
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

CATATAN WAWANCARA 

 

 

 

Peneliti : Liatul Azizah 

Informan : Heniwati (Kepala Desa Boro-Boro) 

Waktu  : 28 Oktober 2015 

Tempat : Kantor Desa Boro-Boro 

 

 

 

Peneliti : Ada berapa jumlah penduduk yang melakukan nikah siri? 

Informan : Nikah siri kan ada dua macam, yang pertama itu yang tidak ada surat nikahnya 

dan yang kedua yang menikah tidak ditau keluarganya khususnya perempuan, 

kalau yang kita maksud yang kedua tadi itu tidak ada tapi kalau yang dimaksud 

itu yang pertama yang tidak ada surat nikahnya, alau kita hitung dengan orang-

orang tua dulu itu ada banyak. (sambil menghitung karena data desa tentang 

nikah siri tidak ada) dusun 1 ada 5, dusun 2 ada 7, dusun 3 ada 9, dusun 4, 12 

keluarga, jadi totalnya semua 33 keluarga. 

Peneliti :  Jumlah anak dari pernikahan yang ibu sebutkan tadi ada berapa? 

Informan : Yang dusun 1 kan ada 5, saya total saya ya itu ada 9 anak, dusun 2, 7 keluarga 

ada 16 anak, dusun 3, 18, dusun 4, 21, jadi totalnya hitung sndiri saja, kalau 

saya tidak salah 64. 

Peneliti : Bagaimana tindakan pemerintah desa terhadap pernikahan siri yang terjadi di 

Desa Boro-Boro? 

Informan : Tergantung yang kawin bujang atau berkeluarga. Pemerintah desa itu ada kalau 

yang kawin itu sama-sama bujang atau tidak ada ikatan perkawinan lain tapi 

kalau kawinnya itu ditau laki-lakinya ada istrinya pemerintan desa itu tidak 

ada, kalaupun kita hadir itu atas nama pribadi bukan pemerintah desa 



 

 

 

Peneliti : Apa upaya pemerintah dalam menekan nikah siri di desa ini? 

Informan : Kita hanya bisa memberikan penyuluhan, supaya masyarakat ini sadar hukum, 

Tapi bulan 5 (lima) lalu sudah diadakan itsbat nikah untuk mencatat pernikahan 

mereka artinya disahkan menurut aturan negara, kalau agama itu kan sudah 

sah, kecuali ada 1 (satu) keluarga yang tidak mengurus ini karna ada masalah 

keluarga, ini sama-sama bujang .Sedangkan yang pernikahan dengan bukan 

sama-sama bujang itu mereka tidak mengurus jadi total yang belum mengurus 

itu ada 5 (lima) orang, sudah dengan yang satu tadi. 

Peneliti : Bagaimana dengan anak-anak mereka, kan orang tuanya sebelum pengurusan 

ini tidak punya akta nikah, bagaimana mereka mengurusi haknya, khususnya 

akta kelahiran supaya ditau kalau si anak ini anaknya si A dengan si B 

Informan : Kalau mereka mau mengurus akta kelahiran, kita kasi surat keteragan bahwa si 

A dan si B itu telah menikah dan anaknya ini ini ini. Penjelasan itu supaya anak 

itu diatau dari hasil perkawinan orang tuanya. 

Peneliti : Sudah berapa banyak anak yang mengurus akta kelahirannya? 

Informan : Ada 30 orang anak yang sudah mengurus akta kelahiranya, itu dengan cara kita 

kasi surat keterangan itu tadi, surat keterangan dari desa. 

Peneliti : Bagaimana sistem warisan untuk anak-anak dari pernikahan siri ini? 

Informan : Tidak ada bedanya dengan yang lainnya, kebiasaannya kita disini biasanya 

sebelum orang tuanya meninggal dia sudah bagikan kepada anak-anaknya, 

adapun jumlahnya yang didapat tidak tentu tergantung orang tuanya. 

  



 

 

 

Peneliti : Liatul Azizah 

Informan : Heniwati (Kepala Desa Boro-Boro) 

Waktu  : 04 April 2016 

Tempat : Kantor Desa Boro-Boro 

 

 

Peneliti : Apa yang menyebabkan masyarakat tidak mengurus surat nikah saat menikah? 

