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ABSTRAKSI 

Fenomena nikah sego adalah perilaku penyimpangan hukum dalam hal 
perkawinan, Nikah sego merupakan salah satu perkawinan yang tidak sah, 
disebutkan dalam undang-undang perkawinan bahwa pernikahan yang sah 
dilakukan sesuai dengan agamanya masing-masing dan harus di catat oleh 
pegawai pencatat Nikah (PPN) sebagai bukti otentik telah terjadi peristiwa 
perkawinan. perilaku nikah sego tidak dilakukan menurut agamanya dan tidak di 
catat, akan tetapi sesuai dengan ketentuan adat setempat. Karena perkawinan ini 
tidak sah menurut agama dan undang undang perkawinan hal ini akan 
berdampak negatif bagi pelaku nikah sego dalam memperoleh hak-haknya 
terutama bagi istri dan anak. penulis melakukan penelitian ini dengan 
menggunakan metode yuridis-empiris. Penulis akan mengidentifikasi hukum yang 
berlaku dan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang ada. Berdasarkan hasil 
penelitian penulis, didapatkan hasil bahwa pelaku nikah sego tidak akan 
memperoleh hak-haknya, istri tidak berhak atas nafkah dan warisan suami jika ia 
meninggal dunia; istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian 
karena secara hukum, perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi dan 
juga ketika suami memutuskan untuk menikah lagi tanpa persetujuan istri, suami 
tidak dapat dituntut sedangkan untuk anak dalam perkawinan nikah sego 
dianggap oleh undang-undang hanya mempunyai hubungan keperdataan hanya 
kepada ibunya sehingga dalam akte kelahiranya hanya disebutkan nama ibunya 
saja, Anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan 
warisan dari ayahnya. 

 

 
Kata Kunci : Nikah Sego, Dampak Hukum 
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Woman’s Rights in The Bound Of Sego Marriage and the Impact On a 
Childrens (Juridical-Empirical Study In Gedong, Kar anganyar ) 

Gunarto Nanang Prabowo 

C.100.080.031 
The Faculty Of Law Muhammadiyah University of Surakarta 2013 

ABSTRACT 

The Phenomenon of sego marriage is a infringement action of law in marriage, 
sego marriage is one unauthorized marriage, mentioned in the marriage law that a 
legal marriage is performed in accordance with their respective religions and 
should be writen by marriage registrar employees as authentic evidence of marital 
events have occurred. Sego marriage behavior was not performe according their 
religion and doesn’t record but performed by local custom, because this marriage 
is unvalid accourding the religion and marriage law this would have a negative 
impact for who do this marriage in obtaining their rights, especially for his wife 
and children. The author conduct a research by using a Juridical-Empirical 
method, The author will identify the applicable law and relate it into existing 
facts, Based on the results of the research authors, showed that the perpetrators 
sego marriage will not obtain their rights, the wife isn’t reserve the right to make a 
living and heritage of husband if he died, the wife isn’t reserve the right for a gono 
gini treasure if come a bout divorce, because by law, the marriage is considered 
never happened, and also when the husband decided to remarry without the 
consent of the wife, the husband can not be accused, while for a children in a sego 
marriage considered by the law to have only a civil relationship to his mother, so 
that the birth certificate is only mentioned her name only, other than that child is 
not reserve the right a cost of living and education livelihood and legacy of his 
father. 

Keyword : Sego Marriage, The Impact of  Law 
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PENDAHULUAN 

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 atau 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). 

Perilaku nikah sego ini muncul karena adanya fenomena dimasyarakat 

tentang perempuan, bahwa perempuan yang sudah dewasa atau 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 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 

                                                           
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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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).2 

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. 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari pendahuluan diatas, maka penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut: a. Bagaimanakah hak-hak perempuan yang terikat dalam  

Nikah Sego baik dalam peraturan perundangan maupun dalam realitasnya, b. 

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

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan 

diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:Menjelaskan akses 

                                                           
2
 Sumarno. 2005. Etnoputika dalam Upacara Pengantin Jawa. Jurnal Kebudayaan Jawa Kejawen. 

Volume 1 No. 1 September. Halaman 103 – 111. 
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dan atau hak-hak laki-laki dan perempuan yang terikat dalam perkawinan nikah 

sego dan Menjelaskan dampak yuridis terhadap anak hail nikah sego. 

