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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.   Latar Belakang Masalah   

Hukum ada di dalam masyarakat untuk mengatur tata kehidupan 

masyarakat. Ada 3 hukum yang dipergunakan untuk mengaturnya, ketiga 

hukum tersebut adalah Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat. 

Hukum Perdata diperuntukkan bagi orang-orang Tionghoa dan Eropa yang 

sudah menjadi warga negara Indonesia. Hukum Islam diperuntukan bagi 

orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam. Hukum adat diperuntukkan 

bagi orang Indonesia asli untuk semua lapisan agama yang memiliki tiga 

macam sifat kekeluargaan, yaitu sifat kebapakan, sifat keibuan dan sifat 

kebapak-ibuan1.  

Hukum Perdata dipergunakan untuk orang-orang Tionghoa dan Eropa 

secara umum. Hukum Islam adalah hukum yang dipergunakan bagi orang-

orang yang beragama Islam. Sedangkan hukum adat adalah hukum yang 

dipergunakan bagi masyarakat atau daerah tertentu yang dikuatkan dengan 

yurisprudensi dari Mahkamah Agung.2 

Masyarakat Indonesia dikenal dengan masyarakat yang pluralistik atau 

majemuk, dilihat dari segi etnik, agama, adat istiadat maupun golongan. 

Karakteristik seperti ini mengakibatkan terjadinya interaksi sosial budaya 

yang pada gilirannya memunculkan fenomena perkawinan silang antar agama 
                                                 
1 Sajuti Thalib, Lima Serangkai Tentang Hukum, Bina Aksara, Jakarta, 1992, hal.11  
2 R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia, Sumur, Bandung, 1989, hal. 4. 
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dan budaya, serta etnis maupun golongan yang berbeda. Masalah perkawinan 

merupakan masalah yang komplek, hal ini tidak hanya terjadi antar agama 

yang berbeda, tetapi juga pada agama yang sama kalau dikaitkan pada hukum 

yang berlaku baik hukum agama maupun hukum formal di negara kita. 

Permasalahan perkawinan ada dua, yaitu pertama masalah perkawinan beda 

agama, dan yang kedua adalah perkawinan yang terjadi “siri” atau sering 

disebut kawin siri atau nikah siri. 

Ramulyo (1999) menjelaskan bahwa nikah siri adalah suatu pernikahan 

yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia dengan memenuhi rukun 

nikah dan syaratnya, tetapi tidak di daftarkan oleh Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang perkawinan.3 

Hakikat perkawinan adalah merupakan hubungan hukum antara subjek-

subjek yang mengikatkan diri dalam perkawinan (dalam hal ini yang 

dimaksud ialah antar seorang pria dengan seorang wanita). Perkawinan  

menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dianggap sebagai 

suatu perjanjian (persetujuan) asalkan kata perjanjian diambil dalam arti yang 

luas. Sebab untuk melangsungkan perkawinan diperlukan adanya kehendak 

yang bersesuaian antara seorang pria dengan seorang wanita serta keterangan 

tentang adanya kehendak tersebut.4 

Dari definisi tersebut jelaslah bahwa dalam perkawinan terjadi ikatan 

lahir dan batin antara dua orang (pria dan wanita), sehingga sejak saat 

                                                 
3 M. Idris Ramulyo, “Suatu Perbandingan antara Ajaran Sjafi’I Hazairin dan Wasiat Wajib di 

Mesir Tentang Pembagian Harta Warisan untuk Cucu Menurut Islam”. Majalah Hukum dan 
Pembangunan. Nomor 2 Tahun XII (Maret). 2000. 

4  Wantjik Saleh. Hukum Perkawinan Indonesia. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1992. hal. 80. 
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perkawinan tersebut identitas pasangan tersebut tidak lagi sebagai individu, 

tetapi sebagai bagian dari satu unit yang disebut keluarga. 

Dari pengertian tersebut nikah siri mempunyai kekurangan apabila 

dilihat dari segi hukum. Sehingga pernikahan tersebut menimbulkan masalah 

bagi perempuan yang menjalaninya. Berbagai masalah yang timbul akibat 

nikah siri antara lain, suami dengan mudah melakukan poligami, tidak 

memberi nafkah bulanan pada istri, laki-laki dapat mudah menyangkal dari 

anak yang telah dilahirkan dengan perempuan yang dinikah secara siri, jika 

terjadi perceraian penyelesaian harta bersama menjadi tidak jelas.  

Data dari hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh harian Jawa Pos, 

menunjukkan 90,9 persen dari 430 responden menyatakan bahwa perempuan 

dan anak berada pada posisi yang lemah dan tidak berdaya untuk menuntut 

haknya. Sebanyak 2,87 persen responden lainya mengemukakan perempuan 

dan anak dirugikan karena statusnya tidak jelas dan anak yang dilahirkan sulit 

mendapatkan pengakuan dari ayahnya, karena tidak ada bukti hitam diatas 

putih dari pernikahan tersebut. Sisanya, 25,3 persen responden menganggap 

bahwa anak dari orang tua yang melakukan nikah siri rawan untuk ditinggal 

begitu saja atau di telantarkan dan perempuan kesulitan untuk menuntut hak-

haknya5. 

