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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
A. LATAR BELAKANG MASALAH   

Dalam kehidupan manusia di dunia ini, yang berlainan jenis kelaminnya 

(laki-laki dan perempuan) secara alamiah mempunyai daya tarik menarik antara 

satu dengan yang lainnya untuk dapat hidup bersama, atau secara logis 

membentuk suatu ikatan lahir dan batin dengan tujuan menciptakan suatu 

keluarga/rumah tangga yang rukun, sejahtera, bahagia dan abadi.1 

Pernikahan merupakan suatu upaya untuk menyalurkan naluri seksual 

suami istri secara halal dalam rumah tangga sekaligus sarana untuk 

menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia 

di atas bumi. Keberadaan nikah itu sejalan dengan lahirnya manusia di atas bumi 

dan merupakan fitrah manusia yang diberikan oleh Allah SWT kepada 

hambanya. 2 

Seseorang yang hidup bersama, kekuatan untuk bersetubuh bukanlah 

merupakan suatu syarat yang tidak boleh tidak harus ada, karena hal ini tidaklah 

selalu terdapat pada suatu golongan orang, seperti misalnya orang yang sudah 

lanjut usia. 

Hal ini terbukti pada kenyataan, seperti yang dikemukakan oleh Dr. R. 

Wirjono Prodjodikoro, SH : “bahwa diperbolehkan suatu perkawinan antara dua 

                                                 
1 Djoko Prakoso, I Ketut Murtika. 1987. Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia. PT Bina  
Aksara: Jakarta 
2 Burhanuddin S. 2010. Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri. Pustaka Yustisia:  
Yogyakarta. 
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orang yang sangat lanjut usianya, bahwa diperbolehkan pula suatu perkawinan 

dinamakan “ex In tremis”, yaitu pada waktu salah satu pihak sudah hampir 

meninggal dunia”. 

Masalah perkawinan bukan hanya memenuhi kebutuhan biologis dan 

kehendak kemanusiaan tetapi lebih dari itu, yaitu suatu ikatan atau hubungan 

lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita. 

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah 

tangga dan keluarga sejahtera bahagia dimana kedua suami istri memikul 

amanah dan tanggung jawab, si isteri oleh karenanya akan mengalami suatu 

proses psikologis yang berat yaitu kehamilan dan melahirkan yang meminta 

pengorbanan.3 

Dalam kehidupan di masyarakat banyak terjadi perkawinan tanpa adanya 

pencatatan oleh negara, atau yang dikenal pernikahan siri. Pernikahan siri 

merupakan persoalan aktual yang patut untuk diperbincangkan. Dalam berbagai 

seminar dan diskusi, tema pernikahan siri seringkali dikemukakan hanya karena 

keberadaannya yang kontroversial. Pada satu sisi ada yang beranggapan nikah 

siri adalah sah menurut pandangan agama, namun pada sisi lain tidak sedikit 

yang “menggugat” nikah siri lantaran dampak negatif yang ditimbulkan akibat 

tidak memiliki kekuatan hukum secara formal.4 

Sesungguhnya melarang pernikahan siri sama halnya dengan 

mengantisipasi akibat buruk yang mungkin terjadi dalam kehidupan rumah 

tangga. Meskipun berbagai upaya untuk mencegah pernikahan siri sedang 
                                                 
3 Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, Op. Cit., hal 2 
4 Burhanuddin S. 2010. Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri. Pustaka Yustisia:  
Yogyakarta 
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digalakkan, namun tetap saja ada yang mempraktekannya. Apapun sebabnya, 

tentu tidak lepas dari justifikasi, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan 

menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Tetapi siapa yang 

berwenang melangsungkan pernikahan, seperti belum ada ketentuan yang pasti.5 

  Pernikahan dalam Islam merupakan kontra sosial ditandai adanya 

kesepakatan ijab qobul. Seperti halnya amalan manusia pada umumnya, suatu 

pernikahan akan bernilai ibadah apabila dalam pelaksanaannya sungguh-sungguh 

diniatkan untuk mendapatkan ridha Allah. Akan tetapi niat kepada Allah sebagai 

bukti keimanan tidak mencukupi, apabila tanpa diikuti oleh kemauan kuat untuk 

mengarungi samudra pernikahan sesuai ketentuan syariat-Nya. Meskipun 

ketentuan rukun dan syarat nikah sebagaimana dituntunkan Rasulullah SAW 

telah sempurna, namun ada beberapa persoalan terkait pernikahan yang belum 

final, sehingga membuka ruang untuk menjadi perdebatan. Diantara persoalan 

tersebut adalah tentang pernikahan siri yang banyak mengundang kontroversi.6 

Nikah siri sendiri berasal dari kata siri yang secara bahasa berarti 

sembunyi atau rahasia. Sebab jenis perkawinan ini pada umumnya dilaksanakan 

dengan dihadiri oleh kalangan terbatas, secara diam-diam dan tanpa adanya 

Pegawai Pencatat Nikah. Kontroversi sah dan tidaknya perkawinan ini seakan 

mempertegas adanya ambiguitas hukum ditengah masyarakat muslim Indonesia 

antara hukum formal dan agama (fiqh). Satu sisi pernikahan siri dikatakan sah 

dalam perspektif fiqh (jika telah terpenuhi syarat dan rukun), tanpa 

menghiraukan pencatatan perkawinan. Sementara pada dimensi hukum formal, 
                                                 
5 Ibid 
6 Burhanuddin S. 2010. Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri. Pustaka Yustisia:  
Yogyakarta. 
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pernikahan ini tidak diakui oleh hukum perdata nasional karena tidak ada 

pencatatan atau bukti tertulis yang berimplikasi pada konsekuensi administrasi 

dan legal standing dari perkawinan. Dalam hal ini, yang paling menderita dan 

menanggung kerugian dalam kasus pernikahan siri kebanyakan adalah pihak 

wanita. 

 Dalam syariat Islam, mencatat hasil perkawinan dipandang suatu hal 

yang baik, meskipun berlakunya bukan menjadi keharusan seperti halnya rukun 

dan syarat pernikahan. Keleluasaan ini membuka peluang bagi masyarakat untuk 

melakukan pernikahan secara sembunyi-sembunyi (nikah siri) tanpa diketahui 

orang lain melalui walimatul ‘ursy, bahkan dalam hal ini termasuk Pegawai 

Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA). Karena bagaimanapun jauh 

sebelum berlaku ketentuan mengenai pencatatan perkawinan, pernikahan sudah 

dipandang sah selama memenuhi rukun dan syarat nikah. Karena pada 

hakikatnya bahtera rumah tangga itu dibina atas dasar sikap saling mencintai 

dengan penuh rasa kasih sayang sesuai fitrah melalui pelaksanaan hak dan 

kewajiban (al-haq wa al-iltizam). Namun ibarat roda kehidupan, bahtera rumah 

tangga tidak selamanya berjalan mulus sesuai dengan apa yang diharapkan. 

Bahkan kenyataannya menunjukkan, bahwa tidak sedikit pernikahan yang 

berakhir dengan perceraian. 

Dalam rangka mengantisipasi persoalan tersebut, pemerintah merasa 

berkepentingan untuk mengeluarkan kebijakan regulasi (syiyasah syar’iyyah) 

yang mengatur tentang pencatatan pernikahan. Meskipun bukan menjadi bagian 

rukun dan syarat sahnya perkawinan, pencatatan pernikahan mempunyai peranan 
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penting dalam menciptakan kemaslahatan beragama.  Dikatakan demikian, 