Metode Penelitian  

Metode Pendekatan penelitian adalah kualitatif sedangkan untuk Spesifikasi 

penelitianUntuk 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).Sedangkan untuk Metode Analisis Data menggunakan analisis normative – 

kritis untuk mengkaji dokumen hukum.3 

Pembahasan 

1. Hak-Hak Perempuan Yang Terikat Dalam  Nikah Sego  Baik Dalam 

Peraturan Perundangan Maupun Dalam Realitasnya. 

Menuruf  Prof Dr R Wirjono Projodikoro SH Perkawinan adalah suatu 

hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi 

syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.4 Sebagai 

salah satu perbuatan hukum, perkawinan mempunyai akibat hukum. Adanya 

akibat hukum ini penting sekali hubungannya dengan sahnya perbuatan 

hukum itu.5 Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan 

adalah sah,  ini bisa kita lihat dalam Pasal 2 (1) UU No 1 tahun 1974 yang 

menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum 

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. 

                                                           
3
 Lexy J. Mooeng,  2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset 

4 Wirjono Prodjodikoro, 1984, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Jakarta, Sumur Bandung, hal 7 
5 K.wanjik soleh, hukum perkawinan Indonesia, ghalia indinesia, hal 16 
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Kemudian menurut Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan No 1 tahun 1974 

ditentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Adapun pencatatan perkawinan dimaksud untuk 

menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas , baik bagi yang 

bersangkutan maupun bagi yang lain dan masyarakat, hal ini dapat di baca 

dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam daftar khusus 

yang disediakan untuk itu, sehingga sewaktu waktu dapat digunakan di mana 

perlu, terutama bagi alat bukti yang autentik. Pencatatan perkawinan 

bukanlah menentukan sah tidaknya suatu perkawinan, tetapi hanya 

menentukan peristiwa perkawinan itu benar benar terjadi. Jadi semata-mata 

bersifat administratif. 

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban 

perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur 

melalui perundang undangan untuk melindungi martabat dan kesucian 

perkawinan. Pencatatan perkawinan dapat dibuktikan dengan akta nikah, 

dimana masing-masing swami istri mendapatkan salinannya. Apabila terjadi 

perselisihan atau percekcokan diantara mereka atau salah satu tidak 

bertanggungjawab atau tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami atau 

istri maka dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau 

memperoleh hak masing-masing.  

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan 

yang berlaku”. Selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 

tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan pada Pasal 3 dikatakan : 
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1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan 

memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat 

perkawinan akan dilangsungkan. 

2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-

kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. 

3. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat(2) 

disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat (atas 

nama) Bupati Kepala Daerah. 

 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memuat masalah pencatatan 

perkawinan ini pada Pasal 5 yaitu : 

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap 

perkawinan harus dicatat. 

2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh 

Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang 

No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954. 

Selanjutnya pada Pasal 6 KHI dikatakan : 

a. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan 

harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan 

Pegawai Pencatat Nikah. 

Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat 

Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Sebagian masyarakat Indonesia 

yang beragama Islam (muslim) masih ada yang memahami ketentuan 

perkawinan yang lebih menekankan pada perspektif adat. Menurut 
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perkawinan versi ini, perkawinan telah cukup apabila syarat dan rukunnya 

menurut ketentuan adat yang berlaku di daerahnya, tanpa diikuti pencatatan, 

apalagi akta nikah. Kondisi semacam ini dipraktekkan oleh sebagian 

masyarakat dengan menghidupkan praktek  kawin tumpeng/ nikah sego tanpa 

melibatkan petugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai petugas resmi 

yang diserahi tugas itu. 

