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SARI
Mujiati. 2011. Nikah Siri dan Implikasinya Dalam Kehidupan Sosial di Desa
Ngaringan Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. Skripsi. Jurusan
Hukum dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri
Semarang. Pembimbing I. Dr. Masrukhi, M. Pd. Pembimbing II. Drs. Suprayogi,
M. Pd.

Kata Kunci: Nikah siri, Dampak dalam kehidupan sosial
 Perkawinan dibawah tangan atau yang lebih dikenal dengan nikah siri
merupakan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan rukun syarat nikah
menurut agama Islam tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama seperti
yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat
2. Perkawinan dibawah tangan akan membawa akibat hukum bagi anak yang
dilahirkan, terhadap harta benda dan pasangan suami istri tersebut, karena nikah
siri tidak mempunyai bukti yang autentik sehingga perkawinan tersebut tidak
mempunyai kekuatan hukum.
 Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah yang
melatarbelakangi terjadinya nikah siri di Desa Ngaringan Klumpit Kecamatan
Gebog Kabupaten Kudus (2) Apakah dampak nikah siri bagi para pihak dan
anaknya di Desa Ngaringan Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus (3)
Bagaimanakah pandangan masyarakat terhadap nikah siri di Desa Ngaringan
Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk
mengetahui latar belakang nikah siri di Desa Ngaringan Klumpit Kecamatan
Gebog Kabupaten Kudus (2) Untuk mengetahui dampak nikah siri bagi para pihak
dan anaknya di Desa Ngaringan Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus (3)
Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap nikah siri di Desa Ngaringan
Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.
 Penelitian ini dilakukan di Desa Ngaringan Klumpit Kecamatan Gebog
kabupaten Kudus. Fokus penelitian ini adalah (1) Latar belakang terjadinya nikah
siri di Desa Ngaringan Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus (2) Akibat
atau dampak nikah siri di Desa Ngaringan Klumpit Kecamatan Gebog kabupaten
Kudus (3) Pandangan masyarakat adanya nikah siri di Desa Ngaringan Klumpit
Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. Teknik pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah (1) Wawancara (2) Dokumentasi. Teknik pengolahan
keabsahan data adalah dengan menggunakan teknik triangulasi. Metode analisis
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) Pengumpulan data (2)
Reduksi data (3) Penyajian data (4) Penarikan kesimpulan.
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan atau yang melatarbelakangi
seseorang untuk nikah siri adalah karena ingin berpoligami, keadaan ekonomi
yang tidak memungkinkan, kondisi sosial budaya atau adat istiadat, dan yang
terakhir karena ingin menghindari dari perbuatan zina.
 Dampak perkawinan dibawah tangan ini sangat merugikan bagi pihak istri
dan anak, bagi kedua belah pihak adalah mendapatkan gujingan dari masyarakat
sekitar atau malu bersosialisasi dengan masyarakat, bagi anak dapat berdampak
pada psikologi dan kehidupan sosial sang anak. Bagi sang istri dapt ditinggalkan
suaminya begitu saja tanpa diceraikan karena sang suami tahu si istri tidak dapat
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menuntut di hadapan hukum karena tidak mempunyai bukti yang autentik tentang
kejelasan perkawinan tersebut. Dan pada akhirnya sang istrilah yang harus
menanggung biaya hidup atau nafkah termasuk biaya pemeliharaan dan
pendidikan anak. Disamping itu juga para pihak yang telah melakukan nikah siri
akan mendapat gunjingan dari masyarakat sekitar dan malu dalam bersosialisasi
dengan masyarakat.
 Perkawinan siri ini juga akan membawa akibat hukum bagi anak yang
lahir yaitu bukan anak sah menurut Undang-undang Perkawinan Nommor 1
Tahun 1974 walaupun sebenarnya tetap dianggap anak sah menurut agama, sulit
bagi seorang anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan untuk membuat
akta kelahiran sebab salah satu syarat untuk membuat akta kelahiran adalah
dengan melampirkan surat nikah, pihak anak tidak akan mendapatkan warisan
dari ayahnya jika suatu saat nanti ayahnya meninggal dunia. Akibat hukum
terhadap harta benda adalah bahwa harta yang dimiliki itu bukan harta bersama
melainkan harta masing-masing dan tidak dapat mewarisi.
 Pandangan masyarakat di Desa Ngaringan Klumpit Kecamatan Gebog
Kabupaten Kudus ini berbeda-beda ada yang setuju dan ada yang tidak setuju,
yang setuju dengan alasan dari pada terjerumus kedalam perbuatan zina lebih baik
nikah siri saja. Pengungkapan lain yang tidak setuju dengan alasan bahwa nikah
siri ini membawa dampak negatif bagi perempuan dan anaknya kelak.
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa, dosen
maupun bagi masyarakat sebagai bahan informasi tentang akibat hukum dan
dampak perkawinan yang tidak dicatatkan, selain itu juga sebagai bahan masukan
untuk KUA dalam rangka memberikan pengarahan kepada masyarakat.
 Untuk kepentingan masa depan bagi mereka yang terlanjur menikah siri
perlu mengadakan program pemutihan isbat nikah oleh Departemen Agama
(Depag), Bagi pasangan yang baru saja terlanjur melakukan nikah siri dan belum
punya anak maka pengesahan perkawinannya dengan cara mengulang perkawinan
atau dicatat di Kantor Urusan Agama setempat, Bagi remaja atau calon pasangan
yang belum menikah atau akan menikah serta orang tua perlu penyuluhan supaya
sadar hukum. Dengan memberikan sosialisasi kemasyarakat akibat dan kerugian
dari pernikahan siri membangun kesadaran hukum. Tujuannya agar pernikahan
siri tidak terjadi dimasyarakat. Perlu efektifias kerjasama dengan berbagai pihak
seperti LSM, organisasi perempuan dan pemerintah melakukan koordinasi.
Selama ini para LSM dan organisasi perempuan tidak punya payung hukum.
Mereka bergerak sendiri-sendiri tanpa koordinasi dan kurang bisa memberikan
pressure ke pihak-pihak yang melakukan nikah siri. Harusnya LSM, organisasi
perempuan bergandeng tangan mencegah pernikahan siri.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

  Nikah bawah tangan, nikah agama atau yang lebih dikenal dengan

nikah siri merupakan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat

rukun nikah dalam agama Islam, tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan

Agama (KUA). Dikatakan nikah siri karena dilangsungkan secara diam-

diam, tertutup, rahasia, atau sembunyi-sembunyi tanpa adanya publikasi

(Nurhaedi, 2003: 5). Jadi nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan

secara diam-diam tanpa sepengetahuan petugas resmi yaitu Pegawai

Pencatat Nikah (PPN atau Kepala KUA) dan tidak dicatatkan tetapi telah

sah secara agama Islam.