karena pencatatan tersebut dilakukan secara resmi sehingga mempunyai 

kekuatan hukum. Pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan 

secara resmi biasanya akan mendapatkan akta nikah. Pembuatan alat bukti bagi 

kedua belah pihak (suami-istri) untuk melakukan proses yang timbul akibat dari 

suatu pernikahan.7 

Nikah siri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah 

pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan 

agama, tetapi tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagai aparat 

resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan 

Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak 

beragama Islam, sehingga tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh 

pemerintah. Perkawinan yang demikian dikalangan masyarakat selain dikenal 

dengan istilah nikah siri atau dikenal juga dengan sebutan nikah di bawah 

tangan.8 

Di dalam pasal 1 UU no. 1 tahun 1974 dikatakan bahwa “perkawinan 

ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri 

dengan tujuan menbentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

bedasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi menurut perundangan perkawinan 

itu ialah “ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita.”9 

                                                 
7 Ibid, hal 10-12 
8 Burhanuddin S. 2010. Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri. Pustaka Yustisia:  
Yogyakarta. 
9 Hilman Hadikusuma. 1990. Hukum Perkawinan Indonesia. Mandar Maju: Bandung. 
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  Untuk terlakasana dan sahnya perkawinan, maka Pasal 2 ayat (1) 

Undang-undang No. 1 tahun 1974 menyebutkan: “Perkawinan adalah sah, 

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu”. Dan sebagai perbuatan hukum diperlukan adanya kepastian 

hukum, maka Pasal 2 ayat (2) menyebutkan: “Tiap-tiap perkawinan dicatat 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 

Sedangkan dalam KHI pasal 4 menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah 

sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) 

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Mengenai pengertian 

yuridis tentang sahnya suatu perkawinan ada yang berpendapat bahwa sahnya 

suatu perkawinan semata-mata hanya harus memenuhi pasal 2 ayat (1) Undang-

undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, yakni dilaksanakan 

menurut ketentuan syariat Islam dengan memenuhi syarat dan rukunnya secara 

sempurna, sedangkan mengenai pencatatan nikah bukan sebagai syarat sah 

nikah, tapi hanya kewajiban administratif. Pada azasnya menurut UU No.1 tahun 

1974 Perkawinan adalah monogami, tetapi tidak menutup kemungkinan apabila 

seorang suami ingin kawin lagi dengan harus dipenuhinya ketentuan-ketentuan 

hukum perkawinan dalam hal mengatur seorang calon suami memungkinkan 

untuk meminta ijin kawin lebih dari seorang (poligami). 

Sahnya suatu perkawinan ditinjau dari sudut keperdataan, apabila 

perkawinan itu sudah dicatatkan atau didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil. 

Selama perkawinan itu belum terdaftar, maka perkawinan itu dianggap tidak sah 
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menurut ketentuan hukum, walaupun telah telah memenuhi prosedur dan tata 

cara menurut ketentuan agama. 

Apabila ditinjau dari segi agama, pencatatan perkawinan hanyalah 

sebagai perbuatan administrasi saja dalam perkawinan tersebut dan tidak 

menentukan sah atau tidaknya perkawinan. 

Apabila diteliti ketentuan mengenai sahnya suatu perkawinan dalam 

undang-undang. Perkawinan Nasional adalah sebagai berikut : 

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dinyatakan juga tiap-tiap 

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.10 

Menurut undang-undang tersebut diatas pernikahan siri tidak memiliki 

kekuatan hukum yang memberikan perlindungan hukum bagi keduanya, baik 

suami maupun istri. Sehingga status hukum dan akibat hukumnya terhadap 

pelaku perkawinan siri tersebut tidak jelas. 

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penulisan 

hukum dengan judul Status Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya 

Menurut Hukum Positif Indonesia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Djoko Prakoso, I Ketut Murtika. 1987. Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia. PT Bina  
Aksara: Jakarta 
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B. Perumusan Masalah 

Untuk memudahkan penelitian dan pemahamannya maka, perumusan 

masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut: 

1. Apa yang menjadi motivasi seseorang  melakukan nikah siri? 

2. Bagaimana status hukum perkawinan siri menurut hukum Indonesia? 

3. Bagaimana akibat hukum perkawinan siri menurut hukum Indonesia? 

 
C. Tunjuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui motivasi seseorang  melakukan nikah siri.  

2. Untuk mengetahui status hukum perkawinan siri menurut hukum 

Indonesia. 

