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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkawinan atau sering juga disebut pernikahan merupakan pintu atau 

jembatan yang suci dan baik untuk meneruskan garis keturunan, dengan 

pernikahan manusia dapat melanjutkan garis keturunannya tanpa harus 

bimbang dan takut terhadap ancaman dari nilai-nilai, norma, dan agama. 

Pernikahan merupakan suatu kegiatan yang sakral dan suci. Sehingga 

harus dilakukan dengan baik dan benar. Pernikahan tidak dapat dilakukan 

sembarangan, hal ini dikarenakan dalam pernikahan ada tata cara dan 

persyaratan yang harus diikuti serta dipenuhi oleh orang yang hendak 

melangsungkan pernikahan tersebut. Sebagai orang muslim, kita harus 

mengerti betul tata cara pernikahan dan persyaratan apa saja yang harus 

dipenuhi untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Apabila salah satu 

persyaratan dalam pernikahan tidak dipenuhi, dapat mengakibatkan 

pernikahan menjadi batal atau cacat. 

Adapun rukun dan syarat  dalam melakukan pernikahan antara lain 

calon suami, calon istri, wali yang sah dari pihak perempuan, dua orang saksi 

yang adil dan dapat dipercaya, serta ijab dan qabul. Apabila seorang 

perempuan dinikahkan tanpa wali, maka pernikahannya dianggap batal. 

Seperti dalam kesepakatan para ulama dijelaskan bahwa “tidak ada 

pernikahan kecuali dengan adanya wali” (Yahya,1997:202 ). 



 2 

Rasulullah menganjurkan ummatnya untuk melakukan pernikahan hal 

ini dijelaskan dalam hadits yang juga merupakan kesepakatan para ahli hadits, 

dikatakan: 

“Hai pemuda barang siapa yang mampu diantara kamu serta 

berkeinginan hendak nikah (kawin)hendaklah ia itu kawin (nikah), karena 

sesungguhnya perkawinan itu akan menanjauhkan mata terhadap orang yang 

tidak halal dilihatnya dan akan terpelihara dari godaan syahwat ” (Ramulyo: 

1996). 

 

Perkawinan ini dapat memelihara pandangn mata, menenteramkan 

jiwa, memelihara nafsu seksual, menenangkan pikiran membina kasih sayang 

dan juga menjaga kehormatan dan juga memelihara kepribadian.     

Bukankah tujuan dari pernikahan itu adalah hal yang baik, untuk 

menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tapi mengapa 

pernikahan harus menjadi dilema/masalah dikemudian hari. Dalam beberapa 

kasus, pernikahan bisa menjadi masalah bahkan bisa menjadi permasalahan 

yang dibawa ke ranah hukum. Misalnya adalah masalah nikah siri yang akhir-

akhir ini hangat diperbincangkan. 

Niakah siri merupakan suatu fenomena sosial yang sudah lama ada 

dalam masyarakat. Penikahan semacam ini sangat rawan terhadap 

penyelewengan, sehingga pernikahan siri menjadi polemik dalam masyarakat. 

Dari satu sisi nikah siri banyak menimbulkan efek negatif, terutama bagi 

pihak perempuan dan anak. 

Namun dari sisi lain, nikah siri juga dapat memberikan kemudahan 

bagi masyarakat yang kurang mampu untuk melakukan pernikahan. Faktor 

ekonomi menjadi masalah bagi mayarakat yang kurang mampu untuk 
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melakukan pernikahan secara resmi  menurut ketentuan hukum dan undang-

undang yang berlaku. 

Nikah siri hampir sama dengan kawin kontrak, salah satu pihak, 

terutama perempuan, menjadi pihak yang dirugikan karena status yang tidak 

jelas. Walaupun begitu, pernikahan siri tetap saja marak dilakukan dan tidak 

melihat dampak dari pernikahan tersebut.hal ini dikarenakan perilaku saling 

membutuhkan antara kedua belah pihak dengan istilah lain simbiosis 

mutalisme (Kertamuda : 2009). Pihak wanita mau dinikahi siri lagi-lagi 

karena faktor ekonomi yang menurut mereka untuk melakukan itu, sedang 

pihak laki-laki, mereka tentunya nikah karena salah satunya adalah kebutuhan 

biologis. Walau mungkin ada juga laki-laki yang menikahi siri seorang 

wanita karena tujuan yang mulia. 

Pernikahan siri banyak terjadi di hampir setiap lapisan masyarakatkita. 

