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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur’an dan hadis merupakan sumber hukum dan pedoman hidup bagi

seorang muslim. Salah satu yang dijelaskan hampir secara terperinci dari kedua

sumber tersebut adalah perkawinan.1 Mulai dari proses peminangan, akad nikah,

hingga cara bergaul dengan suami istri. Pernikahan mendapatkan penjelasan yang

demikian, salah satu alasannya karena syariat Islam memandang seks sebagai

sesuatu yang penting dan harus disalurkan secara beradab melalui pernikahan.

Selain itu, berdasarkan catatan sejarah, persoalan pertama yang timbul sejak

diturunkannya Nabi Adam a.s. ke bumi adalah pertengkaran mengenai

perkawinan antara putra Nabi Adam a.s. yakni Qabil dan Habil. Dikisahkan

bahwa Nabi Adam a.s. mempunyai anak yang masing-masing dilahirkan oleh

istrinya kembar dua, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Lahir pertama, Qabil

dengan saudari kembarnya perempuan, lahir kedua Habil dengan saudari

kembarnya. Nabi Adam a.s. bermaksud menjodohkan masing-masing anaknya

secara bersilang. Qabil dengan saudari kembar Habil dan Habil dengan saudari

kembar Qabil. Kebetulan, saudari kembar Qabil adalah wanita cantik sehingga

ketika Nabi Adam akan mengawinkannya dengan Habil, Qabil menolaknya.2

Hikmah dari pernikahan adalah untuk menciptakan ketentraman hidup,

rasa cinta dan kasih sayang, tolong menolong dan mempererat silaturrahim.

1Muammar Bakry, Fiqh Prioritas Konstruksi Metodologi Hukum Islam dan Kompilasi
Kaidah Prioritas Hukum Islam (Jakarta; Pustaka Mapan, 2009), h. v.

2 Afif Abdullah, Ma‘a al-Anbiya fi Al-Quran al-Karim, Terj. Tamyiez Dery, Hery Noer
Aly dan Hassan Dzinnuri, Nabi-Nabi dalam al-Qur’an (Cet. I; Semarang: Toha Putra, 1985),  h.
72-75.Buku tersebut menjelaskan keterkaitan peristiwa tersebut dengan Q.S al-Maidah/5 : 27-30
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Ketentraman hidup dapat diperoleh seseorang, manakala orang itu dapat

memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu kebutuhan lahiriah maupun kebutuhan

batiniah. Kebutuhan hidup yang diperoleh melalui pernikahan ialah kebutuhan

biologis, materi, psikologis, keturunan, ibadah dan pahala, serta kebutuhan amar

makruf nahi mungkar.3

Secara fitrah sejak diciptakannya manusia, laki-laki tertarik terhadap

perempuan dan sebaliknya. Rasa tertarik itu menunjukkan adanya kebutuhan yang

harus dipenuhi. Dengan menikah, manusia dapat berkembang dan mendekatkan

diri terhadap sang Khalik.4 Memiliki keturunan, kemudian menyaksikan

pertumbuhan anak mulai dari belum lahir, masa kehamilan hingga sang anak

dewasa mengantar pada penambahan keyakinan keberadaan Allah swt. Hal

tersebut menjadi salah satu yang menjadikan pernikahan adalah ibadah.5 Ibadah

yang dimaksud bukan ibadah mahdah.

Perkawinan adalah sebuah ikatan yang sah dan suci antara dua insan

manusia lain jenis yang dapat membentuk sebuah keluarga yang berlandaskan

pada kasih dan sayang. Keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat yang

membentuk sebuah negara yang lua.s. Keluarga adalah sel hidup utama yang

membentuk organ tubuh masyarakat. Jika keluarga baik, masyarakat secara

keseluruhan akan ikut baik dan jika keluarga rusak, masyarakat pun ikut rusak.

Bahkan keluarga adalah miniatur umat yang menjadi sekolah pertama bagi

3Umay M. Djafar Shiddieq, Indahnya Keluarga Sakinah dalam Naungan al-Qur’an
dan Sunnah (Cet. I; Jakarta: Zakia Press, 2004), h. 13-23.

4Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2006), h. 12.
5Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam selanjutnya disebut

Dunia (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h.23
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manusia dalam mempelajari etika sosial yang terbaik. Tidak ada umat tanpa

keluarga, bahkan tidak ada masyarakat humanisme tanpa keluarga.6

Merupakan tanda kebesaran dan rahmat Allah Swt adalah dengan

menciptakan segala sesuatu dalam keadaan berpasang-pasangan. Khusus bagi

manusia, Allah Swt. menciptakan laki-laki dan perempuan, masing-masing

memiliki naluri untuk berhubungan satu sama lainnya untuk mengokohkan

hubungan mereka harus diikat dengan tali perkawinan yang sah. Perkawinan yang

dinyatakan sebagai sunnatullah ini merupakan kebutuhan yang diminati oleh

setiap manusia dan dianggap oleh Islam sebagai ikatan yang sangat kokoh

atau misaqan galrdan, hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-

Nisa. (4): 21

           

   
Terjemahnya:

Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian
kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri dan.
mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu ped anj ian yang kuat.7

Pernikahan  yang dapat mengesahkan dan menjernihkan hubungan

yang kuat dan kokoh, maka perlu adanya peraturan-peraturan hukum, baik yang

bersumber dari al-Qur'an dan al Hadis maupun peraturan perundang-undangan

yang berlaku

6Mahmud Muhammad al-Jauhari, al-Akhawat al- Muslimat wa Bina al-Usrah al-
Qur’aniyyah. Terj. Kamran As’ad Irsyady dan Mufliha Wijayati, Membangun Keluarga Qur’ani
Panduan untuk Wanita Muslimah (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2005), h. 3.

7Departemen Agama R1, al Qur'an dan Terjemahannyo, (Jakarta; Yayasan
Penyelenggara Penerjamah al-Qur'an: CV. Kathoda, 2005), h. 105.
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Di dalam QS. Al-Nisa' (4): 25, Allah Swt. berfirman:

                

Terjemahanya:
Nikahilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah dia mas

kawin yang pantas.8

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak

dan Rujuk, yang kemudian ditetapkan kembali berlakunya oleh Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 1954 dinyatakan bahwa nikah yang dilakukan oleh

umat agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat

nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk

olehnya. Sedangkan pada pasal (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menyatakan bahwa:

1. Perkawinan adalah sah, apabilah menurut hukum masing-masing

agamanya dan kepercayaannya itu.

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

berlaku. 9
Pasal (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

perkawinan telah memberikan penegasan bawa untuk menjamin kepastian

hukum.dan keabsahan atas suatu perkawinan yang terjadi di wilayah Republik

8Departemen Agama R1, al Qur'an dan Terjemahannya, h. 107.3
9Departemen Agama RI, Pedoman Penghulu, (Jakarta; DirektoratJenderal Bimbingan

Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005) h. 232.
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Indonesia, harus dilaksanakan menurut ketentuan atau peraturan-peraturan yang

berlaku

Perkawinan yang merupakan salah satu perbuatan hukum yang kongkrit

dan riil yang menimbulkan akibat hukum terjadinya peralihan hak dan kewajiban

kepada pihak yang lain, secara yuridis formal diatur esksistensinya dalam pasal 30

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang secara tegas disebutkan bahwa suami istri

memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi

sendi dasar susunan masyarakat.

Eksistensi perkawinan laki-laki dan seorang perempuan yang diakui

dengan tegas sebagai salah satu perbuatan hukum yang esensinya mengalihkan

hak dan kewajiban kepada seseorang, maka untuk menjamin kepastian hukum

pengalihan dan status hukumnya harus dilaksanakan dengan mekanisme yang

telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Upaya mewujudkan pelaksanaan perkawinan guna memenuhi kepastian

hukum peralihan hak dan status hukumnya dengan tegas diatur pula dengan

peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi

Hukum Islam, juga mempertegas bahwa perkawinan adalah sah apabilah

dilakukan menurut hukum Islam, hal ini bertujuan untuk mewujudkan kehidupan

rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.
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Pelaksanaan perkawinan dimaksud guna mendapatkan kepastian hukum

berupa kutipan akta nikah, terlebih dahulu harus mendapatkan Surat keterangan

dari kepala desa/lurah, berupa.