3. Untuk mengetahui akibat hukum perkawinan siri menurut hukum 

Indonesia. 

 
D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

 Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum pada umumnya dan 

khususnya masalah status hukum dan akibat hukum perkawinan siri. 
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2. Manfaat Praktis  

a. Memberikan saran dan masukan pada masyarakat yang bersangkutan 

dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan dalam 

masyarakat. 

b. Meningkatkan pengetahuan penulis tentang masalah-masalah yang 

terkait dalam penelitian ini dan diharapkan akan berguna bagi pihak-

pihak yang berminat terhadap masalah yang sama. 

 
E. Metode Penelitian  

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada 

metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari 

satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya 

Adapun yang menjadi bagian dari metode dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Metode Pendekatan  

Mentode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah 

dengan mengunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis 

normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan norma yang ada. 

2. Jenis Penelitian 

Ditinjau dari data yang diteliti, penelitian ini termasuk penelitian 

kepustakaan atau library research.11 Penelitian kepustakaan adalah 

penelitian yang didasarkan kepada literatur yang ada hubungannya dengan 

permasalahan yang dibahas. 

                                                 
11 M, Nasir. 1985.  Metode Penelitian. Ghalia Indonesia: Jakarta 
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3. Sumber Data 

Karena merupakan penelitian kepustakaan, maka jenis datanya 

adalah data sekunder, adapun data sekunder apabila dilihat dari kekuatan 

mengikatnya menurut Greogory Chuchi yang diikuti oleh Soerjono 

Soekanto meliputi:12 

a. Sumber Data Primer 

Yaitu bahan hukum primernya adalah Al-Qur’an, Al-Hadist, UU 

Perkawinan dan Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti.  

b.  Sumber data sekunder 

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer. Adapun bahan sekunder meliputi literatur-literatur 

yang berkaitan dengan tema. Oleh karena itu penulis dalam penelitian 

ini menggunakan sumber data sekunder.  

4.  Teknik Pengumpulan Data 

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library 

research) maka metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah 

metode dokumentasi yaitu dengan cara menggali data dari peraturan  

yang berlaku di Indonesia beserta pelaksanaannya dan pendapat para ahli 

maupun buku-buku atau karya ilmiah lain yang relevan dengan masalah 

yang diteliti. 

 

                                                 
12Soerjono  Soekanto. 1993. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press: jakarta 
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5.  Teknik analisis  

Setelah data selesai dikumpulkan, data akan diolah dan dimanfaat 

sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah 

penelitian.  

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis data kualitatif karena data yang diperoleh bukan berupa angka 

atau tidak diangkakan secara statistik, namun merupakan informasi 

deskriptif atau naratif. 

 

F. Sistematika Penulisan 

BAB  I :  PENDAHULUAN  

A. Latar belakang masalah 

B. Perumusan masalah 

C. Tujuan penelitian 

D. Manfaat penelitian  

E. Metode penelitian  

F. Sistematika penulisan skripsi 

BAB  II : TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan 

1. Pengertian Umum Tentang Perkawinan 

2. Dasar-Dasar Hukum Tentang Perkawinan 

3. Azas-Azas Tentang Perkawinan 

4. Persyaratan Perkawinan 
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5. Pencatatan Perkawinan 

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Siri 

1. Pengertian Tentang Perkawinan Siri 

2. Sebab-Sebab Terjadinya Perkawinan Siri 

3. Kelebihan dan Kelemahan Perkawinan Siri 

C. Hak dan Kewajiban Suami Istri 

      BAB III  :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Motivasi seseorang  melakukan perkawinan siri 

B. Status hukum perkawinan siri menurut hukum Indonesia. 

C. Akibat hukum perkawinan siri menurut hukum Indonesia. 

BAB  IV : PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran  

DAFTAR PUSTAKA 

 

 