  Dampak negatif nikah siri secara hukum misalnya perempuan yang

dinikahinya tidak dianggap sebagai istri yang sah, istri tersebut tidak berhak

atas warisan, jika suaminya meninggal dunia, serta tidak berhak atas harta

gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan yang

diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang

berlaku di Indonesia tidak pernah terjadi. Selain itu akan sulit bersosialisasi

dengan masyarakat sekitar karena perkawinan yang tidak dicatatkan di

Kantor Urusan Agama (KUA) atau disebut dengan nikah siri sering

dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa adanya ikatan

perkawinan.
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  Disebuah berita distasiun televisi tepatnya saluran Metro TV pada

hari kamis tanggal 18 Februari 2010 pukul 12:21 WIB membahas tentang

Kontroversi Rancangan Undang-undang Peradilan Agama tentang nikah siri

bahwa pernikahan secara siri dianggap pernikahan Ilegal, sehingga

pelakunya akan dipidanakan dengan sanksi penjara maksimal 3 bulan dan

denda 5 juta rupiah. Tidak hanya itu saja, sanksi juga berlaku bagi pihak

yang mengawinkan atau yang dikawinkan secara siri, poligami atau nikah

kontrak. Setiap penghulu yang menikahkan seseorang yang bermasalah,

misalnya masih terikat dengan perkawinan sebelumnya, maka akan dikenai

sanksi pidana 1 tahun penjara. Pegawai Kantor Urusan Agama yang

menikahkan mempelai tanpa syarat yang lengkap juga diancam denda

sebesar enam juta rupiah dan penjara selama 1 tahun.

  Komisi Nasional Perempuan sangat mendukung larangan

Pernikahan siri, dimana ada sanksi yang akan dijatuhkan bagi kedua

pasangan jika melanggar. Terlebih ada pencatatan tertulis sehingga akan

memperkuat status hukum terhadap perempuan. Dari pengertian nikah siri,

nikah siri mempunyai kekurangan apabila dilihat dari segi hukum, sehingga

perkawinan tersebut menimbulkan masalah bagi perempuan dan anaknya.

Akibat yang ditimbulkan dari nikah siri antara lain adalah suami dengan

mudah melakukan poligami, laki-laki dapat dengan mudah menyangkal dari

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

terjadi pereceraian penyelesaian harta bersama menjadi tidak jelas.
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  Tetapi tampaknya hal tersebut tidak berlaku bagi sebagian

masyarakat desa Ngaringan Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan pada tanggal 18

Oktober 2010 terdapat beberapa orang yang menikah secara siri. Tentunya

perkawinan yang dilakukan secara siri ini di anggap tidak sah secara hukum

yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun

1974, dan hanya dianggap sah dalam hukum agama. Mengingat adanya

sanksi dan denda yang telah ditetapkan, serta akibat yang ditimbulkan dari

pernikahan yang dilakukan secara siri, jika terjadi perselisihan antara kedua

belah pihak si perempuan tidak dapat menggugat suami di hadapan hukum

karena perkawinan yang dilakukan secara siri tidak dicatatkan dalam KUA

(Kantor Urusan Agama) dan tidak mempunyai bukti autentik yaitu akta

nikah.

  Desa Ngaringan Klumpit mayoritas beragama Islam, yang jumlah

penduduknya adalah 11.138 jiwa, 5.566 berjenis kelamin laki-laki dan 5.562

berjenis kelamin perempuan. Kondisi riil dari pengamatan yang dilakukan

peneliti bahwa masyarakat desa Ngaringan Klumpit yang melakukan nikah

siri kebanyakan berasal dari keluarga yang memang kurang mampu.

Sebagian besar hanya berpendidikan sampai dengan Sekolah Menengah

Pertama bahkan ada yang hanya lulusan SD (sekolah dasar), bagi seorang

laki-laki kebanyakan setelah lulus dari SD ataupun dari SMP mereka lebih

memilih untuk bekerja keluar kota atau merantau keluar Jawa. Terutama

bagi seorang perempuan pendidikan tidaklah dianggap penting, sebab

3
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anggapan orang tua seorang wanita nantinya hanya akan menjadi ibu rumah

tangga saja. Apabila anak perempuan yang telah lulus dari sekolah dianggap

telah dewasa, mampu menjadi seorang istri, dan orang tuapun sudah lepas

dari tanggung jawab setelah anaknya menikah. Hal ini disebabkan karena

kedua orang tua tidak mampu secara ekonomi untuk menyekolahkan

anaknya sampai kejenjang yang lebih tinggi.

  Berbagai masalah yang timbul dari akibat nikah siri tersebut adalah

bahwa perempuan dan anaknya berada dalam posisi lemah dan tidak

berdaya untuk menuntut haknya, mengenai pemberian nafkah bulanan yang

tidak jelas, perempuan dan anaknya dirugikan karena masalah statusnya

yang tidak jelas dan anak yang dilahirkan sulit mendapatkan pengakuan dari

ayahnya karena tidak ada bukti hitam diatas putih dari pernikahan tersebut

yaitu berupa akta nikah. Serta anak yang lahir dari hasil perkawinan di

bawah tangan rawan untuk ditinggal begitu saja atau ditelantarkan dan

perempuan kesulitan untuk menuntut hak-haknya.

  Dari segi hukum negara jelas bahwa tentang pembagian hak waris

dan hak asuh anak, tanpa adanya surat nikah atau bukti yang sah dalam

pernikahan maka jika terjadi perceraian akan sulit untuk membuktikan

hubungan darah atau keturunan, masalah harta bersama atau harta antara

suami dan istri, hak waris dan harta anak dan yang terakhir dapat

menimbulkan beban psikologis bagi orang tua terlebih anaknya.

4



xix

  Minimnya pengetahuan mereka tentang perkawinan yang

seharusnya dilakukan menurut Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun

1974 adalah setelah berumur 16 tahun. Adanya penyimpangan terhadap

ketentuan hukum tersebut antara lain dengan banyak dilakukan praktik

perkawinan dibawah tangan atau perkawinan yang tidak dicatatkan di

Kantor Urusan Agama bagi orang Islam. Perkawinan dibawah tangan ini

tanpa melibatkan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai petugas resmi

yang diserahi tugas itu dan juga oknum yang memanfaatkan “peluang” ini

dengan cara melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan untuk mencari

keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan sisi dan nilai keadilan yang

merupakan misi utama sebuah perkawinan, seperti poligami liar tanpa izin

istri pertama, dibawah usia perkawinan dan sebagainya.