Mulai dari rakyat biasa sampai, masyarakat kurang mampu maupun pejabat 

tinggi negara yang duduk dibangku pemerintahan. Berbagai alasan mereka 

kemukakan untuk menunjukkan bahwa yang mereka lakukan adalah benar 

dan sah. 

Dalam penikahan siri, asebagai suami istri, mereka juga membentuk 

kehidupan baru. Di keluargab tersebut, mereka juga mempunyai anak dari 

hasil pernikahan siri. Namun, anak yang dilahirkan dari pernikahan siri akan 

mendapat masalah dengan status atau legalitasnya. Walaupun dari sudut 

pandang agama (islam) adalah sah. Berarti untuk hak dan kewajiban tentunya 

sama dengan anak hasil pernikahan legal, berdasarkan hukum agama dan 
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hukm negara. Akan tetapi, tidak semudah yang dibayangkan, kehadiran istri 

dan anak hasil pernikahan siri belum tentu dapat diterima oleh istri dari 

pernikahan yang sah. Hal ini bahkan akan menimbulkan konflik baru dalam 

kehidupan rumah  tangga dan pasangan tersebut. 

Dalam beberapa pengertian, nikah siri dapat diartikan sebagai suatu 

pernikahan yang dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, dengan adanya 

wali dan saksi-saksi, namun tidak jarang pernikahan ini dilakukan tanpa 

adanya wali dan saksi-saksi. Letak perbadaan nikah siri dengan pernikahan 

yang dilakukan pada umumnya adalah masalah pencatatan pernikahan dalam 

catatan sipil negara. Nikah siri tidak dilakukan pencatatan sebagai mana yang 

diatur dalam Undang-Undang pernikahan No. 1 Tahun 1974 pasal 2:2 yang 

menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-

undangan yang berlaku. (Ramulyo : 1996). 

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab sahihnya 

bab 36 dari kitab nikah : 

 ”perempuan yang mana saja kawin tanpa izin walinya maka 

pernikahannya bathal, maka pernikahannya bathal, maka pernikahannya 

bathal”. 

 

Syaikhul Islam Rahimahullah mengatakan bahwa: 

 “apabila seorang laki-laki mengawini seorang perempuan tanpa wali 

dan saksi-saksi, serta merahasiakan pernikahannya, maka menurut 

kesepakatan imam pernikahan itu bathil”.(Yahya: 1997). 

 

Kita mungkin sudah sering mendengar tentang nikah siri, bahkan 

mungkin sudah akrab dan tidak asing lagi ditelinga kita. Nikah siri sudah 

menjadi fenomena yang tidak asing lagi kita jumpai di masyarakat. Namun 
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sekarang nikah siri menjadi perbincangan dan perdebatan yang cukup hangat 

di berbagai kalangan. 

Salah satu contoh kasus nikah siri yang dapat kita lihat antara lain 

adalah kasus artis dangdut Indonesia, dan juga yang tidak kalah hangatnya, 

adalah kasus Syeh Puji yang menikah siri dengan anak dibawah umur, 

sehingga menimbulkan banyak sekali perdebatan dari berbagai kalangan. 

Munawar (online) 23/04/2011 

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak bermunculan kasus nikah siri. 

Pada taraf nasional, Lombok timur  merupakan salah satu daerah di indonesia 

dengan jumlah kasus tertinggi. Hal ini disebabkan karena pengaruh budaya 

dan kebiasaan daerah setempat  yang sudah berlangsung sangat lama, 

sehingga kasus ini semakin meluas dan sulit untuk dihilangkan. 

Pihak berwenang, dalam hal ini pemerintah daerah maupun 

Departemen Agama (Depag) tidak memiliki kekuasaan yang tinggi untuk 

mengintervensi tradisi atau mencegah kasus tersebut, kecuali dengan suatu 

kebijakan yang menyentuh kearifan lokal. 

Ketua Pengadilan Agama (PA) Selong, Izzudin, H.M. membenarkan 

tingginya angka kasus nikah siri itu. Dengan fakta Kabupaten Lombok Timur 

(Lotim) sebagai penduduk terpadat di NTB, maka Lotim sekaligus menjadi 

daerah kabupaten dengan kasus nikah siri tertinggi di Indonesia. Goufron. 

(online) 31/05/2011 

Menurut Ketua PC NU Kota Malang, KH. Marzuki Mustamar, nikah 

siri termasuk pernikahan yang tidak normal. Biasanya hampir 100 persen 
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tidak jujur. Jika dibangun dengan ketidak jujuran, istri tidak akan tenang dan 

akan berpengaruh pada keturunan yang dihasilkannya. Online (31/10/2011) 

Beliau menambahkan nikah siri selama ini selalu menjadi masalah. 

