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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkawinan merupakan bagian hidup yang sakral, karena harus 

memperhatikan norma dan kaidah hidup dalam masyrakat. Namun kenyataannya, 

tidak semua orang berprinsip demikian, dengan berbagai alasan pembenaran yang 

cukup masuk akan dan bisa diterima masyarakat. Perkawinan sering kali tidak 

dihargai kesakralannya.  

Pernikahan merupakan sebuah media yang akan mempersatukan dua insan 

dalam sebuah rumah tangga. Tidak hanya itu, pernikahan juga dimaknai sebagai 

satu-satunya ritual pemersatu dua insan yang diakui secara resmi dalam hukum 

kenegaraan maupun hukum agama. 

Pelaksanaan perkawinan di Indonesia selalu bervariasi bentuknya, mulai dari 

perkawinan lewat Kantor Urusan Agama (KUA), perkawinan bawa lari sampai pada 

perkawinan yang populer di kalangan masyarakat yakni kawin siri.  

Perkawinan yang tidak dicatatkan atau yang dikenal dengan berbagai istilah 

lain seperti kawin bawah tangan, kawin siri atau nikah sirri adalah perkawinan yang 

dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat tidak dicatatkan di kantor 

pegawai pencatat nikah (KUA bagi yang beragama Islam dan kantor catatan sipil 

bagi non-Islam). Istilah sirri berasal dari bahasa Arab sirra, israr yang berarti 

rahasia. Kawin siri yang menurut arti katanya ialah perkawinan yang dilakukan 
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dengan sembunyi-sembunyi atau rahasia.
1
 Dengan kata lain, kawin siri tidak 

disaksikan orang banyak dan tidak dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah. 

Pada dasarnya nikah siri disebabkan oleh perbuatan zina karena berkhalwat, niah 

hanya untuk sementara, ataupun poligami,
2
 pernikahan tidak beritakan dan tidak pula 

dicatatan. Kawin ini dianggap sah menurut agama tetapi melanggar ketentuan 

pemerintah.
3
 

Perkawinan menurut hukum Islam yang sesuai dengan landasan filosofis 

perkawinan berdasarkan pancasila yang diatur dalam pasal 1 UU No.1 tahun 1974 

dengan mengkaitkan perkawinan berdasarkan sila pertama yaitu ketuhanan yang 

maha Esa. Landasan filosofis itu dipertegas dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) yang berisi: 

1. Perkawinan semata-mata mentaati perintah Allah 

2. Melaksanakan perkawinan adalah ibadah 

3. Ikatan perkawinan bersifat mitsaaqan ghaliidhan (ikatan yang kokoh).
4
 

Dalam landasan filosofis itu dirangkum secara terpadu antara akidah, ibadah 

dan muamalah.
5
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Pernikahan merupakan sebuah ritual sakral yang menjadi tempat bertemunya 

dua insan yang saling mencintai, tanpa ada lagi batasan yang menghalagi. Meskipun 

demikian, banyak pula orang-orang atau pihak-pihak yang saat ini berusaha untuk 

memanfaatkan ritual tersebut untuk memperoleh keuntungan, baik berupa materi 

maupun sekedar mendapatkan kepuasan seks saja, atau ada juga karena alasan-alasan 

lainnya. akbibatnya, berbagai permasalahpun akhirnya timbul. 

Nikah siri adalah salah satu bentuk permasalahan yang saat ini masih banyak 

terjadi dinegara Indonesia. Memang, masalah nikah siri ini sangat sulit untuk 

dipantau oleh pihak yang berwenang karena mereka menikah tanpa sepengetahuan 

pihak berwenang dalam hal ini pencatat nikah.
6
 

Biasanya, pernikahan siri dilakukan hanya di hadapan seorang ustadz atau 

tokoh masyarakat saja sebagai penghulu atau dilakukan berdasarkan adat-istiadat 

saja. Pernikahan ini kemudian tidak dilaporkan kepada pihak berwenang yaitu KUA 

(bagi muslim) atau kantor catatan sipil (non muslim) untuk di catat. 

Perkawinan dalam Islam ialah suatu akad atau perjanjian mengikat antara 

seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara 

kedua belah pihak dengan suka rela dan kerelaan kedua belah pihak merupakan suatu 

kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman 

(sakinah) dengan cara-cara yang di ridhloi Allah SWT. 

Namun jika dilihat dari segi agama perkawinan itu memiliki, dua cara 

pengartiannya yaitu kata al-nikah secara umum digunakan dalam makna 

persetubuhan, namun juga bermakna akad tanpa persetubuhan. Sedangkan menurut 
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pengertian secara istilah fuqaha’ memberikan definisi perkawinan yaitu sebuah akad 

yang menghalalkan bagi kedua belah pihak untuk bersenang-senang sesuai dengan 

syariat.
7
 

Meskipun terdapat definisi lain yang berbeda redaksinya, semua definisi itu 

memberikan pengertian yang sama, bahwa obyek akad perkawinan adalah 

memberikan hak untuk bersenang-senang sesuai dengan syariat, sehingga 

perkawinan itu dipandang oleh manusia dan syariat menjadikan bersenang-senang itu 

sebagai perbuatan yang halal. 