  Pada dasarnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal

2 ayat 1 tentang Perkawinan dinyatakan “bahwa suatu perkawinan baru

dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan

kepercayaannya itu”. Jadi orang-orang yang beragama Islam perkawinannya

baru sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam. Tetapi disamping itu ada

keharusan pencatatan menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Pencatatan setiap perkawinan sama halnya dengan pencatatan suatu

peristiwa hukum dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian

yang dinyatakan dalam suatu akta resmi (surat keterangan) yang dimuat

dalam daftar pencatatan yang dimuat dalam daftar pencatatan yang telah

disediakan (Ramulyo, 2004:44 ).
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  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai undang-undang

perkawinan yang bersifat nasional, berlaku bagi seluruh masyarakat

Indonesia. Undang-Undang perkawinan tersebut mengusahakan lembaga

perkawinan tetap sakral dan tidak disalah gunakan keberadaannya serta

mengatur mengenai tata cara perkawinan yang sah baik menurut syarat

maupun rukun yang harus dipenuhi oleh pria dan wanita agar mendapat

perlindungan dan kepastian hukum. Pernikahan dianggap sebagai ikatan

yang suci atau sakral karena hubungan pasangan antara seorang laki-laki

dan seorang wanita telah diakui secara sah dalam hukum agama dan ketika

sudah diresmikan oleh seorang penghulu Perkawinan.

   Hal ini dilakukan agar keduanya tidak melanggar ajaran agama,

seperti bila melakukan hubungan seks mereka tidak dianggap melakukan

perbuatan zina atau kumpul kebo. Mereka telah memiliki kesepakatan untuk

meneruskan atau melanggengkan kehidupan cinta yang dijalin sejak masa

pacaran atau cinta yang dijodohkan orang tua, ketika sepakat untuk

berkeluarga ada konsekuensi hak dan kewajiban yang harus ditanggung

bersama. Mereka memerankan diri sebagai orang tua, kepala ibu rumah

tangga, ayah-ibu, suami istri, ditengah kehidupan keluarga lahirlah anak-

anak yang siap dididik dan dibimbing hingga tumbuh berkembang menjadi

ndividu yang dewasa dan mandiri (Dariyo, 2003: 154).

Dari permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan diatas, maka

penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul Nikah Siri
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Dan Implikasinya Dalam Kehidupan Sosial Di Desa Ngaringan Klumpit

Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus) .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini difokuskan pada:

1. Apakah yang melatarbelakangi terjadinya nikah siri di Desa Ngaringan

Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus?

2. Apakah dampak nikah siri bagi para pihak dan anaknya di Desa

Ngaringan Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus?

3. Bagaimanakah pandangan masyarakat terhadap nikah siri di Desa

Ngaringan Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang nikah siri di Desa Ngaringan Klumpit

Kecamatan Gebog kabupaten Kudus.

2. Untuk mengetahui dampak nikah siri bagi para pihak dan anaknya di

Desa Ngaringan Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.

3. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap nikah siri di Desa

Ngaringan Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini yang diharapkan dapat memberikan manfaat baik

secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini

adalah:
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1. Manfaat secara teoritis

Bagi peneliti untuk menambah wawasan tentang apa yang

dimaksud dengan nikah siri dan apa akibat yang ditimbulkan dari nikah

siri tersebut bagi umat Islam berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974

tentang perkawinan, sehingga kita dapat mengantisipasi terjadinya

pernikahan yang tidak tercatat dalam catatan sipil atau nikah siri.

2. Manfaat secara praktis

a. Manfaat bagi peneliti

Secara pribadi yaitu mendapatkan informasi wahana

pengalaman tentang apa itu nikah siri serta akibat nikah siri bagi umat

Islam berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

b. Manfaat bagi Perguruan Tinggi

Diharapkan dapat berguna bagi perguruan tinggi khususnya

Universitas Negeri Semarang sebagai masukan mengenai pengetahuan

tentang akibat nikah siri bagi umat Islam berdasarkan UU nomor 1

Tahun 1974, sehingga perguruan tinggi tersebut dapat mengantisipasi

terjadinya perkawinan yang tidak dicatatkan bagi mahasiswanya.

c. Manfaat bagi Masyarakat

Diharapkan dapat menjadi wawasan bagi masyarakat di

kelurahan Ngaringan Klumpit kecamatan Gebog kota Kudus dalam

menghadapi masalah perkawinan tersebut.
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E. Batasan Istilah

1. Nikah Siri

  Nikah bawah tangan, nikah agama atau yang lebih dikenal dengan

nikah siri merupakan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat

rukun nikah dalam agama Islam, tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan

Agama (KUA). Dikatakan nikah siri karena dilangsungkan secara diam-

diam, tertutup, rahasia, atau sembunyi-sembunyi tanpa adanya publikasi

(Nurhaedi, 2003: 5). Jadi nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan

secara diam-diam tanpa sepengetahuan petugas resmi yaitu Pegawai

Pencatat Nikah (PPN) dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama seperti

yang diatur oleh Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.

  Menurut terminologi Islam perkawinan siri adalah berasal dari

bahasa arab Sirrun berarti gelap dan tersembunyi, jadi kawin siri adalah

perkawinan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Hakikat kawin siri

adalah perkawinan yang dilakukan tanpa dicatatkan. Dari beberapa

pengertian diatas yang telah dikemukakan dapat diambil kesimpulan bahwa

perkawinan siri adalah suatu perkawinan yang dilakukan tidak sesuai

dengan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak tercatat sehingga tidak

mempunyai bukti yang autentik yang berupa akta nikah sebagai bukti telah

adanya suatu perkawinan.

2. Implikasi dalam kehidupan sosial

  Istilah sosial sering dikaitkan dengan hal-hal yang berhubungan

dengan masyarakat, dan juga sering dikaitkan sebagai suatu sifat yang
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mengarah pada rasa empati terhadap kehidupan manusia sehingga

memunculkan sifat tolong menolong.

  Tindakan yang berhubungan dengan orang lain di sebut dengan

tindakan sosial (sosial action), tindakan sosial dapat pula diartikan sebagai

gambaran pola sikap dan perbuatan yang diatur dan dikendalikan sesuai

dengan nilai dan norma sosial yang berlaku dimasyarakat. Apabila

seseorang melakukan penyimpangan terhadap peraturan yang berlaku di

masayarakat, maka akan berdampak pada diri mereka sendiri dengan contoh

mendapatkan gujingan dari masyarakat sekitar atau bahkan sampai

dikucilkan dari tempat tinggalnya.

  Kehidupan sosial disini yang dimaksudkan adalah segala sesuatu

yang dipakai sebagai acuan dalam berinteraksi antar manusia dalam konteks

masyarakat atau komuniti sebagai acuan berarti sosial bersifat abstrak yang

berisi simbol-simbol berkaitan dengan pemahaman terhadap lingkungan,

dan fungsi untuk mengatur tindakan-tindakan yang dimunculkan oleh

individu-individu sebagai anggota suatu masyarakat. Dengan demikian

masyarakat haruslah mencakup lebih dari seorang individu yang terikat pada

satu kesatuan interaksi karena lebih dari seorang individu berarti terdapat

hak dan kewajiban.
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

a. Menurut Hukum Islam

Perkawinan yang dalam hukum Islam disebut “nikah” ialah

melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara

seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menghalalkan

hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar suka rela dan

keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan

hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman,

dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah SWT dalam surat An-Nisa

ayat 24 yaitu:

“Kamu menghendaki mereka dengan mas kawin untuk perkawinan dan

bukan untuk perbuatan jahat”

Surat Ar-Rum 21:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan

untukmu istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa

tentram terhadapnya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih

sayang. Sesungguhnya yang demikian ini terdapat tanda-tanda bagi

kaum yang berfikir”. (Qs. Ar-Rum: 21)
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Dalam kompilasi hukum Islam, pengertian perkawinan dan

tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut:

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu

akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah

Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah

tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah.