Menurut Undang-undang no 1 tahun 1974 pada pasal 2 disebutkan 

bahwah sahnya suatu perkawinan itu menurut agama masing-masing itu 

berarti perkawinan dapat dikatakan sah jika dilakukan sesuai dengan 

ketentuan agamanya,  dan di ayat duanya, adanya perkawinan perlu adanya 

pencatatan oleh pegawai pencatat nikah, ibersifat administrasi sebagai bukti 

otentik telah terjadi peristiwa hukum, yaitu perkawinan ini diperkuat pada 

Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang tidak tercatat atau yang 

tidak dapat dibuktikan dengan surat nikah, tidak mempunyai akibat hukum 

apapun. Artinya jika suami atau isteri tidak memenuhi kewajibannya, maka 

salah satu pihak tidak dapat menuntut apapun ke pengadilan,baik mengenai 

nafkah isteri maupun anaknya atau harta bersama yang mereka peroleh 

selama perkawinan berlangsung. Bahkan jika salah satu pihak meninggal 

dunia (suami/isteri) maka ia tidak dapat mewaris dari isteri atau suaminya itu. 

Perkawinan di bawah tangan ini resiko hukumnya sangat tinggi dan sangat 

merugikan kaum perempuan, terutama pada anak-anak yang telah dilahirkan.  

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas dan memperhatikan ketentuan 

yang mengatur tentang perkawinan maka dapat dikatakan bahwa, nikah sego 
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adalah perkawinan yang tidak sah menurut UU No 1 Tahun 1974, karena 

tidak dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agama,  akan tetapi Nikah sego 

adalah salah satu jenis adat pernikahan yang sah menurut ketentuan adat 

setempat. Nikah sego adalah salah satu adat perkawinan yang tidak tercatat 

sehingga tidak mempunyai akibat hukum dari pernikahan tersebut, itu 

berakibat lemahnya status perempuan untuk mendapatkan hak-haknya 

sebagai seorang istri seperti bagi istri, dampaknya secara hukum adalah tidak 

dianggap sebagai istri yang sah karena tidak memiliki bukti hukum yang 

otentik. Akibat lanjutannya adalah terkait hak sebagai seorang istri seperti 

yang telah diatur di dalam Undang-undang Perkawinan, istri tidak berhak atas 

nafkah dan warisan suami jika ia meninggal dunia; istri tidak berhak atas 

harta gono-gini jika terjadi perceraian karena secara hukum perkawinan 

tersebut dianggap tidak pernah terjadi dan juga ketika suami memutuskan 

untuk menikah lagi tanpa persetujuan istri, suami tidak dapat dituntut oleh 

istri karena perkawinannya tidak tercatat. 

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 atau sanak saudara dan kemudian salah satu dari mereka yang hadir 

(bisa orang tua ataupun yang dituakan) mengikrarkan bahwa keduanya telah 

menjadi swami istri. Perilaku nikah sego ini muncul karena adanya fenomena 

dimasyarakat tentang perempuan, bahwa perempuan yang sudah 
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dewasa/pantas menurut pandangan masyarakat 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 pintas untuk menyelesaikan masalah itu karena 

untuk mengadakan suatu perkawinan belum ada persiapan yang matang. 

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. 

Dapat dikatakan perbuatan nikah sego tidak adan berdampak hukum bagi 

pelakunya, semisal di dalam suatu pernikahan yang sah dan tercatat menurut 

UU No 1 Tahun 1974 pada pasal 34 dimana suami diwajibkan menafkahi 

lahir batin kepada istrinya sesuai dengan segala kemampuannya, dan di ayat 

tiganya jika swami melalikan tanggungjawabnya dapat di tuntut di muka 

pengadilan. Oleh sebab itu jaka dalam perjalanan membina rumah tangga 

perkawinan dilakukan dengan cara yang tidak sah apa lagi tidak tercatat ini 

tidak akan berdampak hukum apapun, bagi pelaku perkawinan tersebut, itu 

artinya ketika suami melalaikan tanggung jawabnya, istri tidak dapat 

menuntutnya di muka pengadilan untuk memperoleh hak-haknya yang telah 

di atur di dalam undang-undang. 

Perkawinan ini tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak tercatat. 

Dengan tidak adanya kekuatan hukum, maka suami tidak terikat secara 

hukum untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami yang harus 
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memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, serta kewajiban kewajiban 

lainnya, Seperti melindungi istri, memberikan segala keperluan hidup 

berumah tangga, menanggung biaya pemeliharaan kesehatan bagi istri dan 

anak, biaya pendidikan bagi anak-anaknya, serta menyediakan tempat tinggal 

yang layak (Kompilasi Hukum Islam pasal 80, 81). Tidak adanya keterikatan 

pada hukum ini, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan suami begitu 

mudah mengabaikan kewajibannya terhadap istri dan anak-anak. Seorang istri 

tidak dapat menuntut haknya dengan mengajukan gugatan di pengadilan 

karena tidak mempunyai bukti otentik berupa buku nikah.  

