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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Nikah Sego merupakan adat perkawinan yang muncul di Masyarakat 

Jawa terutama di daerah pedesaan yang  masyarakatnya bermata pencaharian 

petani. Pengertian nikah sego secara empiris adalah perkawinan antara 

seorang laki laki dan seorang perempuan di depan tumpeng dengan dihadiri 

tetangga/sanak saudara dan kemudian salah satu dari mereka yang hadir(bisa 

orang tua ataupun yang dituakan) mengikrarkan bahwa keduanya telah 

menjadi swami istri. Selain nikah sego di masyarakat jawa dikenal juga istilah 

nikah siri1 atau nikah kaum .bentuk perkawinan yang kedua ini adalah 

perkawinan antara seorang laki laki dan seorang perempuan secara islam 

tetapi tidak di hadapan pegawai pencatat nikah di kantor urusan agama 

(KUA). 

Penelitian tentang nikah sego ini di dasarkan dari beberapa hasil 

penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Pertama, Penelitian 

dari Johana Yusak (UMS, 2003) bahwa di Masyarakat Jawa ada beberapa 

bentuk perkawinan di bawah tangan yaitu nikah sego dan nikah siri atau 

                                                           
1 Istilah nikah siri dimasyarakat jawa berbeda dengan siri di masyarakat Sulawesi Selatan.  Siri di 
Sulsel ada pada suku bugis yqang dikaitkan dengan kehormatan atau rasa malu dan perumpamaan 
simbol dari siri sehingga perlu mendapat pengawasan dan perlindungan yang ketat. (ilmi dalam 
jurnal antropologi indonesia, 2005:38) 
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nikah kaum atau nikah kyai.2 Namun kajian dari peneliti baru sebatas 

keabsahan nikah tersebut dari hukum Islam dan Peraturan Pemerintah  No 9 

tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana UU No 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan. Kedua, Penelitian oleh Abdullah Waisan (UNDIP, 2010) 

penelitian ini membahas tentang kedudukan isteri, anak dan harta kekayaan  

dari aspek hukum Islam dan UU Perkawinan, perspektif gender tidak menjadi 

dasar analisis sehingga hasil kajian hanya bersifat normative karena dogma 

sebagai dasar analisis.  Ketiga, hasil penelitian dari Ayu Novita dkk (UI, 

2009),  gender  telah menjadi alat analisis hanya saja penelitian ini fokusnya 

pada perempuan miskin dalam hal perolehan akte nikah Kota Depok, dengan 

spesifikasi di Kecamatan Beji, tidak disinggungnya masalah perkawinan 

dibawah tangan apalagi sampai pada akses perempuan yang terikat pada 

nikah sego. Keempat, penelitian tentang hak - hak perempuan yang dilakukan 

oleh Kuswardani dkk (LPPM UMS, 2005) sebatas pada hak – hak perempuan 

dalam penguasaan harta kekayaan bersama dalam perkawinan yang sah.  

Perilaku nikah sego ini muncul karena adanya fenomena dimasyarakat 

tentang perempuan , bahwa perempuan yang sudah dewasa /pantas menurut 

pandangan msyarakat setempat untuk berkeluarga dianggap sebagai barang 

dagangan sehingga perlu startegi-strategi tertentu agar dagangan tersebut 

cepat laku. Oleh karena itu jika sudah ada yang menawar dan ada kecocokan 

terutama orang tuanya perlu segera dinikahkan.Nikah sego merupakan jalan 

                                                           

2
 Yusak, Johana. 2003.  Perkawinan tidak di hadapan pegawai pencatat nikah 

ditinjau dari sisi maslahah (study kritis atas Pasal 5 dan Pasal 6 Kompilasi Hukum 
Islam. Thesis. Surakarta : Program Pasca Sarjana UMS. 
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pintas untuk menyelesaikan masalah itu karena untuk mengadakan suatu 