  Hukum Islam menggambarkan sifat yang luhur bagi ikatan yang

dijalin oleh dua orang berbeda jenis yaitu ikatan perkawinan. Oleh

karenanya suatu ikatan perkawinan tidak begitu saja dapat terjadi tanpa

melalui beberapa ketentuan. Berdasarkan pengertian nikah tersebut

diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa:

1) Nikah adalah persetujuan (perjanjian) ataupun suatu akad antara

seorang pria dengan seorang wali pihak wanita.

2) Untuk ada (terjadinya) nikah harus ada kerelaan dan kesukaan dari

kedua belah pihak yang akan melakukan nikah.

3) Nikah dilaksanakan menurut ketentuan yang sudah diatur oleh

agama yang terdapat didalam hukum fiqih.

b. Menurut Sosiologi

  Menurut Dhohiri, secara sosiologis Perkawinan merupakan

ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan wanita atau lebih
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dalam suatu hubungan suami istri yang diberikan kekuatan sanksi

sosial.

  Arti sesungguhnya dari perkawinan adalah penerimaan status

baru, dengan sederetan hak dan kewajiban yang baru, serta pengakuan

akan status baru oleh orang lain. Perkawinan merupakan persatuan dari

dua atau lebih individu yang berlainan jenis seks dengan persetujuan

masyarakat. Seperti yang dikatakan Horton dan Hunt, perkawinan

adalah pola sosial yang disetujui dengan cara mana dua orang atau lebih

membentuk keluarga (Horton dan Hunt, 1987: 270).

  Fungsi dasar perkawinan adalah sebagai berikut:

a) Perkawinan merupakan jalan untuk mengawali perwujudan

dorongan seks dalam masyarakat. Karena tanpa pengawasan dan

pembatasan akan mengakibatkan pertentangan sosial. Misalnya,

pergaulan seks bebas tanpa adanya ikatan perkawinan akan

ditentang oleh masyarakat.

b) Perkawinan akan menjamin kelangsungan hidup kelompok. Dengan

adanya perkawinan diharapkan untuk dapatnya menghasilkan

keturunan, sehingga akan dapat menjamin kelangsungan hidup

kelompok atau keluarga.

c) Perkawinan merupakan suatu cara yang istimewa dimana orang-

orang tua dalam masyarakat akan dapat mempertanggung jawabkan

atas anak-anaknya, baik mengenai pemeliharaa, pendidikan, dan

perlindungan atas semua keluarganya. (Narwoko, 2007: 229-230)
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c. Menurut Hukum

1) Hukum Perdata Barat

  Hukum Perdata Indonesia tidak lepas dari Hukum Perdata

Barat, karena Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia adalah

Hukum Perdata Barat (Belanda) yang pada awalnya berinduk pada

Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang aslinya berbahasa

Belanda atau dikenal dengan Burgerlijk Wetboek dan biasa

disingkat dengan B.W. sebagaian materi B.W. sudah dicabut

berlakunya dan sudah diganti dengan Undang-Undang RI, misalnya

mengenai UU Perkawinan, UU Hak Tanggungan dan UU

Kepailitan.

  Asas perkawinanya adalah persetujuan bebas dari calon

suami dan calon istri pada waktu yang sama, seorang laki-laki

hanya boleh terikat oleh perkawinan dengan satu orang perempuan

saja dan begitu pula sebalinya seorang perempuan hanya dengan

satu orang lelaki saja.

Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Perdata Barat dan Hukum

Islam:

  Dengan mengadakan perjanjian perkawinan kedua calon

mempelai istri berhak menyiapkan dan menyampaikan beberapa

penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan

harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak boleh menyalahi tata susila

yang baik dalam tata tertib umum dengan ketentuan antara lain:
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1. Tidak boleh mengurangi hak suami sebagai kepala keluarga

2. Tanpa persetujuan istri, suami tidak boleh memindahtangankan

barang-barang tak bergerak istri

3. Dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung

dan berlaku sejak saat perkawinan dilangsungkan

4. Tidak berlaku pihak ketiga sebelum didaftar di kepaniteraan

Pengadilan Negeri didaerah hukum berlangsungnya perkawinan

itu atau jika perkawinan berlangsung diluar negeri maka

kepaniteraan dimana akta perkawinan dibukukan atau diregister.

  Sedangkan hukum Islam seperti yang tercantum pada

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan hanya

terdiri atas satu pasal saja tentang perjanjian perkawinan, yaitu pasal

29 menyatakan:

“ Pada waktu sebelum perkawinan berlangsung kedua belah pihak

atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis

yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan setelah mana

isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga

tersangkut ”.

2) Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Pernikahan menurut UU No. 1 Tahun 1974, Perkawinan

adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
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tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa (pasal 1).

Dari pengertian tersebut jelaslah terlihat bahwa dalam

sebuah perkawinan memiliki dua aspek yaitu:

a. Aspek formil (hukum) hal ini dinyatakan dalam kalimat “ikatan

lahir batin” artinya bahwa perkawinan disamping mempunyai

ikatan batin ini merupakan inti dari perkawinan itu.

b. Aspek sosial keagamaan, dengan disebutkannya “membentuk

keluarga” dan berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa” artinya

perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan

kerohanian sehingga bukan saja unsur jasmani tetapi juga unsur

batin.

 Sebagai bentuk perikatan dalam sebuah perkawinan

menunjukkan adanya kerelaan dua pihak yang berakad, dan

akibatnya adalah kewajiban dan hak yang mereka tentukan.

Perikatan perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut ajaran

agama masing-masing yang mana dalam Islam sahnya suatu

perkawinan apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya.

Disamping itu bila definisi perkawinan tersebut diatas di

telaah, maka terdapatlah lima unsur perkawinan didalamnya, yaitu:

a) Ikatan lahir batin.

 Dalam suatu Perkawinan tidak hanya cukup dengan ikatan

lahir saja atau ikatan batin saja, akan tetapi kedua-duanya secara
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sinergis dan terpadu erat. Ikatan kahir merupakan ikatan yang

dapat dilihat dan mengungkapkan hubungan hukum antara

seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama

sebagai suami istri (hubungan formal). Sedangkan ikatan batin

merupakan hubungan yang non formal, suatu ikatan yang tidak

tampak, tidak nyata, dan hanya dapat dirasakan oleh pihak-pihak

yang mengikatkan dirinya. Ikatan batin ini merupakan dasar

ikatan lahir sehingga dijadikan fondasi dalam membentuk dan

membina keluarga yang kekal dan bahagia.

b) Antara seorang pria dan seorang wanita.