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

Perkawinan di Indonesia, ada perkawinan yang tidak tercatat dan yang 

tercatat. Perkawinan yang tercatat ada yang menyebut "kawin resmi" dan 

"kawin kantor". Menurut Jaih Mubarok, pada umumnya yang dimaksud  

perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN 

(Pegawai Pencatat Nikah) atau perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang 

Islam Indonesia, memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat 

perkawinan, dan tidak didaftarkan pada pejabat pencatat nikah. Sebaliknya 

perkawinan tercatat adalah perkawinan yang dicatat oleh PPN. Perkawinan 

yang tidak berada di bawah pengawasan PPN, dianggap sah secara agama 

tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti 

perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.6 

                                                           
6
 Jaih Mubarok, 2005, Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia, Bandung: Pustaka Bani 

Quraisy,  hlm. 87 
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Nikah sego adalah salah satu bagian perkawinan yang tidak berada di 

bawah pengawasan PPN, itu artinya perkawinan ini tidak mempunyai 

kekuatan hukum bagi kaum wanita dan anak anak, suami tidak terikat secara 

hukum untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami yang harus 

memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, serta kewajiban kewajiban 

lainnya. Seperti melindungi istri, memberikan segala keperluan hidup 

berumah tangga, menanggung biaya pemeliharaan kesehatan bagi istri dan 

anak, biaya pendidikan bagi anak-anaknya, serta menyediakan tempat tinggal 

yang layak7, dan juga anak tidak akan mendapatkan warisan dari bapaknya 

karena dalam undang-undang perkawinan anak hasil perkawinan yang tidak 

di bawah pengawas PPN hanya memiliki hubungan keperdataan dengan 

ibunya, itu artinya akte kelahiran anak tersebut nantinya hanya 

menyantumkan nama ibunya. Di samping itu anak dari perkawinan tidak 

dalam pengawasan PPN, ketika terjadi perceraian anak tersebut tidak akan 

mendapat biaya pendidikan dan biaya kebutuhan hidup yang telah diatur 

dalam undang undanu terutama UU No 1 Tahun 1974 Dan ketika terjadi 

putusnya suatu perkawinan ada beberapa hal yang harus di penuhi terkait itu, 

seperti di sebutkan dalam Pasal 41 Akibat putusnya perkawinan karena 

perceraian ialah: Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan 

mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, 

bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan 

memberi keputusan; Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya 

                                                           
7
 Inpres no 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 80,81 
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pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam 

kenyataannya tidak dapt memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat 

menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut; Pengadilan dapat 

mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan 

dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. 

Itu artinya status hukum sebagai anak dalam pernikahan yang tidak 

dicatatkan pada PPN, dalam penulisan akta kelahiran  tidak tercantumnya 

nama ayahnya karena hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan 

ibunya dan akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis 

bagi si anak dan ibunya. Anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan 

pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya. Perkawinan di bawah tangan 

berdampak mengkhawatirkan atau merugikan bagi istri dan anak terutama di 

dalam memperjuangkan hak-haknya yang telah di atur dalam undang undang 

perkawinan karena tidak ada bukti otentik yang bisa digunakan untuk 

memperjuangkan hak-haknya tersebut. Hal tersebut senada dengan hasil 

wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap pelaku nikah sego, yang ada 

di desa cerman, gedong, karanganyar seperti telah diuraikan di atas dimana 

anak dari hasil pernikahan sego, rata-rata terkait status hukum anak tersebut 

hanya memiliki hubungan perdata terhadap ibunya8 (Pasal 42 dan 43 UU No 

1 tahun 1974 ) yang dicantumkan di dalam akte kelahiran yang hanya 

memuat nama ibunya, di sisi lain anak dari nikah dari pihak swami 

melalaikan tanggungjawabnya sebagai seorang suami yang harus 

                                                           
8
 Pasal 41,42 Undang-undang no 1 tahun 1974 
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bertanggungjawab untuk mendidik anak dan memberikan biaya kehidupan, 

pendidikan, kesehatan (Pasal 80 KHI) dan ketika terjadi perceraian atau 

bapaknya meninggal, anak tersebut tidak akan mendapat warisan dari 

bapaknya. Karena tidak ada bukti otentik yang bisa digunakan untuk 

menuntut hak-hak tersebut. 
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Kesimpulan 