Namun jika ditinjau menurut undang-undang adalah sebagai berikut: 

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian pernikahan 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. Pada hakekatya perkawinan adalah ikatan lahir batin 

manusia untuk hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita untuk 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal, bahagia dan sejahtera dengan 

tujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah meneruskan generasi-generasi 

keluarga mereka. 

Perkawinan juga merupakan bagian hidup yang sakral, karena harus 

memperhatikan norma kaidah dalam bermasyarakat. Serta dengan berbagai macam 

alasan yang bisa dibenarkan perkawinan sering dilakukan dalam berbagai macam 

model seperti kawin bawa lari, kawin bawah tangan dan juga kawin kontrak sehingga 

muncullah kawin yang skarang paling popular dimasyarakat yakni kawin sirri. 
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Perkawinan yang tidak dicatatkan ini adalah perkawinan yang dilakukanberdasarkan 

aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di kantor pegawai pencatatan 

nikah (KUA). 

Menurut hukum Islam bagaimanapun bentuk dan model suatu perkawinan, 

jika selama masih atau telah memenuhi syarat sah dan rukun perkawinan maka 

perkawinan itu dianggap sah namun jika menurut hukum perkawinan Indonesia 

selain sah menurut agama dan kepercayaanya, suatu perkawinan akan ada kekuatan 

hukum bila dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu di KUA bagi 

muslim dan di KCS bagi non muslim. 

Pengertian dari nikah siri, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh wali pihak 

perempuan dengan seorang laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, tetapi tidak 

dilaporkan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). 

Istilah nikah siri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal di 

kalangan para ulama. Hanya saja nikah sirri yang dikenal pada masa dahulu berbeda 

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

siri yaitu pernikahan sesuai dengan rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut 

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

tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada 

walimatul-’ursy. Adapun nikah siri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang 

ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dandisaksikan oleh 

parasaksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat 

resmi pemerintah, tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama 

Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam. 
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Nikah siri adalah salah satu bentuk masalah yang terjadi di negara Indonesia 

saat ini. Permasalahan ini sangat sulit untuk dipantau oleh pihak yang berwenang, 

karena mereka yang melaksanakan pernikahan siri ini tidak melaporkan pernikahan 

mereka kepada pihak yang berkompeten dalam bidang tersebut yakni Kantor Urusan 

Agama (KUA) bagi umat muslim dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non 

muslim. 

Perkawinan siri biasanya dilakukan dihadapan tokoh masyarakat atau ustadz 

sebagai penghulu, atau ada juga yang dilakukan secara adat-istiadat saja kemudian 

tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang untuk dicatatkan sesuai dengan 

ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 2 

ayat 2 yang berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku”.
8
 

Adapun masalah pencatatan perkawinan yang tidak dilaksanakan tidaklah 

menggangu keabsahan suatu perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai hukum 

islam. Karena sekedar menyangkut aspek administratif. Hanya saja jika suatu 

perkawinan tidak dicatatkan, maka suami-istri tersebut tidak memiliki bukti otentik 

bahwa mereka telah melaksanakan suatu perkawinan yang sah. Akibatnya, dilihat 

dari aspek yuridis, perkawinan tersebut tidak diakui pemerintah, sehingga tidak 

mempunyai kekuatan hukum. 

Oleh karena itu, perkawinan siri banyak menimbulkan dampak buruk bagi 

kelangsungan rumah tangga. Akibat hukumnya bagi perkawinan yang tidak memiliki 

akta nikah, secara yuridis suami/istri serta anak yang dilahirkan tidak dapat 
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melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya. Anak-

anaknya hanya akan diakui oleh Negara sebagai anak diluar kawin yang hanya 

memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Istri dan anak yang 

ditelantarkan oleh suami dan ayah biologisnya tidak dapat melakukan tuntutan 

hukum baik pemenuhan hak ekonomi maupun harta kekayaan milik bersama. 

Perkawinan siri merupakan perkawinan yang dilakukan secara agama saja 

atau hanya di depan pemuka agama. Persoalan mengenai perkawinan siri memang 

masih menimbulkan pro dan kontra. Sistem hukum Indonesia tidak mengenal adanya 

istilah perkawinan siri serta tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan 

tersebut dalam sebuah peraturan. Namun, secara umum, istilah ini diberikan bagi 

perkawinan yang tidak dicatatkan kepada pegawai pencatat nikah. Bagaimana status 

perkawinan siri di mata Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetang Perkawinan 

serta akibat hukumnya terhadap istri yang dinikahi dan anak yang dilahirkan serta 

harta kekayaannya di dalam perkawinan siri, merupakan masalah yang diteliti dalam 

tulisan ini. 

Perkawinan siri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan merupakan perkawinan yang tidak sah. Karena perkawinan jenis ini 

merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan yakni ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) mengenai 

pencatatan perkawinan sedangkan akibat hukum terhadap istri, istri bukan 

merupakan istri sah dan karenanya tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami 

serta tidak berhak atas harta gono-gini dalam hal terjadi perpisahan. Terhadap anak, 

statusnya menjadi anak luar kawin dan karenanya ia hanya mempunyai hubungan 
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perdata dan ibunya dan keluarga ibunya serta sewaktu-waktu ayahnya dapat 

menyangkal keberadaan anak tersebut, selain itu ia tidak berhak atas nafkah hidup, 

biaya pendidikan, serta warisan dari ayahnya. 