 Ikatan Perkawinan hanya beloh terjadi antara seorang pria

dan seorang wanita. Dengan demikian Undang-undang ini tidak

melegalkan hubungan perkawinan antara pria dengan pria,

wanita dengan wanita, atau waria dengan waria. Selain itu juga

bahwa unsur ini mengandung asas perkawinan monogami.

c) Sebagai suami istri.

 Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974,

persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita

dipandang sebagai suami istri, apabila ikatan mereka didasarkan

pada suatu perkawinan yang sah. Suatu perkawinan dianggap sah

apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-

undang baik syarat-syarat intern maupun syarat ekstern, yaitu:
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1. Syarat Intern adalah syarat yang menyangkut pihak-pihak

yang melakukan perkawinan, yaitu kesepakatan mereka,

kecakapan dan juga adanya izin dari pihak lain yang harus

diberikan untuk melangsungkan perkawinan.

2. Syarat Ekstern adalah syarat yang menyangkut formalita-

formalita kelangsungan perkawinan.

d) Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.

 Keluarga adalah satu kesatuan yang terdiri atas ayah, ibu,

dan anak atau anak-anak yang merupakan sendi dasar susunan

masyarakat Indonesia. Dalam mewujudkan kesejahteraan

masyarakat sangat penting artinya kesejahteraan dan

kebahagiaan keluarga, masyarakat yang berbahagia akan terdiri

atas keluarga yang berbahagia pula. Membentuk keluarga yang

berbahagia erat kaitannya dengan keturunannya yang merupakan

pula tujuan perkawinan, sedangkan pemeliharaan dan pendidikan

anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Untuk dapat

mencapai hal ini maka diharapkan kekekalan dalam perkawinan

tidak akan bercerai untuk selama-lamanya, kecuali cerai karena

kematian.

e) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Tutik, 2006:110)

 Berbeda dengan konsepsi Perkawinan menurut

KUHPerdata maupun ordonasi Perkawinan Kristen Bumiputera

(Huwelijk Ordonantie Christen Inlanders) yang memandang
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perkawinan hanya sebagai hubungan keperdataan saja. Undang-

undang Perkawinan mendasarkan hubungan perkawinan atas

dasar kerohanian.

 Suatu konsekuensi logis dari Negara yang berdasarkan

Pancasila terutama sila Ketuhanan Yang Maha Esa, maka

perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama. Sehingga

perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir (jasmani) akan

tetapi juga unsur batin (rohani).

 Selain itu juga didalam perkawinan terdapat unsur umum,

yaitu perjanjian suci antara seorang pria dengan seorang wanita,

membentuk keluarga yang sejahtera. Serta kebahagiaan yang

kekal abadi penuh kesempurnaan baik moral materiil maupun

spiritual. (Ramulyo, 2004:45)

2. Tujuan Perkawinan

a. Tujuan menurut UU No. 1 Tahun 1974

Tujuan Perkawinan berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa. Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila

pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan

mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian.

Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan
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yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan

menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini berarti bahwa

perkawinan:

1. Cerai diperlukan syarat-syarat yang ketat dan merupakan jalan

terakhir.

2. Suami istri membantu untuk mengembangkan diri.

3. Berlangsung seumur hidup (Tutik, 2006:115)

Suatu keluarga dikatakan bahagia apabila terpenuhi dua

kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan jasmaniah dan kebutuhan rohaniah.

Dalam hukum Islam dikemukakan tentang makna perkawinan dalam

praktek antara lain:

1. Mendapatkan dan melangsungkan perkawinan.

2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya, menumpahkan

kasih sayangnya.

3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan

kerusakan.

4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab. (Tutik,

2006:116)

b. Menurut Asmin dalam bukunya yang berjudul hukum pernikahan di

Indonesia menurut agama Islam, tujuan pernikahan antara lain:
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1. Untuk melanjutkan keturunan

2. Untuk menjuhkan diri dari kemaksiatan

3. Menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang

4. Untuk menghormati sunnah rosul

5. Membersihkan keturunan (Asmin, 1986:18)

c. Menurut Abdul Djamali dalam bukunya yang berjudul hukum

pernikahan di Indonesia, tujuan pernikahan adalah:

1. Berbakti kepada Allah

2. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yangg telah

menjadi hukum bahwa laki-laki dan perempuan saling

membutuhkan

3. Mempertahankan keturunan umat manusia

4. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara

laki-laki dan perempuan

5. Mendekatkan dan saling menimbulkan saling pengertian antar

golongan untuk menjaga keselamatan hidup (Djamali, 1997: 80)

d. Hilman Hadikusumo mengemukakan bahwa tujuan perkawinan dalam

Islam, yaitu:

1. Untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat

2. Mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur

3. Mencegah kemaksiatan

4. Menegakkan agama (Hadikusuma, 1990: 24)
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Jadi tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan hajat

manusia dari sisi jasmani dan rohaninya. Hal ini karena apabila

perkawinan dilakukan dengan dasar saling mengikhlaskan serta saling

mencintai antara suami istri, maka akan dapat mewujudkan keluarga

yang sakinah dan mendapatkan perlindungan dari Allah SWT.

Dari semua pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa

pada dasarnya tujuan dari perkawian yaitu untuk membentuk keluarga

yang bahagia, kekal, abadi dan memperoleh keturunan yang sah serta

meneruskan garis keturunan.

3. Prinsip-prinsip Perkawinan

Di dalam perkawinan terdapat prinsip-prinsip yang harus

diperhatikan, yaitu:

a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan

kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi

agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu

dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

b. Dalam Undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah

sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan

kepercayaannya itu dan disamping itu tiap-tiap perkawinan “harus

dicatat” menurut peraturan perudang-udangan yang berlaku.

c. Undang-undang ini menganut sistem monogami, hanya apabila

dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama yang
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bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari

seorang mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.

d. Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami

istri harus telah masuk jiwa raganya untuk dapat melangsungkan

perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan secara

baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik

dan sehat.

e. Karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia,

kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk

mempersulit terjadinya perceraian.

f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan

suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan

masyarakat. Sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga

dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri. (Rifiyati,

2007:15-16)

Adapun prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam antara lain, yaitu:

a.   Memenuhi dan melaksanakan perintah agama

Melaksankan perkawinan itu pada hakikatnya merupakan

pelaksanaan dari ajaran agama. Agama mengatur perkawinan itu

memberi batasan rukun dan syarat-syarat yang perlu dipenuhi.

Apabila rukun dan syarat-syarat tidak dipenuhi, maka perkawinan

batal atau fasid. Demikian pula agama memberi ketentuan lain
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disamping rukun dan syarat, seperti harus adanya mahar dalam

perkawinan dan juga harus adanya kemampuan.

b.  Kerelaan dan persetujuan

Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang

hendak melangsungkan perkawinan itu ialah ikhtiyar (tidak dipaksa).

