yang menjadi target hukum). Dengan dua kategori 

pokok ini, imam Syatibi kemudian menekankan kajiannya seputar maqashid 

syariah pada enam point berikut: 

a. Tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam membuat syari'at bagi umat manusia 

b. Tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam memberikan pemahaman tentang 

syari'at kepada umat manusia 

c. Tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam membebankan hukum syari'at pada 

umat manusia. 

d. Tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam mentargetkan hukum syari'at hanya 

pada kalangan mukallaf (orang dewasa dan berakal sehat) saja. 

e. Tujuan manusia dalam menjalankan hukum-hukum syari'at. 

f. Metode untuk menguak maqasid syari' (tujuan Allah dan Rasul-Nya).
39

 

 

Maqashid syariah, maqashid syar‟i dan al-syar‟iyyah  adalah  istilah-

istilah yang mempunyai maksud yang sama. Para ulama terdahulu tidak 

mendefinisikan maqashid syariah secara jelas dan terperinci. Ibnu Qayyim 
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umpanya, ia hanya menyatakan bahwa maqashid adalah maslahah. Syariat Islam 

didasarkan pada hikmah dan maslahah. Baik hikmah dan masalahah tersebutlah 

yang disebut dengan maqasid.
40

 

Pembahasan definitif istilah ini banyak dipelopori oleh ulama 

kontemporer. Seperti Muhammad al-Tahir bin 'Asyur yang menyatakan bahwa 

maqasid syariah ialah makna dan hikmah yang menjadi perhatian syarak dalam 

semua keadaan pensyariatan atau dalam sebahagian besar pensyariatannya.
41

 

Pemikiran tentang maqashid as-syari‟ah dihubungkan kepada Ibnu 

Taimiyah sebagai tokoh pertama paling populer yang mengembangkan teori 

maqashid as-syari‟ah.Yusuf Ahmad al-Badwi, menyimpulkan dari penelitiannya 

terhadap berbagai karya Ibn Taimiyyah beberapa poin yang berhubungan dengan 

maqasid syariah menurut pandangan Ibnu Taimiyah sebagai berikut: 

a. Akibat, tujuan, kebaikan, objektif, hikmah, kehendak, keperluan adalah 

istilah yang mempunyai maksud yang sama. 

b. Allah mempunyai tujuan dan kehendak dalam penciptaan dan perintah-

Nya. 

c. Tujuan-tujuan tersebut tersebut merupakan kehendak Allah dalam syarak-

Nya dan disukai olehNya karena mencerminkan penghambaan kepada-

Nya.
42

 

Kemuliaan manusia tidak bisa dipisahkan dari pemeliharaan lima hal yang 

merupakan inti dari maqasid syari‟ah. Abu Zahrah menjelaskannya sebagai 

berikut: 

a. Memlihara Agama (al-Muhafazhah ala al-Diin), Agama merupakan 

keharusan bagi manusia, dengan nilai-nilai kemanusiaaan yang dibawa 
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oleh ajaran agama, manusia lebih tinggi derajatnya dari derajat hewan. 

Sebab keagamaan adalah ciri khas manusia. 

b. Memelihara Jiwa, (al-Muhafazhah ala an-Nafs), Ialah memelihara hak 

untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari 

tindakan pengganiayaan, berupa pembunuhan, pemotongan anggota badan 

maupun tindakkan melukai. 

c. Memelihara Akal, (al-Muhafadzah ala al-Aql), Ialah terjaminnya akal 

fikiran dari kerusakan yang menyebabkan orang yang bersangkutan tak 

berguna di tengah masyarakat, menjadi sumber kejahatan, atau bahkan 

menjadi sampah masyarakat. 

d. Memelihara Keturunan (al-Muhafadzah ala an-Nasl), Ialah jaminan 

kelestarian populasi umat manusia agar tetap  hidup dan berkembang sehat 

dan kokoh, baik pekerti serta agamanya. 

e. Memelihara Harta (al-Muhafadzah ala al-Mal), Mencegah perbuatan yang 

menodai harta, misalnya ghashab dan pencurian.
43

 

 

3. Sumber dan Dalil Hukum Islam 

a. Sumber dan Dalil 

Dalam bahasa Arab, yang dimaksud dengan “sumber” secara etimologi 

adalah mashdar, yaitu asal dari segala sesuatu dan tempat merujuk segala sesuatu. 