1. Surat keterangan untuk ilikah (model N1);

2. Surat keterangan asal usul (model N2);

3. Surat keterangan tentang orang tua (model N4);

4. Surat kematian suami/istri (model N6).10

Pengetahuan masyarakat masih relatif kurang terutama di daerah-daerah

dan di pelosok tentang prosedur pelaksanaan perkawinan sehingga masih terdapat

perkawinan yang dilaksanakan tidak sejalan dengan Undang-Undang No. 1

Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Kecamatan Abeli yang penduduknya mayoritas pemeluk agama Islam,

memiliki kesadaran dalam pelaksanaan agama tidak terkecuali pada pelaksanaan

perkawinan, baik itu penduduk ibu kota maupun di pelosok-pelosok, sehingga

menarik untuk dilakukan penelitian guna memastikan efektif atau tidaknya

perundang-undangan yang berlaku dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya

sehingga dapat dinilai efektif dan bagaimana cara meningkatkannya serta

faktor-faktor apa yang mempengaruhinya sehingga dapat dinilai kurang efektif

dan bagaimana cara menanggulanginya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan

penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

10Departemen Agama RI, Pedoman Penghulu, h. 107.
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1. Bagaimana pandangan masyarakat Kecamatan Abeli Kota Kendari

Tentang perkawinan?

2. Sejauh mana pengaruh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Inpres No.1

Tahun 1991 bagi pelaksanaan perkawinan di Kecamatan Abeli Kota

Kendari ?

3. Bagaimana Implementasi UU No. 1 Tahun 1974 dan Instruksi Presiden

No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada

masyarakat muslim di Kecamatan . Abeli Kota Kendari

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dapat terlihat pada tiga aspek berikut ini:

a. Mengkaji pelaksanaan perka winan bagi umat Islam di Kec.Abeli

berdasarkan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum

Islam Tentang perkawinan.

b. Menelusuri lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi

pelaksanaan perkawinan.

c. Mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan

efektifitas pelaksanaan perkawinan dan langkah-langkah yang mesti

diupayakan untuk menanggulangi kendala pelaksanaan perkawinaan di

Kecamatan Abeli Kota Kendari.

D. Pengertian Judul dan definisi Operasional

1. Dalam Pelaksanaan UU. No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

Tentang perkawinan bagi ummat Islam di Kec. Abeli. Sehubungan dengan
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judul di atas, penulis akan memberikan pengertian kata-kata yang dianggap

perlu agar maksud dari judul ini dapat dipahami secara baik.

a. Implementasi dimaksudkan dalam judul ini adalah pelaksanaan.

Dalam KBBI memberikan pengertian pelaksanaan,penerapan11. Sehingga

makna pelaksanaan dan penerepan disini yakni, bagaimana UU No. 1

Tahun 1974 dan Instruksi Presiders No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi

Hukum Islam (KHI) pada masyarakat muslim di Kec Abeli.

b. Undang-Undang No. 1 Tabun 1974

Aturan yang telah disyahkan oleh pemerintah mengenai aturan

perkawinan dalam wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana

yang tercantum pada Nomor 9 Tahun 1975, pasal 1 poin a, menyebutkan

bahwa yang dimaksud dengan Undang-Undang disini adalah "Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawina”12

c. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

KHI merupakan singkatan dari Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi

merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari

berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fikih yang biasa dipergunakan

sebagai referensi  pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan

serta dihimpun ke dalam satu himpunan.13 Di samping sumber kompilasi

tersebut dari kitab-kitab fikih, juga bahannya diambil dari jalur wawancara

11Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai
Pustaka, 2001) h. 627.

12Departemen Agama, Pedoman Pegawai Pencatat Nikah, (Jakarta; Proyek
Peningkatan Tenaga Keagamaan).

13Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Cet. II; Jakarta: Akademika
Pressindo, 1992), h. 14.
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dengan ulama, jalur yurisprudensi peradilan agama dan jalur studi

perbandingan.14 Materi atau bahan-bahan hukum yang terkumpul telah

dioleh melalui proses dan metode tertentu, kemudian dirumuskan dalam

bentuk yang serupa dengan peraturan perundang-undangan. Bahan ini

kemudian ditetapkan berlakunya melalui sebuah instruksi presiden Nomor

1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Adapun yang dimaksud

dengan Kompilasi Hukum Islam adalah “Instruksi Presiden Republik

Indonesia Nomor I Tahun 1991, yang merupakan kesepakatan para Alim

Ulama Indonesia dalam loka karya yang diadakan di Jakarta pada tanggal

2 sampai 5 Pebruari 1988. Untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan

oleh masyarakat Muslim Indonesia yang memerlukannya”.15

2. Definisi Operasional

permasalahan yang dikaji dan dicarikan pemecahannya melalui penelitian ini

dapat dipahami secara jelas dan simbol-simbol peristilahan yang digunakannya,

maka dikemukakan batasan-batasan penafsiran dan beberapa peristilahan yang

digunakan sebagai berikut:

Implementasi adalah suatu proses penerapan atau penggunaan suatu peraturan

yang dilakukan oleh instansi pemerintah (Kantor Urusan Agama) atau Pegawai

Pencatat Nikah (PPN) secara terus-menerus yang meliputi pendaftaran,

pemeriksaan, pencatatan dan pengawasan perkawinan.16

14Busthanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan
dan Prospeknya (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 59-60.

15Team Medir, Amandemen UU Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006,
UUPeradilan Agama Nomor 7 Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta; Media Centre,
t.th) h. 111.

16Departemen Pendidikan Nasional, h. 46
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Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang

wanita sebagai suami istri dengan tujaun membentuk keluarga (rumah tangga)

yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.17 Wali nikah

dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon

mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.18

Saksi adalah orang yang bertindak sebagai saksi, yang menyaksikan

pelaksanaan ijab dan kabul serta memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam

perkawinan.19

Ijab Kabul adalah suatu proses penyerahan orang wali, dan penerimaan

oleh mempelai laki-laki yang menandai bahwa seorang laki-laki dan seorang

perempuan telah resmi menjadi suami istri."20Mahar (mas kawin) adalah

pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik

berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum

Islam.21 Pencatatan perkawinan adalah bertujuan untuk mewujudkan. ketertiban

perkawinan dalam masyarakat, ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui

perundang-undangan untuk melindungi maratabat dan kesucian perkawinan.

Akta nikah adalah bukti identik suatu perkawinan yang memiliki manfaat

sebagai jaminan hukum. Apabilah salah seorang suami atau istri melakukan

tindakan menyimpang. Pegawai pencatat nikah (PPN) ialah pegawai negeri yang

diangkat oleh Menteri Agama berdasarkan undang-undang no 22 Tahun 1946

pada tiap-tiap Kantor Urusan Agama Kecamatan. Wakil pegawai pencatat nikah

17Lihat Undang-Undang No. 1/1974, Pasal 1.
18Lihat Instruksi Presiders RI No. 1/1991 (Kompilasi Hukum Islam), Pasal 19.
19Dedi Junaedi, Bimbingan Perkawinan, (Jakarta: Akademika Pressindo. 2002), h. 100
20Undang-Undang No. 1/1974,.h. 101.
21Undang-Undang No. 1/1974, h. 86.
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adalah pegawai negeri yang ditunjuk kepala kantor wilayah Departemen Agama

sebagai wakil pegawai pencatat nikah untuk membantu kelancaran pelayanan

kepada masyarakat dalam melakukan pengawasan nikah dan penerimaan Rujuk.