Informan : Faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Boro-Boro ini banyak yang tidak 

ada surat nikahnya itu karena masyarakat masih kurang kesadarannya tentang 

pentingnnya pencatatan nikah karena masyarakat belum dapat batunya, belum 

dapat susahnya kalau tidak ada surat nikah. Faktor lain yang menyebabkan 

masyarakat itu saya bilang malas mengurus pencatatan nikah juga karena 

merasa masih banyak keperluan lain, jadi biaya pengurusan itu dirasa berat, 

kalau yang ini biasanya karena masalah ekonomi. Sedangkan yang lain itu 

mereka tidak mengurus surat nikah karena ada istrinya yang lain, ada istri 

pertamanya, jadi mereka yang tidak ada surat nikahnya itu posisinya istri 

kedua, kan harus ada izin dari pengadilan untuk poligami, kalau mengurus izin 

pasti di tau sama istri pertamanya apalagi PNS, karena mereka juga tidak mau 

rusak rumah tangganya dengan istri pertamanya, maka itu yang bikin mereka 

tidak urus surat nikah. 

 

Peneliti : Mengapa anda membiarkan masyarakat anda tidak tidak mengurus surat nikah 

saat menikah? 

Informan : Sebagai pemerintah kita kasi jalan terbaik untuk masyarakat, jadi tetap kita kasi 

tau dia urus surat nikah, biar dulu dia menikah tapi nanti habis menikah kalau 

ada mi uangnya dia urus surat nikahnya yang penting sah dulu secara agama, 



 

 

 

dari pada mereka berbuat zina, menurut saya itu lebih baik, tapi tetap kita suruh 

untuk urus surat nikah. 

 

Peneliti : Dari 5 keluaraga yang belum mengurus surat nikah yang bermasalah karena 

poligami ada 4, 1 orang PNS, 1 orang TNI, 2 orang wiraswasta, apakah semua 

motifnya sama takut tidak mendapat izin pengadilan dan takut ketahuan istri 

pertama (istri sah)? 

Informan : Dari 4 keluarga itu yang 3 keluarga itu menurut saya karna tidak mau ditau saja 

sama istri pertama, tapi yang tentara karena belum waktunya dibolehkan 

menikah karena masi tentara baru, ibu LD itu sebenarnya istri pertama, tapi 

karna masi tentara baru itu suaminya supaya tidak ketahuan melanggar hukum 

jadi dia nda urus surat nikahnya. Waktu suaminya tugas di Aceh suaminya ini 

kawin lagi di sana dan kawinnya di sana itu ada surat nikahnya, waktu 

suaminya pindah lagi ke sini (kendari) istrinya yang di acah ini ikut, jadi 

istrinya yang di Boro-Boro ini statusnya istri siri karena nda ada surat nikahnya 

padahal dia istri pertama. 

Peneliti : Langkah apa yang anda lakukan untuk menekan terjadinya nikah siri di Desa 

Boro-Boro? 

Informan : Yang kita lakukan selama ini hanya berupa penyuluhan-penyuluhan, kita kasi 

tau pentingnya ada surat nikah, memang kurang efektif tapi sampai saat ini 

baru ini yang bisa kita lakukan. Kalau yang ada istrinya lain seperti yang dulu 

saya katakana kita tidak hadir artinya kita sebagai pemerintah tidak mengakui. 

 

 

 



 

 

 

CATATAN WAWANCARA 

 

 

 

Peneliti : Liatul Azizah 

Informan : Tole (Tokoh Masyarakat) 

Waktu  : 8 November 2015 

Tempat : Rumah Bapak Tole di Desa Boro-Boro 

 

 

 

Peneliti : Saya sudah tanya-tanya Kepala Desa, ada banyak orang-orang yang dulu kawin 

tidak urus surat nikahnya terus kan ada juga yang mengurus surat nikah, 

bagaimana hak warisnya itu anaknya sebelum ada surat nikahnya orang tuanya 

dengan yang sudah ada atau yang ada akte kelahirannya dengan tidak? 

Informan : Yang kita tanyaan ini warisan to? Haa begini, anak-anak ini mendapatkan 

warisan dari orang tuanya kalau meninggal apa itu dari bapaknya atau juga 

mamanya. Jadi tidak berarti karna dia lahir dari orang tuanya yang tidak ada 

surat nikahnya baru anak itu tidak dapat bagian warisan, dia dapat juga, biar 

misalnya anak pertama orang tuanya belum ada surat nikahnya tapi habis itu 

mereka urus surat nikah baru anak kedua lahir berarti adami surat nikah toh 

untuk anak kedua, itu tidak ada bedanya sama-sama dapat bagiannya dari orang 

tuanya.  

Peneliti : Bagaimana dengan yang bapaknya dua istrinya, sedangkan ini anak dari istri 

kedua? 

Informan : tetap dia dapat juga  

Peneliti : Bagaimana dengan yang kawin tidak rame? 



 

 

 

Informan : Dia harus tetap dapat haknya karna itu bapaknya juga. Mau dia kawin rame 

orang tuanya atau tidak rame, tetap anaknya itu dapat bagian karena itu 

anaknya. 

Peneliti : Bagaimana sistem pembagian warisannya? 