Pihak yang melangsungkan perkawinan itu dirumuskan dengan kata-

kata kerelaan calon istri dan suami atau persetujuan mereka

c.   Perkawinan untuk selamanya

Tujuan perkawinan antara lain untuk dapat keturunan dan

ketenangan, ketenteraman, dan cinta serta kasih sayang. Kesemuanya

ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah

untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja. Itulah

prinsip perkawinan dalam Islam yang harus atas dasar kerelaan hati

dan sebelumnya yang bersangkutan telah melihat lebih dahulu

sehingga nantinya tidak menyesal setelah melangsungkan perkawinan

dan dengan melihat dan mengetahui lebih dahulu akan dapat

mengekalkan persetujuan antara suami dan istri.

d.   Suami sebagai penanggung jawab umum dalam rumah tangga

Dalam hukum Islam, tidak selamanya wanita dan pria

mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Adakala wanita lebih besar

hak dan kewajibannya dari wanita.

Kalau seorang pria dan seorang wanita melakukan perkawinan

maka masing-masing tetap membawa hak dan kewajibannya sebagai
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mukallaf, tetapi dalam perkawinan itu masing-masing merelakan

sebagian haknya dan menanggung kewajiban baru disamping

mendapatkan hak-hak baru dari masing-masing pihak.

Masing-masing harus merelakan hak, seperti hak kebebasan

seperti sebelum berumah tangga. Masing-masing mendapatkan hak

seperti hak memenuhi kebutuhan seksualnya, hak mendapat warisan

satu dari yang lain bila salah satu meninggal dunia dan sebagainya.

Demikian pula masing-masing menanggung kewajiban baru seperti

suami wajib melindungi istri dan anak-anaknya, suami wajib memberi

nafkah dan sebagianya, istri wajib melayani keperluan suami sesuai

dengan ketentuan yang ada.

4. Syarat-syarat Perkawinan

  Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang syarat-

syarat perkawinan secara materiil dan formal. Syarat materiil merupakan

syarat mengenai diri sendiri pribadi calon mempelai. Sedangkan syarat

formal menyangkut formalitas-formalitas atau tata cara yang harus

dipenuhi sebelum ada dan pada saat dilangsungkan perkawinan.

1) Syarat Materiil

 Dapat diperinci lagi menjadi:

a. Syarat Materiil Mutlak

 Syarat materiil mutlak adalah syarat yang mengenai pribadi

seseorang yang harus diindahkan untuk perkawinan pada

umumnya, syarat materiil mutlak ini meliputi:
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a) Tidak adanya perkawinan antara kedua belah pihak dengan

orang lain kecuali dalam hal yang tersebut dalam pasal 3 (1),

pasal 4, pasal 5, dan pasal 9 UUP.

b) Adanya persetujuan yang bebas antara calon suami dan istri

(pasal 6 (1) UUP).

c) Telah berumur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita

(pasal (7) UUP).

d) Bagi seorang janda harus melewati masa tunggu yaitu:

1. Apabila perkawinan putus karena kematian, mas tunggu di

tetapkan 130 hari di hitung sejak tanggal kematian suami.

2. Apabila perkawinan putus karena perceraian, masa tunggu

yang ditetapkan adalah 3 kali suci dengan sekurang-

kurangnya 90 hari dihitung ssejak jatuhnya putusan

pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam

keadaan hamil masa tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

e) Untuk melangsungkan perkawinan sebelum usia 21 tahun

(dewasa) harus mendapat izin dari kedua orang tuanya (pasal 6

(2) UUP)

b. Syarat Materiil Relatif

 Syarat materiil relatif adalah tidak adanya larangan menurut

Undang-undang. Adapun perkawinan yang dilarang menurut pasal

8 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah antara 2 orang yang:
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a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau

ke atas.

b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu

antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan

antara seseorang dengan saudara neneknya.

c) Hubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menentu dan ibu

atau bapak tiri.

d) Berhubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak susuan,

saudara susuan, dan bibi atau paman susuan.

e) Berhubungan saudara dengan istri dalam hal suami beristri

lebih seorang.

f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain

yang berlaku dilarang kawin.

2) Syarat Formal

  Syarat formal yaitu syarat yang harus dipenuhi sebelum

dilangsungkan perkawinan dan syarat-syarat yang harus di penuhi

berbarengan dengan dilangsungkannya perkawinan itu sendiri.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan

dilangsungkan adalah sebagai berikut:

a) Memberitahukan terlebih dahulu kepada Pegawai Pencatat Nikah

(PPN) sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan

dilangsungkan (pasal 30 (2) PP Nomor 9 Tahun 1975).

b) Pemasangan pengumuman akan dilaksanakannya perkawinannya.
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c) Penandatanganan akta perkawinan.

5. Rukun-rukun Perkawinan

Sahnya perkawinan menurut hukum Islam harus memenuhi rukun-

rukun dan syarat-syarat perkawinan. Sedangkan syarat-syarat perkawinan

menurut hukum Islam adalah sebagai berikut:

1) Harus ada wali pengantin pihak wanita

2) Harus ada minimal 2 (dua) orang saksi yang juga harus laki-laki, aqil

dan beragama Islam

3) Sunnah bagi mereka mengadakan walimah (pesta perkawinan)

walaupun hanya dengan sepotong kambing

4) I’lanun nikah atau pukullah gendang dan umumkan perkawinan

tersebut. (Ramulyo, 2004: 70)

Rukun perkawinan menurut hukum Islam yaitu sebagai berikut:

1) Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan

2) Calon pengantin tersebut harus aqil baligh atau dewasa dan berakal

3) Calon pengantin tersebut kedua-duanya (laki-laki dan perempuan)

harus sama-sama beragama Islam

4) Harus ada persetujuan bebas dari kedua calon mempelai tersebut

(berarti tidak boleh ada paksaan)

5) Harus ada mahar (mas kawin) dari pengantin laki-laki untuk pengantin

perempuan

6) Harus ada ijab dari pengantin perempuan dan qabul dari laki-laki
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7) Walimah dan i’lanun nikah, artinya perkawinan harus di pestaka atau

di umumkan. (Ramulyo, 2004: 69)

6. Akibat Hukum Perkawinan

a.   Kedudukan Suami dan Istri

  Menurut Undang-undang Perkawinan diatur dalam pasal 30

sampai dengan pasal 34. Pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974 mengatur tentang kedudukan suami dan istri dalam rumah tangga

dan masyarakat sebagai berikut:

1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur, menegakkan rumah

tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat (pasal

30)

2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan

kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan

hidup bersama dalam masyarakat (pasal 31 ayat (1) UUP)

3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum

4) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga

(pasal 31 ayat (3) UUP)

  Selanjutnya pasal 32 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

dikatakan suami istri mempunyai tempat kediaman yang tetap. Rumah

tempat kediaman itu ditentukan oleh suami istri bersama. Suami istri

wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi

bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (pasal 33).
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  Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala

sesuatu keperlulan hidup berumah tangga sesuai dengan

kemampuannya. Istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya.

Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat

mengajukan gugatan kepada pengadilan (pasal 34 [1-3]).