Pembantu pegawai pencatat nikah adalah pemuka Agama Islam di desa

yang ditunjuk dan diberhentikan oleh kepala bidang urusan Agama/bidang Urusan

Agama Islam dan penyelenggara haji/bidang bimas Islam dan

penyelenggaraan haji atas nama kepala kantor wilayah Depertemen Agama

provinsi berdasarkan usul kepala. Seksi Urusan Agama Islam/seksi Urusan

Agama. Islam dan Penyelenggara Haji.22

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas maka yang dimaksudkan

penulis adalah suatu proses kegiatan penerapan hukum yang dilakukan oleh

suatu badan resmi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk memberikan kepastian

hukum pasangan suami istri sebagai suatu ikatan kuat dan kokoh. Sedangkan tats

cars pelaksanaannya dimaksudkan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh

pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi

pendaftaran, pemeriksaan, pencatatan, pengawasan dan pengarsipan serta

pemeliharaan data-data fisik dan data yuridis yang mengacu pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

E. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat penelitian ini dapat terlihat pada tiga aspek berikut ini:

a. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam upaya mencari

solusi altematif masalah pelaksanaan perkawinan yang tertib dan memiliki

22Instruksi Presiders RI No. 1/1991 (Kompilasi Hukum Islam), Pasal 19, h. 2
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kepastian hukum terhadap status pasangan suami istri pada masyarakat

muslim di Kec. Abeli

b. Diharapkan dapat menjadi kontribusi positif bagi masyarakat, supaya

pelaksanaan perkawinan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

c. Sebagai wujud partisipasi penulis dalam dunia ilmiah, semoga ini bisa

menjadi Rujukan terhadap masyarakat publik dan akademik yang

membutuhkan data dan informasi serta solusi terhadap sejumlah persoalan

yang terkait dengan implementasi UU NO. 1 Tahun 1974 dan Inpres No. 1

1991/KHI tentang pernikahan di Kec. Abeli

F. Tinjauan Pustaka

Perkawinan yang dinyatakan sebagai sunnatullah ini merupakan

kebutuhan yang diminati oleh setiap naluri manusia dan dianggap oleh Islam

sebagai ikatan yang sangat kokoh. Karena itu, perkawinan hendaknya dianggap

sakral dan dimaksudkan untuk membina rumah tangga bahagia yang abadi

selamanya. Untuk dapat terjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum

perkawinan itu, sehingga wajib didaftarkan dan dicatat untuk mendapatkan bukti

otentik yang sah menurut hukum berupa akta nikah yang salinannya diberikan

kepada pasangan suami istri tersebut.

Dedi Junaedi menyatakan bahwa Pasal 1 dan 2 ayat (1) Undang-Undang

Perkawinan secara gamblang menyebutkan bahwa tujuan perkawinan yaitu

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada ajaran
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agama.23 Tujuan yang diungkap dalam pasal ini masih bersifat umum yang

perinciannya dikandung oleh pasal-pasal, lain berikut penjelasan undang-undang

tersebut dan peraturan pelaksanaannya.

Penjelasan Undang-undang Perkawinan ini diantaranya disebutkan

bahwa untuk membentuk keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan

keturunan, yang juga merupakan tujuan perkawinan, dimana pemeliharaan dan

pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.24 Muzda mencontohkan negara

Yordania yang mewajibkan bagi warganya untuk melakukan pencatatan bahkan

bagi yang tidak memenuhinya diancam dengan sanksi pidana25. Undang-Undang

Perkawinan Tahun 1976 (undang-undang tersebut hampir seumur dengan undang-

undang perkawinan No. 1 Tahun 1974), Pasal 17, menyebutkan bahwa mempelai

laki-laki wajib mendatangkan qadhi atau wakilnya dalam upacara perkawinan.

Petugas yang berwenang, sebagaimana yang ditunjuk oleh qadhi, mencatat dan

mengeluarkan sertifikat perkawinan tersebut. Jika perkawinan dilaksanakan tanpa

pencatatan, maka semua pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut, baik itu

kedua mempelai, wali maupun saksi-saksinya, dapat dikenakan hukuman

berdasarkan Jordanian Penal Code dan denda lebih dari 100 dinar.

23Dedi Junedi, Bimbingan Perkawinan, (Jakarta; Akademika Pressindo. 2002), h.5.
24Penjelasan pasal 1 Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974.
25 Sitti Musda Mulia, Membangun Surga di bumi, Kiat-Kiat membina Keluarga Ideal

dalam Islam ( Jakarta;PT. Alex Media Komputindo,2011), h.181