Bila dikembalikan pada hukum perkawinan Islam maka selagi perkawinan 

telah dilakukan memenuhi syarat dan rukunnya. Perkawinan itu adalah sah dan 

berhak atas ketentuan yang digariskan dalam hukum perkawinan Islam seperti 

hubungan hukum antara istri dan suami, anak dan kedua orang tuannya, pewarisan 

serta penyelesaian bila terjadi perceraian atau bila salah satu dari suami atau istri 

meninggal dunia. 

Kebiasaan menikah dengan tidak dicatatkan juga terjadi di Desa Boro-Boro 

Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan, sehingga terkadang 

menyusahkan mereka dalam pengurusan-pengurusan yang berhubungan dengan 

urusan keperdataan seperti urusan kesehatan dan pendidikan dan lain-lain, terlebih 

lagi anak dari perkawinan tersebut. Di Desa Boro-Boro tersebut terdapat 33 (tiga 

puluh tiga) kasus nikah siri. 

Bertitik tolak dari uraian diatas, penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai 

permasalahan yang menjadi latar belakang diatas dan menyusunnya dalam skripsi 

yang berjudul : Akibat Hukum Nikah Siri  terhadap Kewarisan Anak Ditinjau dari 

Fiqh dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Desa Boro-Boro 

Kecamatan  Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan) 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pene;itia ini difokuskan pada: 
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1. Bentuk nikah siri di Desa Boro-Boro Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe 

Selatan? 

2. Penyebab nikah siri di Desa Boro-Boro Kecamatan Ranomeeto Kabupaten 

Konawe Selatan? 

3. Akibat hukum nikah siri terhadap kewarisan anak di Desa Boro-Boro Kecamatan 

Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan ditinjau dari Fiqh dan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus penelitian, maka rumusan masalah penelitian ini adalah 

ialah: 

1. Bagaimana bentuk nikah siri di Desa Boro-Boro Kecamatan Ranomeeto 

Kabupaten Konawe Selatan? 

2. Apa penyebab nikah siri di Desa Boro-Boro Kecamatan Ranomeeto Kabupaten 

Konawe Selatan? 

3. Bagaimana akibat hukum nikah siri terhadap kewarisan anak di Desa Boro-Boro 

Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan ditinjau dari Fiqh dan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan? 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian dengan judul Akibat Hukum 

Nikah Siri terhadap Kewarisan Anak Ditinjau dari Fiqh dan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Desa Boro-Boro Kecamatan  Ranomeeto 

Kabupaten Konawe Selatan) adalah: 
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1. Untuk mengetahui bentuk nikah siri di Desa Boro-Boro Kecamatan Ranomeeto 

Kabupaten Konawe Selatan 

2. Untuk mengetahui penyebab nikah siri di Desa Boro-Boro Kecamatan 

Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan 

3. Untuk mengetahui akibat hukum nikah siri terhadap kewarisan anak di Desa 

Boro-Boro Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan ditinjau dari Fiqh 

dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran 

bagi disiplin keilmuan secara umum dan sekurang-kurangnya dapat digunakan untuk 

dua aspek, yaitu: 

1. Aspek teoritis, sebagai kajian ulang tentang nikah siri dan membangun serta 

memperkaya teori tentang nikah siri khususnya yang berkaitan dengan kewarisan 

anak. 

2. Aspek praktis, dapat dijadikan sebagai buku pedoman bagi para ulama atau tokoh-

tokoh agama lainnya untuk memberikan bimbingan atau saran-saran yang 

berkaitan dengan Akibat Hukum Nikah Siri terhadap Kewarisan Anak ditinjau 

dari Fiqh dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 

F. Definisi Operasional 

Untuk memudahkan pemahaman terhadap komponen variable penelitian ini, 

penulis perlu menjelaskan definisi operasional sebagai berikut :  

1. Nikah siri secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang diserap dalam bahasa 

Indonesia yang terdiri dari dua suku kata yaitu kata nikah yang artinya perjanjian 



11 

 

 

antara laki-laki dengan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi); 

perkawinan.
9
 Sedangkan kata siri

10
 merupakan bentuk masdar dari 

kata sirrun  yang secara bahasa berarti rahasia.
11

 Dalam penelitian ini nikah siri 

yang dimaksud adalah pernikahan yang tidak dicatatkan atau tidak terdaftar pada 

lembaga pencatat nikah. 

2. Kewarisan anak berasal dari dua kata yaitu kewarisan dan anak, kata kewarisan 

berasal dari kata dasar waris yang berarti harta peninggalan.
12

 Sedangkan kata 

anak diartikan keturunan kedua.
13

 Jadi yang dimaksudkan dalam judul ini adalah 

hukum kewarisan anak dari pernikahan yang tidak dicatatkan di Desa Boro-Boro 

Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan tinjauan fiqh 

dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
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