(Hadikusuma, 2003: 110-111)

b.  Terhadap Harta Kekayaan

  Menurut Undang-undang perkawinan diatur dalam pasal 35

sampai dengan pasal 37 dan pasal 65 Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974, perjanjian kawin pasal 29 sebagai berikut:

Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

1) Harta benda yang di peroleh selama perkawinan menjadi harta

bersama.

2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, harta benda

yang di peroleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah

di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak

menentukan lain.

Pasal 36 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974:

1) Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas

persetujuan kedua belah pihak

2) Mengenai harta bersama masing-masing suami dan istri

mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum

mengenai mengenai harta bendanya.
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  Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 “bila

perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut

hukum masing-masing. Dalam hal suami beristri lebih dari satu orang

maka pasal 65 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan:

1) Suami wajib memberikan jaminan hidup yang sama kepada istri

dan anaknya.

2) Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta

bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri yang

kedua atau berikutnya terjadi.

3) Semua istri mempunyai hak-hak yang sama atas harta bersama

yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.

  Perjanjian perkawinan di sebutkan dalam pasal 29 Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak

atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis

yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana

isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga yang tersangkut.

2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahakn bilamana melanggar batas-

batas hukum, agama, dan kesusilaan.

3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

4) Selam perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat di

rubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk

merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.
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c. Terhadap Kedudukan Anak

  Undang-undang Perkawinan yang mengatur terhadap

kedudukan anak diatur dalam pasal 42 sampai dengan pasal 44, pasal

42 UUP menegaskan bahwa yang dimaksud dengan anak sah adalah

anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

  Sedangkan dalam pasal 43 Udang-undang Nomor 1 Tahun 1974

disebutkan bahwa:

1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan di atur

dalam Peraturan Pemerintah.

  Kemudian pasal 44 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di

jelaskan pula bahwa:

1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan

oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah

berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut.

2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya anak

atas permintaan pihak yang berkepentingan.

7. Hak dan Kewajiban Suami Istri

a.  Hak Bersama Suami Istri

1) Suami Istri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan

seksual, perbuatan ini merupakan kebutuhan bersama suami istri

yang dihalalkan secara timbal balik.
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2) Haram melakukan perkawinan: yaitu istri haram dinikahi oleh ayah

suaminya, datuknya (kakanya), anaknya dan cucunya. Begitu juga

ibu istrinya, anak perempuannya dan seluruh cucunya haram

dinikahi oleh suaminya.

3) Hak saling mendapat waris akibat dari ikatan perkawinan yang sah,

bilamana salah seorang meninggal dunia sesudah sempurnanya

ikatan perkawinan, yang lain dapat mewarisi hartanya sekalipun

belum pernah berhubungan seksual.

4) Anak mempunyai nasab (keturunan) yang jelas bagi suami.

5) Kedua belah pihak wajib bergaul (berperilaku) yang baik sehingga

dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.

b. Kewajiban Suami Istri

 Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami istri di

jelaskan sebagai berikut:

Pasal 77

1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi

sendi dasar dari susunan masyarakat.

2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat mengormati, setia

dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara

anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani

maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
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4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.

5) Jika suami istri wajib melalikan kewajibannya, masing-masing

dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

8. Hak dan kewajiban Suami Terhadap Istri

a. Hak Suami atas Istri

 Diantara beberapa hak suami terhadap istrinya yang paling

pokok adalah:

1) Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat.

2) Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami.

3) Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat

menyusahkan suami.

4) Tidak bermuka masam dihadapan suami.

5) Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.

b. Kewajiban Suami terhadap Istri

 Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami terhadap istri

dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 80

1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya,

akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-

penting diputuskan oleh Suami istri bersama.

2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu

keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemempuannya.
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3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan

memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan

bermanfaat bagi agama, dan bangsa

4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

a.  Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri

b.  Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan

bagi istri dan anak

c.  Biaya pendidikan bagi anak

5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4)

huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna

dari istrinya.

6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya

sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila

istri nusyuz.

c. Kewajiban Istri Terhadap Suami

  Diantara beberapa kewajiban istri terhadap suami adalah sebagai

berikut:

1) Taat dan patuh kepada suami.

2) Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman.

3) Mengatur rumah tangga yang baik.

4) Menghormati keluarga suami.

5) Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami.
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6) Tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk

maju.

7) Ridha dan syukur terhadap yang diberikan oleh suami.

8) Selalu berhemat dan suka menabung.

9) Selalu berhias, bersolek untuk atau dihadapan suami.

10) Jangan selalu cemburu buta.

 Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban istri terhadap suami

dijelaskan sebagai berikut:

 Pasal 83

Kewajiban Istri

1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin

kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh Hukum

Islam.

2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga

sehari-hari denga sebaik-baiknya.

Pasal 84

1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan

kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat

(1) kecuali dengan alasan yang sah.

2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya

tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali

hal-hal untuk kepentingan anaknya.
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3) Kewajiban suami tersebut di ayat (2) diatas berlaku kembali

sesudah istri tidak nusyuz.

4) Ketentuan ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan

atas bukti yang sah.

B. Nikah siri

1. Pengertian Nikah Siri

 Nikah bawah tangan atau nikah siri merupakan istilah yang

dibentuk dari dua kata yaitu, nikah dan siri. Kata nikah dalam bahasa

Indonesia adalah kata benda (nomina) yang merupakan kata serapan dari

bahasa Arab, yaitu nakaha, yakinhu, nikahan. Nikah atau perkawinan

adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri

(dengan resmi). Dan kata siri adalah satu kata bahasa Arab yang berasal

dari infinitif sirran dan sirriyun. Secara etimologi, kata siran berarti secara

diam-diam atau tertutup, secara batin, atau didalam hati. Sedangkan kata

sirriyun berarti secara rahasia, secara ssembunyi-sembunyi atau misterius.

(Nurhaedi, 2003: 13-14).

 Dalam terminology Islam, kawin dibawah tangan yang berasal dari

bahasa Arab, sirrun (gelap, tersembunyi). Berarti kawin siri adalah

perkawinan secara sembunyi-sembunyi. Hakekat kawin siri adalah

perkawinan yang dilakukan tanpa dicatatkan, jadi istilah kawin siri adalah

istilah yang berkembang di Indonesia saja yang bermakna pernikahan

tanpa tercatat di KUA (Muamar, 2005: 18-19).
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Ada beberapa analisis yang dapat dikemukakan mengapa

pencatatan perkawinan tidak diberi perhatian yang serius oleh masyarakat

yang ditinjau dari perspektif fiqih, yaitu:

a. Larangan untuk menulis sesuatu selain Al-Qur’an

Akibatnya kultur tulis tidak begitu berkembang dibanding dengan

kultur hafalan.

b. Mereka sangat mengandalkan hafalan dan ingatan

Agaknya mengingat suatu peristiwa perkawinan bukanlah sebuah hal

yang sulit untuk dilakukan.

c. Tradisi Walimat al-urusy walaupun dengan seekor kambing,

merupakan saksi disamping saksi syar’i tentang sebuah perkawinan.

d. Ada kesan perkawinan yang berlangsung pada masa-masa awal Islam

belum terjadi antar wilayah negara yang berbeda.