Dalam ushul fiqih kata mashdar al-ahkam al-syar‟iyyah, secara terminologi 

berarti rujukan utama dalam menetapkan hukum Islam, yaitu Alquran dan 

Sunnah. Sedangkan “dalil” dari bahasa Arab al-dalil, jamaknya al-adillah secara 

etimologi berarti Petunjuk kepada sesuatu baik yang bersifat material maupun non 

material (maknawi).” Secara terminologi, dalil mengandung pengertian Suatu 

petunjuk yang dijadikan landasan berpikir yang benar dalam memperoleh hukum 

syara‟ yang bersifat praktis, baik yang statusnya qathi‟ (pasti) maupun zhanni 

(relatif).
44
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b. Al-Quran 

Secara etimologis, Alquran adalah mashdar dari kata qa-ra-a yang artinya 

bacaan. Sedangkan secara terminologis Alquran adalah Kalam Allah yang mukjiz, 

diturunkan kepada Nabi dan Rasul penghabisan dengan perantaraan Malaikat terpercaya, 

Jibril, tertulis dalam mushaf yang dinukilkan kepada kita secara mutawatir, membacanya 

merupakan ibadah, yang dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-

Nas.
45 

1) Penunjukan  Alquran melalui Hukum-hukum 

a) Ijmali (global), yaitu penjelasan yang masih memerlukan penjelasan 

lebih lanjut dalam pelaksanaannya. Contoh: masalah shalat, zakat dan 

kaifiyahnya. 

b) Tafshili (rinci), yaitu keterangannya jelas dan sempurna, seperti 

masalah akidah, hukum waris dan sebagainya.
46

 

 

2) Dalalah Alquran Terhadap Hukum-hukum 

Dalalah Alquran terhadap hukum-hukum adakalanya bersifat qathi‟ dan 

adakalanya bersifat zhanni. 

a) Qathi‟ yaitu lafal-lafal yang mengandung pengertian tunggal dan tidak 

bisa dipahami makna lain darinya. 

b) Zhanni yaitu lafal-lafal yang dalam Alquran mengandung pengertian 

lebih dari satu dan memungkinkan untuk ditakwilkan. 

c. As-Sunnah 

As-Sunnah menurut bahasa berarti “perilaku seseorang tertentu, baik 

perilaku yang baik atau yang buruk.” Sedangkan menurut istilah ushul fiqih 

sunnah Rasulullah seperti yang dikemukakan oleh Muhammad „Ajjaj al-Khatib 
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(Guru besar Hadis Universitas Damascus) berarti “Segala perilaku Rasulullah 

yang berhubungan dengan hukum, baik berupa ucapan (sunnah Qauliyah), 

perbuatan (sunnah Fi‟liyah), atau pengakuan (sunnah Taqririyah). 

a) Dalil Keabsahan As-Sunnah Sebagai Sumber Hukum 

Alquran memerintahkan kaum muslimim untuk menaati Rasulullah seperti 

dalam ayat:  

ِىأ  ئ َ ۖ ف نأ  كُ ٌأ سِ ِه هأ َ ِي اْلأ ول ُ أ ىلَ َو سُ ىا السَّ يعُ ِط َ أ َ َو ىا َّللاَّ يعُ ِط َ ُىا أ ٌ يَي آهَ رِ َّ ال ا  هَ يُّ َ أ ا  َ ي

لأ  ا ِ َو اهللَّ ِ ُىَى ب ٌ ِه ؤأ ُ نأ ت ُ ت ٌأ ىأ كُ ىِل إِ سُ السَّ ِ َو َى َّللاَّ ل ِ ُ إ وٍ دُّ ُس َ ٍء ف يأ نأ فِي شَ ُ ت عأ َاَش ٌ َ ِم ت ىأ َ ي

ياًل  وِ أ أ َ ُي ت سَ َحأ أ ٌس َو يأ َك َخ ِ ل
ۚ ذََٰ سِ  ِخ  اْلأ

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan 

ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 

sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. 

Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.(Annisa 

Ayat 59).
47

 

Ayat-ayat di atas secara tegas menunjukkan wajibnya mengikuti 

Rasulullah yang tidak lain adalah mengikuti sunnah-sunnahnya.  

b) Pembagian As-Sunnah atau Hadis 

Sunnah atau hadis dari segi sanadnya atau periwayatannya dalam kajian 

ushul fiqih dibagi menjadi dua macam, yaitu: hadis mutawwatir dan hadis ahad. 

c) Fungsi Sunnah Terhadap Ayat-ayat Hukum 

Ada beberapa fungsi sunnah terhadap Alquran, yaitu: 

1) Menjelaskan isi Alquran, antara lain dengan merinci ayat-ayat 

global 
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2) Membuat aturan-aturan tambahan yang bersifat teknis atas sesuatu 

kewajiban yang disebutkan pokok-pokoknya di dalam Alquran 

3) Menetapkan hukum yang belum disinggung dalam Alquran.
48

 

 

d. Ijma‟ 

Pengertian Ijma‟ Ijma‟ artinya cita-cita, rencana dan kesepakatan. Firman 

Allah Swt. Menurut Imam Ghazali ijma‟ adalah kesepakatan umat Muhammad 

secara khusus tentang suatu masalah agama. 

Ijma‟ tidak dijadikan hujjah (alasan) dalam menetapkan hukum karena 

yang menjadi alasan adalah kitab dan sunnah atau ijma‟ yang didasarkan kepada 

kitab dan sunnah. “Ijma‟ tidaklah termasuk dalil yang bisa berdiri sendiri.” 

Firman Allah Swt dalam QS. An-Nisa‟ ayat 58 

                                

                               

Terjemahnya: 

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum 

di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya 

Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya 

Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
49

 

Yang dimaksud kembali kepada Allah yaitu berpedoman dan bertitik tolak 

dalam menetapkan suatu hukum kepada Alquran. Sedangkan yang dimaksud 

dengan kembali kepada Rasul-Nya yaitu berdasarkan kepada Sunnah Rasul. 

Dengan pengertian ijma‟ yang dapat menjadi hujjah adalah ijma‟ yang 

berdasarkan kepada Alquran dan Sunnah. 
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e. Qias 

Qias menurut bahasa artinya perbandingan, yaitu membandingkan sesuatu 

kepada yang lain dengan persamaan illatnya. Sedangkan menurut istilah qias 

adalah mengeluarkan (mengambil) suatu hukum yang serupa dari hukum yang 

telah disebutkan (belum mempunyai ketetapan) kepada hukum yang telah ada atau 

telah ditetapkan oleh kitab dan sunnah, disebabkan sama illat antara keduanya 

(asal dan furu‟). 

4. Prinsip-Prinsip Hukum Islam 

Hukum Islam memiliki prinsip-prinsip dan asas-asas sebagai tiang pokok, 

kuat atau lemahnya sebuah undang-undang, mudah atau sukarnya, ditolak atau 

diterimanya oleh masyarakat, tergantung kepada asas dan tiang pokonya.
50

 

Secara etimologi (tata bahasa) prinsip adalah dasar, permulaan, aturan pokok. 

sedangkan secara terminologi Prinsip adalah kebeneran universal yang inheren 

didalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya; prinsip yang 

membentuk hukum dan setiap cabang-cabangnya. Prinsip hukum Islam meliputi 

prinsip umum dan prinsip umum. Prinsip umum ialah prinsip keseluruhan hukum 

Islam yang bersifat universal.
51

 

 Adapun prinsip-prinsip khusus ialah prinsip-prinsip setiap cabang hukum 

Islam. Prinsip-prinsip hukum Islam adalah sebagai berikut: 

a. Prinsip Tauhid  

Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa 

semua manusia ada dibawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid 
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yang dinyatakan dalam kalimat La‟ilaha Illa Allah (Tidak ada tuhan selain Allah). 