Dari segi hukum negara telah jelas tentang pembagian hak waris dan 

hak asuh anak. Tanpa adanya surat atau bukti yang sah dalam pernikahan, 

maka jika terjadi perceraian akan sulit untuk membuktikan hubungan darah 

                                                 
5  Edi J. Jawa Pos, 22 September 2000, hal. 26. 
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atau keturunan, masalah harta antara suami dan istri, hak waris antara harta 

anak dan orang tua serta menimbulkan beban psikologis dan sosial. 

Dengan uraian tersebut di atas mendorong penulis untuk menyusun 

skripsi dengan judul: “KEDUDUKAN ANAK DAN HARTA DALAM 

PERKAWINAN SIRI DITINJAU DARI UU NOMOR 1 TAHUN 1974” 

 

B. Perumusan masalah 

Seperti telah diuraikan dalam latar belakang masalah, maka dapat 

disusun identifikasi perumusan sebagai berikut : 

1. Apakah perkawinan siri dinyatakan sah menurut Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan? 

2. Apakah kedudukan anak siri dianggap sah menurut Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan? 

3. Bagaimanakah hak anak dalam harta pada perkawinan siri ditinjau dari 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan? 

4. Permasalahan-permasalahan apa yang ditemui dan bagaimana cara 

menyelesaikan masalah pembagian harta kepada anak dalam perkawinan 

siri dengan anak dari perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974? 

 
C. Tujuan penelitian 

Suatu penelitian supaya terdapat sasaran yang jelas dan sesuai dengan 

apa yang dikehendaki, maka perlu ditetapkan tujuan penelitian. Adapun tujuan 

dalam penelitian ini, yaitu: 
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1. Untuk mengetahui sah tidaknya perkawinan siri menurut Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan? 

2. Untuk mengetahui sah tidaknya kedudukan anak siri menurut Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

3. Untuk mengetahui hak anak dalam harta pada perkawinan siri ditinjau dari 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

4. Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang ditemui dan cara 

menyelesaikan masalah pembagian harta kepada anak dalam perkawinan 

siri dengan anak dari perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil 

penelitian adalah: 

1.   Bagi anak dan orang tua dari perkawinan siri 

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman dan pemikiran 

tentang kedudukan anak dan harta dalam perkawinan siri ditinjau dari 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

2. Bagi masyarakat 

Memberi sumbangan pengetahuan kepada masyarakat tentang 

kedudukan anak dan harta dalam perkawinan siri ditinjau dari Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
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3.   Bagi ilmu pengetahuan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan 

pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi hukum 

perdata dan hukum Islam. 

 

E. Metode penelitian  

Metode adalah cara yang berfungsi untuk mencapai tujuan. Metode 

merupakan suatu cara tertentu yang di dalamnya mengandung suatu teknik 

yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu.6 Penelitian 

adalah penyelidikan yang amat cerdik untuk menetapkan sesuatu; penelitian 

tidak lain dari suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui 

penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah sehingga 

diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut.7 

Berdasarkan pendapat tersebut di atas mengenai metode dan penelitian, 

dapat diambil kesimpulannya bahwa metode penelitian adalah suatu cara 

yang mengandung teknik, yang berfungsi sebagai alat dalam suatu 

penyelidikan dengan hati-hati untuk mendapatkan fakta sehingga diperoleh 

pemecahan masalah yang tepat terhadap masalah yang telah ditentukan. 

Untuk itu dalam suatu penelitian, peneliti harus membuat atau menentukan 

metode secara tepat untuk mendapatkan hasil yang baik. 

Suatu metode penelitian di harapkan mampu untuk menemukan, 

merumuskan, menganalisis, mampu memecahkan masalah-masalah dalam 

                                                 
6 Arief Furchan, Pengantar Metode Penelitian Kualitatif, Usaha Nasional, Surabaya, 1997, hal. 11.  
7 Ibid 
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suatu penelitian dan agar data-data di peroleh lengkap, relevan, akurat, dan 

reliable, diperlukan metode yang tepat yang dapat di andalkan (dependable). 

Maka penulis gunakan metode penelitian: 

1.   Metode pendekatan. 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian 

menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah “Dalam 

menganalisis data didasarkan pada asas-asas hukum dan perbandingan-

perbandingan hukum yang ada dalam masyarakat”.8 Aspek-aspek hukum, 

baik Undang-undang sebagai hukum yang tertulis maupun hukum yang 

ada dalam masyarakat yaitu nilai-nilai atau norma yang ada dalam 

masyarakat, dalam kelayakan, kepatutan, itikat yang ada dalam 

masyarakat sehingga dapat diketahui legalitas atau kedudukan hukum 

2.   Jenis penelitian 

Dalam penelitian ini penulis mengunakan jenis penelitian 

deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status 

kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran 

ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian 

deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan 

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antarfenomena yang diselidiki.9 Dengan menggunakan jenis 

penelitian ini, penulis ingin memberi gambaran seteliti mungkin secara 

sistematis dan menyeluruh tentang. 
                                                 
8  Soerdjono   Soekanto,  2001,  Penelitian   Hukum  Normatif   Suatu  Tinjauan  Singkat,  Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, hal. 6. 
9  Ibid. 
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3.   Lokasi Penelitian 

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang 

akan dibahas, maka penulis memilih kota Surakarta, dengan alasan di kota 

Surakarta pernah terjadi pernikahan siri dan dari pernikahan siri lahir anak 

yang perlu memperoleh kedudukan dan harta dari orang tuanya.  