Informan : Rata-rata di sini biasanya warisan itu sebelum orang tuannya meninggal sudah 

dibagi-bagi atau kalau tidak sempat dibagi-bagi maka anak tertua yang 

membagi. 

Peneliti : bagaimana dengan banyaknya warisan yang didapat setiap orang? 

Informan : Pembagiannya itu tidak tentu biasanya laki-laki lebih banyak daripada 

perempuan atau biasanya lagi disama ratakan, laki-laki dengan perempuan 

sama banyaknya dia dapat. 

  



 

 

 

CATATAN WAWANCARA 

 

 

 

Peneliti : Liatul Azizah 

Informan : Biduni (Tokoh Agama) 

Waktu  : 30 Oktober 2015 

Tempat : Rumah Bapak Biduni di Desa Boro-Boro 

 

 

 

Peneliti : Saya sudah tanya-tanya Kepala Desa tentang kawin siri di sini di Boro-Boro, 

Kepala Desa bilang yang ada di sini kawin siri karena tidak ada surat nikah, 

bagaimana tanggapan bapak tentang perkawinan yang tidak ada surat nikahnya 

ini? 

Informan : Jadi begini, memang ini masaalah yang ada disini karena orang-orang di sini 

menikah mereka tidak mengurus surat nikah, tapi kalau pernikahannya itu tetap 

kita sesuaikan dengan agama, jadi mereka kawin itu tetap harus sesuai agama, 

ada saksinya, ada keluarganya yang kawin biar itu tidak rame, haa nanti habis 

itu terserah mi mereka mau urus atau bagaimana, tapi kan masalahnya biasanya 

juga tidak mampu urus surat nikah. 

Peneliti : Bagaimana hak waris anak-anaknya mereka, apa ada perbedaan dengan anak-

anak yang orang tuanya ada surat nikahnya, atau anaknya ada akta 

kelahirannya? 

Informan : Sama saja mau ada surat nikahnya orang tuanya atau mau ada akta kelahiranya 

atau tidak tetap sama-sama dapat dari orang tuanya masing-masing. 

Peneliti : Bagaimana sistem pembagian warisannya? 

Informan : Biasanya laki-laki lebih banyak daripada perempuan atau orang tuanya bagi 

rata jadi tidak ada yang sedikit tidak ada yang banyak semua sama. 



 

 

 

Peneliti : Siapa yang bagi warisan itu? 

Informan : Biasanya sebelum meninggal bapaknya, dia sudah bagi-bagi memang sama 

anak-anaknya. 

 

Peneliti : Liatul Azizah 

Informan : Biduni (Tokoh Agama) 

Waktu  : 05 April 2016 

Tempat : Rumah Bapak Biduni di Desa Boro-Boro 

 

Peneliti : Mengapa anda menikahkan orang yang melakukan nikah siri? 

Informan : Kita pikir yang terbaiknya, harusnya memang kalau kawin itu melalui di 

Kantor KUA, tapi karna kita tidak bisa paksakan juga karna belum bisa 

mungkin urus surat nikah karna belum ada uang, kita maklumi juga yang 

terpenting sesuai dengan ketentuan agama, karna kalau tidak sesuai dengan 

agama seperti tidak lengkap syarat-syarat dengan rukun-rukunnya menikah itu 

tidak bisa kita kasi kawin, karna berdosa kita, tapi kalau sesuaiji dengan agama, 

kita kasi kawin karna berdosa juga kalau sudah ingin kawin baru tidak dikasi 

kawin sementara lengkapji syarat-syaratnya dengan rukunnya, berdosa juga 

kita, kita tahan-tahan orang mau kawin. 

Peneliti : Bagaimana dengan mereka yang ada istrinya di tempat lain? 

Informan : Sama saja, kalau masalah ada istrinya pertamanya, itu bukan urusannya kita 

yang penting keluarganya ini perempuan ada di tempat dan tidak keberatan 

terus syarat dengan rukunnya tadi itu sesuai, kita kasi kawin dari pada dia 

berbiat zina, kalau masalah surat nikahnya tetap kita kasi tau untuk dia urus. 

  



 

 

 

CATATAN WAWANCARA 

 

 

 

Peneliti : Liatul Azizah 

Informan : Pudi (anak dari nikah siri) 

Waktu  : 11 November 2015 

Tempat : Rumah Bapak Pudi di Desa Boro-Boro 

 

 

 

Peneliti : Apakah anda memiliki akta kelahiran? 

Informan : Tidak ada 

Peneliti : Apakah orang tua ada surat nikahnya? 

Informan : Setahu saya tidak ada. 

Peneliti : Anda anak ke berapa? 

Informan : Saya anak kesatu 

Peneliti : Bagaimana cara bapak mendapatkan harta dari orang tua? 