Prinsip ini ditarik dari firman Allah QS. Ali Imran Ayat 64. 

                               

                              

           

Terjemahnya:  

“Katakanlah (Muhammad)! Marilah (kita) menuju kepada satu kalimat 

(pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak 

menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan 

sesuatupun dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan 

selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah (kepada mereka), 

“saksikanlah, bahwa kamu adalah orang muslim.”
52

 

Berdasarkan atas prinsip tauhid ini, maka pelaksanaan hukum Islam 

merupakan ibadah. Dalam arti perhambaan manusia dan penyerahan dirinya 

kepada Allah sebagai manipestasikesyukuran kepada-Nya. Dengan demikian tidak 

boleh terjadi setiap mentuhankan sesama manusia dan atau sesama makhluk 

lainnya. Pelaksanaan hukum Islam adalah ibadah dan penyerahan diri manusia 

kepada keseluruhan kehendak-Nya.  

b. Prinsip Keadilan 

Keadilan dalam bahasa Salaf adalah sinonim al-mi‟za‟n (keseimbangan/ 

moderasi). Kata keadilan dalam al-Qur‟an kadang diekuifalensikan dengan al-

qist. Al-mizan yang berarti keadilan di dalam Al-Qur‟an terdapat dalam QS. Al 

Syura: 17 dan Al-Hadid: 25. 
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Term „keadilan‟ pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum atau 

kebijaksanaan raja. Akan tetapi, keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai 

aspek. Prinsip keadilan ketika dimaknai sebagai prinsip moderasi, menurut 

Wahbah Az-Zuhaili bahwa perintah Allah ditujukan bukan karena esensinya, seba 

Allah tidak mendapat keuntungan dari ketaatan dan tidak pula mendapatkan 

kemadaratan dari perbuatan maksiat manusia. Namun ketaatan tersebut hanyalah 

sebagai jalan untuk memperluas prilaku dan cara pendidikan yang dapat 

membawa kebaikan bagi individu dan masyarakat. 

Dari prinsip keadilan ini lahir kaidah yang menyatakan hukum Islam 

dalam praktiknya dapat berbuat sesuai dengan ruang dan waktu, yakni suatu 

kaidah yang menyatakan elastisitas hukum Islam dan kemudahan dalam 

melaksanakannya sebagai kelanjutan dari prinsip keadilan.  

c. Prinsip Amar Makruf Nahi Mungkar  

Hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia untuk menuju 

tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan ridloi Allah dalam filsafat 

hukum Barat diartikan sebagai fungsi social engineering hukum. Prinsip Amar 

Makruf Nahi Mungkar didasarkan pada QS. Al-Imran : 110, pengkategorian Amar 

Makruf Nahi Mungkar dinyatakan berdasarkan wahyu dan akal. 

d. Prinsip Kebebasan/Kemerdekaan  

Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar agama/hukum 

Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, 

demontrasi, argumentasi. Kebebasan yang menjadi prinsip hukum Islam adalah 

kebebasan dalam arti luas yg mencakup berbagai macamnya, baik kebebasan 
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individu maupun kebebasan komunal. Keberagama dalam Islam dijamin 

berdasarkan prinsip tidak ada paksaan dalam beragama (QS. Al-Baqarah : 256 dan 

Al-Kafirun:5). 

e. Prinsip Persamaan/Egalite  

Prinsip persamaan yang paling nyata terdapat dalam Konstitusi Madinah 

(al-Shahifah), yakni prinsip Islam menentang perbudakan dan penghisapan darah 

manusia atas manusia. Prinsip persamaan ini merupakan bagian penting dalam 

pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam menggerakkan dan 

mengontrol sosial, tapi bukan berarti tidak pula mengenal stratifikasi sosial seperti 

komunis. 

f. Prinsip At-Ta‟awun  

Prinsip ini memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang 

diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan 

ketakwaan. 

g. Prinsip Toleransi  

Prinsip toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin 

tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan ummatnya --- tegasnya toleransi hanya 

dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam.  