Berdasaruraiandanhasil penelitian serta berdasar analisis yang dilakukan 

mengenai tinjauan yuridis, empiris , terkait nikah sego dan akibat hukumnya di 

desa cerman, gedong , karanganyar maka dapat penulis simpulkan, Menginat, 

menimbang, memutuskan dan mencermati tiap-tiap BAB yang telah dipaparkan di 

muka, maka dapat diurai sebagai sebuah kesimpulan sebagai berikut: (1) Nikah 

sego adalah salah satu bentuk perkawinan adat di masyarakat jawa terutama di 

desagedong, karanganyar. Perkawinaninimenurut UU NO 1 Tahun 1974 

merupakanperkawinan yang tidaksahkarenatidakdilakukanmenurut agama yang di 

anutpelakunikah sego selainitupernikahaninijugatidaktercatat di pegawai pencatat 

nikah ( PPN ), yang dalam realitanya memberikan posisi yang lemah terutama 

kepada istri dan anak hasil dari perkawinan tersebut  itudikarenakan tidak adanya 

kepastian hukum karena tidak memiliki landasan hukum yang kuat. di Indonesia  

itu berdampak kurang terjaminnya hak-hak istri terkait harta waris, harta gono 

gini dan harta bersama, sedangkan pada anak terkait setatus sosial dimana anak 

tersebut bisa dikatakan anak haram, itu dikarenakan dalam pembuatan akta 

kelahiran nama bapak tidak dicantumkan dalam akta tersebut karena undang-

undang perkawinan di indonesia menganut hubungan keperdataan ke ibu, 

selainitutidakmendapatbiayakehidupan, pendidikandan warisan dari 

ayahnya;(2)Perkawinan tidak tercatat tidak memiliki kekuatan hukum. Dengan 

tidak adanya kekuatan hukum, maka suami tidak terikat secara hukum untuk 

memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami yang harus memberikan nafkah 

kepada anak dan istrinya, serta kewajiban kewajiban lainnya, Seperti melindungi 
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istri, memberikan segala keperluan hidup berumah tangga, menanggung biaya 

pemeliharaan kesehatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan bagi anak-anaknya, 

serta menyediakan tempat tinggal yang layak 

 

Saran 

(1). Pemerintah melakukan sosialisasi terkait dampak pernikahan yang 

dilakukan dibawah tangan dan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang 

perkawinan sehingga masyarakat paham dan mengerti dampak negatif nikah di 

bawah tangan.(2). Perlu adanya penataan kembali Undang-Undang Perkawinan di 

Indonesia karena telah ada beberapa puluh tahun yang lalu, di dalam 

perjalanannya hingga saat ini masih member peluang praktik-praktik pernikahan 

di bawah tangan yang tidak memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan 

keadilan, saya rasa Pemerintah dan DPR selaku pembentuk undang-undang 

memberikan respon terhadap undang-undang tentang perkawinan, sehingga 

undang-undang perkawinan ini lebih memberikan nilai-nilai, Kepastian Hukum, 

Kemanfaatan dan Keadilannya bagi masyarakat (3). Apabila suatu saat nanti akan 

ada revisi undang-undang perkawinan, maka hendaknya ada pasal untuk 

mewajibkan terkait keharusan pencatatan perkawinan dan juga pemberian 

sanksiyang tegas, tidak hanya sanksi yang sifatnya administrasi terhadap 

perkawinan di bawah tangan sehingga praktek-praktek nikah di bawah 

tangantidakadalagi. 
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Sulawesi Selatan.  Siri di Sulsel ada pada suku bugis yqang dikaitkan 
dengan kehormatan atau rasa malu dan perumpamaan simbol dari siri 
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