perkawinan belum ada persiapan yang matang. Menurut masyarakat jawa 

upacara perkawinan merupakan suatu daur hidup yang sangat istimewa , 

karena hanya akan dilakukan seumur hidup sekali dan tidak mungkin terulang 

lagi, maka perlu dilanjutkan dengan  suatu yang serba indah. Keindahan ini 

meliputi tempat, waktu, (hari dan jam) acara dan prasarana lainnya yang 

mendukung (misal konsumsi, para among tamu dan lain-lain).(Sumarna 

dalam Jurnal Kejawen, 2005)3 

Namun demikian jalan pintas nikah sego yang ditempuh ini tidak bisa 

menyelesaikan masalah dari sisi empiris apalagi dari sisi yuridisnya dan 

dalam kenyataanan beban perempuan lebih berat dari pada beban laki-laki 

.jadi nikah sego ini justru dapat melahirkan kepentingan-kepentingan dalam 

relasi laki laki dan perempuan pada khususnya dalam mereka berkeluarga. 

Kepentingan ini antara lain stereotype, subordinasi, dan akhirnya sampai pada 

kekerasan dan ketidakadilan terhadap salah satu pihak (khususnya 

perempuan) 

Oleh karena itu perlu adanya pengkajian atau penelitian tentang 

masalah tersebut secara mendalam baik aspek  Yuridis maupun aspek 

Empirisnya, mengingat penelitian ini terkait dengan relasi laki dan 

perempuan dalam berproses social. 

 

                                                           

3
 Sumarno. 2005. Etnoputika dalam Upacara Pengantin Jawa. Jurnal 

Kebudayaan Jawa Kejawen. Volume 1 No. 1 September. Halaman 103 – 
111. 
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B. Pembatasan Masalah Dan Perumusan Masalah 

Untuk mengarahkan pokok permasalahan secara spesifik sehingga tidak 

menyimpang dari apa yang menjadi problematika dalam penelitian ini maka 

penelitian ini dibatasi hanya pada hak-hak perempuan dan dampak terhadap 

anak dalam ikatan nikah sego. 

Rumusan masalah digunakan untuk memperjelas masalah-masalah 

yang akan diteliti, yang mana rumusan masalah ini memberikan arahan yang 

penting dalam membahas masalah yang diteliti. Sehingga akan mudah dalam 

melakukan penelitian  dan sesuai dengan target yang diinginkan. Berdasarkan 

uraian dari latarbelakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah hak-hak perempuan yang terikat dalam  Nikah Sego baik 

dalam peraturan perundangan maupun dalam realitasnya? 

2. Bagaimana Implikasi Yuridis dari nikah sego tersebut terhadap anak-

anaknya? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah 

dikemukakan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 

1. Menjelaskan akses dan atau hak-hak laki-laki dan perempuan yang 

terikat dalam perkawinan nikah sego. 

2. Menjelaskan dampak yuridis terhadap anak hail nikah sego. 

 



5 
 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari tujuan penelitian di atas, diharapkan dapat memberi manfaat bagi 

penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya. Manfaat yang 

diharapkan dari penelitian ini antara lain : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan 

serta pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan hukum khususnya ilmu hukum acara perdata yang 

berkaitan dengan perkawinan. 

b. Untuk memberikan suatu tambahan informasi, referensi maupun 

literatur yang berguna bagi penulisan hukum selanjutnya guna 

pengemban ilmu hukum. 

c. Untuk memberikan masukkan ilmu pengetahuan dan pemikiran 

kepada masyarakat dalam hal perkawinan (Nikah Sego). 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan informasi tentang akibat hukum dari nikah sego dan 

akibat hukum tehadap anak yang lair dalam nikah sego. 

b. Mengembangkan keilmuan khususnya kajian – kajian perempuan 

terhadap hukum adat.   

 

E. Metode Penelitian  

1. Metode pendekatan 
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Pendekatan penelitian adalah kualitatif , karena penelitian ini akan 

mencoba untuk memahami dari perilaku laki-laki dan perempuan yang 

melakukan perkawinan dengan nikah sego , disamping itu juga memahami 

makna  anak dari hasil perkawinan nikah sego dalam hal hubungannya 

dengan orang tua (ibu dan ayah). 

2. Jenis  penelitian 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka 

penulis menggunakan jenis penelitian diskriptif yang bertujuan untuk 

memberikan gambaran data yang selengkap-lengkapnya mengenai 

perkawinan (Nikah Sego). 