Wahbah Az-Zuhaili, memaknai prinsip toleransi tersebut pada tataran 

penerapan ketentuan Al-Qur‟an dan Hadits yang menghindari kesempitan dan 

kesulitan, sehingga seseorang tidak mempunyai alasan dan jalan untuk 

meninggalkan syari‟at ketentuan hukum Islam. Dan lingkup toleransi tersebut 

tidak hanya pada persoalan ibadah saja tetapi mencakup seluruh ketentuan hukum 
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Islam, baik muamalah sipil, hukum pidana, ketetapan peradilan dan lain 

sebagainya.
53

 

D. Kewajiban Orang Tua terhadap Anak 

 

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 2 tentang 

Perlindungan Anak menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala 

kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat 

hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan 

harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi.
54

 

Orang tua (suami istri) diwajibkan untuk melindungi anak-anaknya, 

terutama masalah finansial. Jika di dalam keluarga bapak dan ibunya baik, rukun 

dan menyayangi maka anak akan mendapat unsur positif dari kepribadiannya dan 

apabila orang tuanya taat dan melaksanakan agama dalam kehidupan sehari-hari, 

maka anak mendapatkan pengalaman keagaaman yang menjadi unsur dalam 

kepribadiannya. Hal ini dapat dilihat pada Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 

tentang Kesejahteraan Anak Pasal 9 yang berbunyi. “Orang tua adalah yang 

pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara 

fisik, jasmani dan faktor sosial. 

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 10 

ayat 1 yang berbunyi : 

“Orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya sebagaimana 

termasuk dalam Pasal 9 sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan 

dalam pertumbuhan dan perkembangan anak dapat dicabut kuasa asuhnya 

sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalal hal itu, ditunjuk orang atau 

badan sebagai wali”.
55
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Tangggung jawab orang tua atas kesejahteraan anak mengandung 

kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat 

tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakti kepada orang 

tua, berbudi pekerti luhur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 

berkemauan, serta berkemampuan untuk meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan 

pancasila. 

Jadi, Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab 

orang tua untuk mengawasi, memberikan pelayanan yang semestinya serta 

mencukupi kebutuhan hidup anak dari orang tuanya, kewajiban untuk melakukan 

pemeliharaan terhadap anak bersifat tetap sampai si anak mampu berdiri sendiri. 

Hal ini dijelaskan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

berikut ini: 

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 ayat 1 

dan 2 berbunyi: 

1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka 

sebaik-baiknya. 

2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini berlaku sampai 

anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus 

meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.
56

 

Sementara Pasal 105 KHI dalam hal terjadinya perceraian, menyebutkan: 

1) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun 

adalah hak ibunya. 

2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk 

memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak 

pemeliharaannya. 

3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
57
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Sedangkan harta yang menyangkut harta yang  dimiliki anak, orang tua 

berkewajiban untuk merawat dan mengembangkan harta tersebut, hal ini diatur di 

dalam Pasal 106 KHI yang menyebutkan: 

1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya 

yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan 

memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang 

mendesak jika kepentingan dan keslamatan anak itu menghendaki atau 

suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi. 

2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena 

kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).
58

 

Pasal-Pasal yang terdapat dalam KHI tentang perlindungan anak 

menegaskan bahwa kewajibanpengasuhan material dan non material kepada anak 

merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Lebih lagi 

KHI membagi tugas yang harus dilakukan orang tua dalam mengurus anak-

anaknya. Anak yang belum mumayiz telah diasuh oleh ibunya sedangkan 

pembiayaan tetap menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari ayahnya. 
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