Nikah siri dalam agama sah-sah saja, asalkan sesuai dengan syariat. 

Belakangan, nikah siri dilakukan karena banyak terjadi “kecelakaan”, hamil 

lebih dulu akibat pergaulan bebas. Selain itu, nikah siri lebih banyak 

dibangun dengan niatan yang tidak jujur atau niat yang tidak benar. 

“Dalam agama, istri tua dan istri muda yang dinikahi melalui nikah siri sama-

sama memiliki kewajiban dan hak yang sama. Tapi, saat pembagian warisan 

misalnya, istri siri biasanya tidak mendapatkan apa-apa. Karena tidak 

dianggap. Kalau seperti itu, tanggung jawab bapak-bapaknya di akhirat 

nantinya,” 

Kasus yang muncul dipermukaan akhir-akhir ini yangh terungkap 

yaitu kasus yang terjadi pada putri (13) warga Desa Kedung banteng, 

Kecamatan Sumbermanjing Wetan, yang dipaksa oleh kedua orangtuanya 

untuk menikah siri dengan Mulyono (31).  

Kasus yang mirip kisah Syekh Puji ini kini ditangani serius oleh Unit 

Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Malang. Demi keamanan 

sekaligus merehabilitasi trauma psikis yang dialami, siswa kelas VIII SMP ini 

untuk sementara tinggal di rumah Kepala desa Tambak Rejo, Kecamatan 

Sumbermanjing Wetan, Wikanto. 

Sosiolog dari IAIN Sumut, Prof. Dr. Nur Ahmad Fadhil Lubis, 

mengatakan, nikah siri yang banyak terjadi di kalangan masyarakat lebih 
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banyak menimbulkan mudharat (efek buruk) daripada manfaatnya. Idealnya, 

perkawinan adalah suatu peristiwa yang membahagiakan dan layak 

diberitahukan karena berkaitan dengan status sosial di tengah masyarakat. 

Melalui pernikahan itu, akan tercipta sebuah tatanan sosial yang 

bersangkutan, termasuk pengaruhnya dalam bersosialisasi di kalangan 

masyarakat. Jika disembunyikan, maka dikhawatirkan muncul permasalahan 

di belakangan hari seperti tanggung jawab terhadap isteri dan anak yang lahir 

dari pernikahan tersebut. Karena terkait dengan tatanan sosial, pernikahan itu 

harus diatur sedemikian rupa agar tidak mengakibatkan kebingungan dan 

ketidakjelasan. Salah satu aturan itu adalah perlunya pernikahan yang 

dilangsungkan tersebut dicatatkan dan memiliki akta yang resmi sehingga 

sesuai dengan norma yang berlaku. News (online) 11/ 03/2011 

Jika dilihat dari dampak yang ditimbulkan dari nikah siri, memang 

benar sebaiknya dilakukan pencatatan sipil tentang pernikahan, hal ini 

bertujuan untuk menjamin hak-hak perempuan dan anak apabila terjadi 

perceraian dan sebagainya. Nikah siri memang tidaklah dilarang dalam Islam 

jika semua syarat telah terpenuhi, namun hal ini sering kali dijadikan pelarian 

bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang hanya mangikuti hawa 

nafsu semata. 

Tidak salah jika pemerintah membuat Rancangan Undang-Undang 

(RUU) yang mengatur tentang larangan nikah siri, hal ini sepenuhnya dibuat 

untuk melindungi hak-hak warga Negaranya yang dalam hal ini adalah 

perempuan. Namun RUU yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang larangan 
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nikah siri menjadi perdebatan yang hangat, sehingga menimbulkan pro dan 

kontra hampir di seluruh kalangan masyarakat. Hal yang menimbulkan 

kontroversial dalam pembuatan RUU ini adalah sangsi yang diberikan kepada 

pelaku nikah siri yang berupa tindak pidana enam bulan hingga tiga tahun 

penjara dan denda maksimal lima juta rupiah bagi pelaku nikah siri. 

Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) 

Arwani Faishal mengingatkan bahwa pernikahan adalah masalah perdata. 