3. Lokasi Penelitian 

Desa Cerman, Kecamatan Karanganyar Kota, Kabupaten 

Karanganyar ini dipilih, karena menurut Penulis bahwa perkawinan adat 

nikah sego di desa tersebut masih sering dilakukan dan bisa dikatakan 

sebagai adat di desa itu. 

4. Jenis Data 

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan data sebagai 

berikut: 

a) Penelitian Kepustakaan 

Penelitian kepustakaan ini digunakan untuk mendapatkan data 

sekunder, untuk memperoleh dasar teori dalam memecahkan masalah 

yang timbul dengan menggunakan bahan-bahan: 
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1) Bahan Hukum Primer 

a) KUHPerdata 

b) Inpres no 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam; 

c) UU No 22 tahun 1946 

d) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

e) PP No 9 Thun 1975 (peraturan pelaksana uu ni 1 tahun 1974) 

f) Undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak; 

g) Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan 

anak; 

h) Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia 

i)  Pereturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan 

Undang-undang perkawinan; 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Yaitu bahan-bahan hukum yang berasal dari bahan pustaka 

yang berhubungan dengan objek penelitian yang diperoleh dari 

buku-buku bacaan, artikel ilmiah, dan hasil penelitian hukum yang 

berkaitan dengan perkawinan. Dengan sumber data-data diatas 

diharapkan dapat menunjang serta melengkapi data-data yang 

diperlukan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini. 

b) Penelitian Lapangan 

1) Lokasi Penelitian 
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Desa Cerman, Kecamatan Karanganyar Kota, Kabupaten 

Karanganyar ini dipilih, karena menurut Penulis bahwa perkawinan 

adat nikah sego di desa tersebut masih sering dilakukan dan bisa 

dikatakan sebagai adat di desa itu. 

2) Subyek Penelitian 

Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai subyek adalah 

laki-laki dan perempuan yang telah melakukan ikatan perkawinan 

nikah sego. 

5. Metode pengumpulan data 

a. Study kepustakaan 

 Mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya 

sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat 

“ trial and error”.4 Dilakukan dengan mempelajari kepustakaan dengan 

tujuan memleroleh data yang diperlukan, dilakukan dengan cara 

mencari, mencatat, menginventarisasi, mempelajari dan mengutip data-

data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah 

dalam penelitian ini. 

b. Study lapangan 

 Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung 

terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data primer, yang 

diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan menganalisa 

                                                           
4 Bambang Sunggono, 1998, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 
Hal. 115. 
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berbagai data sekunder dan data primer yang berkaitan dengan objek 

yang sedang diteliti. 

c. Wawancara 

 Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya 

jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari 

pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang 

diwawancara.5 

 Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan laki-laki dan 

perempuan dalam ikatan nikah sego. Dengan demikian penulis lebih 

mudah dalam menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara 

tersebut. 

6. Metode Analisis Data 

Analisis ini data ini menggunakan analisis normative – kritis untuk 

mengkaji dokumen hukum dan menghubungkannya dengan fakta-fakta. 

F. Sistematika 

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh isi dan jelas  dari 

penulisan skripsi ini serta memudahkan pembaca untuk mengetahui isi yang 

terkandung dalam skripsi ini, adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini 

terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu adalah sebagai berikut : 

BAB I : Berupa Pendahuluan yang terdiri dari : 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah 

                                                           
5 Abdurrahman Fathonu, 2006. Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, Jakarta: PT 
Rineka Cipta, hal. 105 
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C. Tujuan Penelitian  

D. Manfaat Penelitian 

E. Kerangka Pemikiran 

F. Metode Penelitian 

G. Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB II : Berupa tinjauan pustaka, yaitu: 

A. Pengertian perkawinan 

1. Pengertian Perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 

2. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat 

3. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Agama 

B. Tinjauan Umum Tentang Anak 

1. Pengertian Anak 

2. Hak dan kewajiban seorang Anak 

C. Pengertian Akibat Hukum 

1. Pencatatan Perkawinan Berdampak Terhadap Akibat 

Hukumnya 

BAB III : Berupa hasil penelitian dan pembahasan 

BAB IV : Berupa penutup dari penulisan ini, maka bab ini berisi : 

A. SIMPULAN 

B. SARAN 

 