4.   Sumber Data 

Dalam penelitian ini diperlukan jenis sumber data yang berasal dari 

literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian, sebab penelitian ini 

merupakan penelitian dengan pendekatan normatif yang bersumber pada 

data sekunder.  

Data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah sekunder yang 

terdiri dari: 

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan 

mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, bahan 

hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi. Data dari pemerintah 

yang berupa dokumen-dokumen tertulis yang bersumber pada 

Perundang-undangan, di antaranya: 

1) KUH Perdata 

2) HIR 

3) UU Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan 

4) Yurisprudensi 
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b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan 

dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari hukum primer, yaitu hasil 

karya ilmiah para sarjana. 

c. Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan informasi tentang bahan 

hukum primer dan sekunder. 

5.   Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan 

adalah studi Kepustakaan. Studi kepustakaan yakni studi tentang sumber-

sumber  yang digunakan dalam penelitian sejenis dokumen yang 

digunakan untuk mencari data-data mengenai hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkrip, buku, majalah, dan hal-hal lain yang menunjang 

penelitian.10 (Arikunto, 1998: 188). 

Data yang didapat berupa tulisan, selanjutnya disimak, dicatat, 

kemudian dijadikan landasan teori dan acuan dalam hubungannya dengan 

obyek yang akan diteliti, yaitu tentang kedudukan anak dan harta dalam 

perkawinan siri ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan. 

6.   Analisa Data  

Tehnik analisis data dalam suatu penelitian penting agar data yang 

telah terkumpul dapat dianalisis sehingga dapat menghasilkan jawaban 

guna memecahkan masalah yang diteliti. 

                                                 
10 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta,  Rhineka Cipta, 

1998, Hal. 19.  
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Data yang diperoleh setelah melewati mekanisme pengolahan data, 

kemudian ditentukan jenis analisisnya agar nantinya data yang terkumpul 

dapat dipertanggung jawabkan. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis 

berdasarkan peraturan literatur, yang ada hubungannya dengan 

7.   Prosedur penelitian  

Prosedur penelitian ini, sebagai berikut : 

a. Mendefinisikan secara jelas dan spesifik tujuan yang hendak dicapai. 

b. Perlu menemukan fakta-fakta dan sifat-sifat dari variabel penelitian. 

c. Membuat rancangan tentang: pendekatan, cara mengumpulkan data, 

cara menentukan sampel, alat yang digunakan dan metode yang 

digunakan untuk mengumpulkan data. 

d. Proses pengumpulan data. 

e. Menganalisis data  

f. Menyusun laporan. 

 

F. Sistematika Skripsi  

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam memperoleh 

gambaran dalam hasil skripsi ini, maka secara umum penulis mengemukakan 

urutan (sistematika) skripsi seperti di bawah ini: 

BAB I :  PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah  

B. Perumusan masalah  

C. Tujuan Penelitian  
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D. Manfaat Penelitian  

E. Metode Penelitian  

F. Sistematika skripsi 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Anak dalam Perkawinan Siri 

1. Pengertian Perkawinan Siri 

2. Anak Hasil Perkawinan Siri Menurut yurisprudensi 

3. Kedudukan Anak dan Harta dalam Perkawinan Siri 

Menurut yurisprudensi.  

B. Tinjauan Kedudukan Anak dan Harta Menurut Undang-undang 

No. 1 Tahun 1974 

1. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-undang No. 1 

Tahun 1974 

2. Syarat-syarat Perkawinan Menurut Undang-undang No. 1 

Tahun 1974 

3. Pengertian Anak  

4. Kedudukan Anak dan Harta Menurut Undang-undang No. 1 

Tahun 1974 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A.   Data Penelitian  

1.  Sah tidaknya perkawinan siri menurut Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
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2.  Sah tidaknya kedudukan anak siri menurut Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  

3.  Hak anak dalam harta pada perkawinan siri ditinjau dari 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

4.  Masalah-masalah yang ditemui dan cara menyelesaikan 

masalah pembagian harta kepada anak dalam perkawinan 

siri dengan anak dari perkawinan menurut Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974. 

B.   Pembahasan 

1.  Sah tidaknya perkawinan siri menurut Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

2.  Sah tidaknya kedudukan anak siri menurut Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  

3.  Hak anak dalam harta pada perkawinan siri ditinjau dari 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

4.  Masalah-masalah yang ditemui dan cara menyelesaikan 

masalah pembagian harta kepada anak dalam perkawinan 

siri dengan anak dari perkawinan menurut Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974. 

BAB IV : PENUTUP 

A. Kesimpulan.  

B. Saran-saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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