Karena itu akan menjadi kezaliman pemerintah jika memenjarakan 

pelakunya. Dia kemudian membandingkan dengan pelaku kumpul kebo yang 

jelas jelas bertentangan dengan agama mana pun, tapi tidak pernah dikenai 

sangsi pidana oleh negara. Jika ini terjadi justru negara malah bertindak 

zalim. Menurutnya, pernikahan siri atau pernikahan yang tidak didaftarkan 

secara administratif kepada negara adalah perkara perdata yang tidak tepat 

jika diancam dengan hukuman penjara. Bahkan sanksi material (denda) juga 

tetap memiliki dampak sangat buruk bagi masyarakat. “Bila mengenakan 

denda dalam jumlah tertentu untuk orang-orang yang melakukan nikah siri, 

tentu hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan. Bukan masalah bagi mereka 

yang punya uang banyak. Namun tidak adil bagi mereka yang secara ekonomi 

hidupnya pas-pasan,” kata Arwani. Dalam pandangannya, nikah siri memiliki 

berbagai dampak positif (maslahah) dan dampak negatif (mafsadah) yang 

sama-sama besar. Jika dilegalkan, akan sangat rawan disalahgunakan dan jika 

tidak diakui akan bertentangan dengan syariat Islam. “Untuk itu dampak 

negatif dan positif pernikahan siri harus dikaji dan disikapi bersama. Risky 



 9 

(online) 23/04/2011 

Pertentangan pendapat dalam menanggapi nikah siri masih berlanjut 

dan belum menemukan titik temu yang jelas. Dalam menyikapi perbedaan ini, 

pemerintah juga belum bisa menyimpulkan dengan pasti apakah RUU nikah 

siri akan disahkan atau tidak, karena masih dalam pembahasan tingkat lanjut. 

Terlepas dari semua perdebatan yang ada dalam masyarakat, penulis 

ingin mengetahui secara jelas bagaimana sebenarnya perempuan menyikapi 

fenomena nikah siri ini. Hai ini dijelaskan mengapa penulis menjadikan 

“Persepsi Perempuan Tentang Nikah Siri” sebagai judul dari tugas akhir 

dalam rangka menyelesaikan studi S1 di lembaga perserikatan 

Muhammadiyah, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Malang. 

Perempuan yang dianggap paling banyak mengalami kerugian atau 

juga merupakan korban dari nikah siri menjadi subyek penelitian penulis. 

Tanpa adanya bukti nikah dari pernikahan yang dilakukan, perempuan tidak 

dapat melakukan gugatan kepada bekas suami sirinya melalui lembaga 

terkait/pengadilan sehubungan dengan perceraiannya. disebabkan tidak 

adanya bukti yang kuat bagi perempuan tentang pernikahannya, sehingga 

tidak terpenuhi dan tidak ada jaminan hak-haknya serta hak waris anak-anak 

hasil dari pernikahan siri yang dilakukan jika terjadi perceraian. Melihat dari 

segi dampak yang ditimbulkan nikah siri bagi perempuan, perlulah kiranya 

penulis mengetahui bagaimana sebenarnya perempuan menanggapi fenomena 

ini. Sebagai perempuan mereka juga pasti memiliki pandangan tersendiri 

tentang nikah siri. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana persepsi perempuan terhadap nikah siri? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. lngin mengetahui persepsi perempuan terhadap nikah siri. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis : 

a. Dapat menambah khasanah keilmuan untuk ilmu kesejahteraan sosial 

(pekerja sosial) dalam menyikapi masalah perkawinan, khususnya 

nikah siri 

b. Memberikan diskriptif atau gambaran tentang persepsi perempuan 

dalam menyikapi fenomena nikah siri. 

c. Menambah wacana keilmuan tentang nikah siri.  

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini untuk memberikan gambaran 

kepada pihak yang terkait dengan pelaksanaan nikah siri, bagaimana 

dampak yang ditimbulkan dari nikah siri itu sendiri, serta menyampaikan 

pesan atau gambaran yang jelas bagaimana sebenarnya pendapat dari 

pihak perempuan tentang nikah siri. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian  

Dalam pemahaman judul yang dimaksud dengan perempuan adalah 

perempuan yang menjadi korban nikah siri. Untuk menghindari keambiguan 
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dan pelebaran ranah serta konsep, maka penting kiranya peneliti memberikan 

batasan penelitian tentang Persepsi perempuanTerhadap Nikah Siri pada 

gagasan sebagai berikut: 

1. Alasan perempuanterhadap nikaha siri. 

2. Sah tidaknya nikah siri menurut persepsi perempuan. 

3. Tanggung Jawab Suami Dalam Pernikahan Siri Dilihat Dari Persepsi 

Perempuan 

4. Hak  istri dalam  Pernikahan Siri Dilihat Dari Persepsi Perempuan 

5. Hak anak dalam Pernikahan Siri Dilihat Dari Persepsi Perempuan 

6. Penerimaan masyarakat tentang nikah siri. 