Informan : Sebelum bapak itu meninggal kita sudah dibagi-bagikan hartanya itu orang tua, 

seperti misalkan tanah kan ada berapa tempat itu jadi bapaku itu dia bagi-bagi, 

ada yang dapat kebun ada yang dapat tanah kosong jadi kita sudah nda 

bertengkar lagi saya harus ini saya nda mau tanah yang itu, begitu. 

Peneliti : Bagaimana pendapat anda tentang sistem pembagian ini? 

Informan : yaa ini sudah jadi kebiasaannya kita di sini, rata-rata memang orang tua itu 

sudah bagi-bagi supaya menghindari bertengkar itu tadi, jadi kita juga merasa 

yaa sudah ini yang kita di kasi.  

  



 

 

 

CATATAN WAWANCARA 

 

 

 

Peneliti : Liatul Azizah 

Informan : Sriwulan (pelaku nikah siri dan saat menikah suami bukan bujang) 

Waktu  : 11 November 2015 

Tempat : Rumah Bapak Pudi di Desa Boro-Boro 

 

 

 

Peneliti : Siapa saja yang hadir waktu pernikahan anda? 

Informan : Ada orang tua dan keluarga yang lain, tidak rame seadanya saja. 

Peneliti : Suami ibu kan jarang ada di sini, misalkan sewaktu lagi kerja di luar kota 

bagaimana agar anak-anak ibu ini memperoleh haknya dari bapaknya 

khususnya hartanya bapaknya? 

Informan : Hartanya bapaknya itu kan juga dia sudah kasitau saya ini hartanya, jadi kita 

juga tau kalau itu hartanya bapaknya dan bapaknya juga sudah bilang kalau 

harta itu untuk anaknya kita. 

Peneliti : Apakah ibu tidak khawatir kalau harta suami ibu itu juga dituntut oleh anggota 

keluarganya yang lain? 

Informan : Tidak, yang begitu yang untuk anak-anaknya dia hanya kasi tau saya, jadi itu 

haknya mi kita. 

  



 

 

 

CATATAN WAWANCARA 

 

 

 

Peneliti : Liatul Azizah 

Informan : Hamdan (pelaku nikah siri) 

Waktu  : 09 November 2015 

Tempat : Rumah Bapak Hamdan di Desa Boro-Boro 

 

 

 

Peneliti : Mengapa waktu menikah anda tidak mengurus surat nikah? 

Informan : Setengah mati urusnya itu surat nikah, banyak biayanya manapi kita pulang 

bale. Masih banyak yang lebih penting, kita tidak diapa-apakan ji juga kalau 

nda ada surat nikah. 

 

Peneliti : Liatul Azizah 

Informan : Sumado (pelaku nikah siri) 

Waktu  : 10 November 2015 

Tempat : Rumah Bapak Sumado di Desa Boro-Boro 

 

 

 

Peneliti : Mengapa waktu menikah anda tidak mengurus surat nikah? 

Informan : Kita mau urus surat nikah tapi masih ada yang paling penting, mau makan pi 

kita tau itu juga penting, baru itu kan tidak gratis pasti kita bayar yang penting 

sah dulu secara agama. 

  



 

 

 

CATATAN WAWANCARA 

 

 

 

Peneliti : Liatul Azizah 

Informan : Amrun (pelaku nikah siri) 

Waktu  : 05 April 2016 

Tempat : Rumah Bapak Amrun di Desa Boro-Boro 

 

 

 

Peneliti : Mengapa anda tidak mengurus buku nikah? 

Informan : Senarnya saya mau urus (surat nikah) juga tapi saya di tahan-tahan bahkan 

sebenarnya saya disuruh cerai karna memang orang tuaku dia tidak suka sama 

istriku, baru istriku juga sebenarnya sama, orang tuanya tidak baku cocok 

dengan orang tuaku jadi kita yang jadi sasarannya. Dorang kasi kawin kita itu 

hanya karna kecelakaan itu (wanita hamil di luar niah), karna kalau kita tidak 

begitu dorang tidak akan kasi kawin kita. 

Peneliti : Apa yang anda lakukan dengan sikap orang tua yang menginginkan anda cerai? 

Informan : Yaa saya hanya berusaha supaya saya jangan cerai, paling saya kasi tau nanti 

pi. 

Peneliti : Apa yang anda lakukan supaya pernikahan anda ada surat nikahnya? 

Informan : Sampai sekarang saya masih berusaha kasi pengertian sama orang tua, karna 

jangan sampai mereka marah-marah, kita bikin susah juga mereka nanti. 

Sampe saat ini juga kita terus berusaha supaya dorang sadari, tetap saya akan 

usahakan. 