 Biasanya perkawinan pada masa itu berlangsung dimana calon

suami dan calon istri berada dalam suatu wilayah yang sama. Sehingga

alat bukti kawin siri selain saksi belum dibutuhkan.

 Dengan alasan-alasan yang telah disebut diatas dapat dikatakan

bahwa pencatatan perkawinan belum dipandang sebagai sesuatu yang

sangat penting sekaligus belum dijadikan alat bukti autentik terhadap

sebuah perkawinan. Sejalan dengan perkembangan zaman dinamika yang

terus berubah maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi.

Pergeseran kultur lisan kepada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern,

menurutnya dijadikan akta, surat sebagai bukti autentik.
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 Saksi hidup sudah tidak bisa lagi diandalkan tidak saja karena bisa

hilang dengan sebab kematian, manusia dapat juga mengalami kelupaan,

kekhilafan. Atas dasar ini diperlukan sebuah bukti yang abadi, itulah yang

disebut akta. Dengan demikian salah satu bentuk pembaharuan hukum

kekeluargaan Islam adalah muatnya pencatatan perkawinan sebagai salah

satu  ketentuan perkawinan yang harus dipenuhi. Dikatakan pembaharuan

hukum Islam karena masalah tersebut tidak ditemukan didalam kitab-kitab

fiqih atau fatwa-fatwa ulama.

 Dari penjelasan diatas, jelaslah bahwa fiqih tidak membicarakan

pencatatan perkawinan. Hal ini tentu berbeda dengan ketentuan UUP yang

berlaku, tidak saja menempatkan perkawinan sebagai suatu yang penting,

tetapi juga menjelaskan mekanisme bagaimana pencatatan itu

dilaksanakan.

 Kerahasiaan nikah siri ada beberapa tingkat, ada yang

merahasiakannya sangat ketat (biasanya yang mengetahui hanya kedua

mempelai, yang menikahkan, para saksi dan orang-orang tertentu), ada

yang cukup longgar (tidak membatasi orang-orang yang boleh mengetahui

nikah sirinya), dan yang cenderung tidak merahasiakannya bahkan biasa-

biasa saja sebagaimana nikah pada umumnya. Ini disebabkan adanya

faktor-faktor perbedaan persepsi terhadap pencatatan resmi berupa akta

nikah, dan faktor kultur, pemahaman dan sikap masyarakat di lingkungan

mereka berada (Nurhaedi, 2003: 21-22).
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Jadi nikah siri adalah suatu pernikahan yang memenuhi rukun

Islam tetapi tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau

Kantor Urusan Agama (KUA) dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi

serta tanpa resepsi.

2. Model Pernikahan Siri

Ada beberapa model pernikahan siri, yaitu:

1) Menikah dengan menghadirkan wali

Menikah dengan menghadirkan wali adalah menghadirkan

orang yang punya otoritas untuk mengakadnikahkan anak

perempuannya dalam sebuah prosesi pernikahan. Orang yang

memiliki otoritas tersebut (secara kaidah Islam) adalah ayah, kakek,

dan seterusnya dalam pertalian laki-laki (Muamar, 2005: 54).

2) Menikah tanpa menghadirkan wali nasab atau sahnya

Menikah tanpa mengadirkan wali nasab atau sahnya adalah

menikah tanpa menghadirkan orang yang punya otoritas pada pihak

perempuan, namun melimpahkannya pada seseorang (ustadz, kyai,

modin atau orang lain) sebagai wali hakim tanpa sepengetahuan orang

tua perempunnya (Muamar, 2005: 56).

Pernikahan siri ini mempunyai dampak positif dan dampak

negatif, antara lain yaitu:

a) Dampak Positif, yaitu:

1. Meminimalisasikan adanya sex bebas, serta berkembangnya

penyakit AIDS, HIV, bahkan penyakit kelamin lain.
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2. Mengurangi beban atau tanggung jawab seorang wanita yang

menjadi tulang punggung keluarganya.

b) Dampak Negatif, yaitu:

1. Berselingkuh merupakan hal yang wajar.

2. Akan ada banyak kasus poligami yang akan terjadi.

3. Tidak adanya kejelasan status istri dan anak baik dimata hukum

Indonesia maupun dimata masyarakat sekitar.

4. Pelecehan seksual terhadap kaum hawa karena dianggap

sebagai pelampiasan nafsu sesaat bagi kaum laki-laki.

Dalam pernikahan siri ini tidak perlu terlalu bingung

mengurusi bagaimana cara pelaksanaan pernikahan seperti

layaknya pernikahan resmi yang harus mendaftarkan

pernikahannya pada KUA atau PPN, tetapi cukup hanya dengan

ijab qabul bersalaman antara kyai dengan kedua mempelai maka

pernikahan sudah sah dimata agama dan tidak perlu mendaftarkan

pernikahannya pada pihak KUA. Karena nikah siri adalah nikah

secara diam-diam atau rahasia. Tetapi bila diperlukan adanya bukti

tertulis yang dapat menunjukkan telah diadakannya suatu

pernikahan, maka kedua mempelai yang menikah siri tersebut

dapat membuat surat pernyataan bukti pernikahan yang tidak

resmi. Surat tidak resmi tersebut berisikan pernyataan bila telah

diadakan suatu pernikahan secara siri yang nantinya akan
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ditandatangani oleh kedua mempelai, wali nikah jika ada, kyai

yang menikahkan dan kedua orang saksi.

Tetapi didalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal

2 ayat (2) dinyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pasal 2 ayat (2) adalah satu-satunya ayat yang mengatur

tentang pencatatan perkawinan, didalam penjelasannya tidak ada

uraian yang lebih rinci kecuali yang dimuat dalam PP Nomor 9

tahun 1975. Ini berbeda dengan ayat (1) yang berada dalam

penjelasan dikatakan:

1. Tidak ada perkawinan diluar hukum agama.

2. Maksud hukum agama termasuk ketentuan perundang-

undangan yang berlaku.

Didalam PP Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan

Undang-undang Perkawinan pasal 3 dinyatakan:

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan

memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat

ditempat perkawinan akan dilangsungkan.

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

kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan

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

disebutkan sesuatu alasan yang penting diberikan oleh camat

(atas nama) Bupati Kepala Daerah.

C. Kehidupan Sosial

Teori Tindakan Sosial

Tindakan diartikan sebagai perilaku yang subjektif (pikiran, perasaan)

untuk mencapai tujuan tertentu. Tindakan yang berhubungan dengan orang

lain disebut tindakan sosial (sosial action). Tindakan sosial dapat pula

diartikan sebagai gambaran tentang pola perilaku yang terorganisasikan,

dapat juga diartikan sebagai pola sikap dan perbuatan yang diatur dan

dikendalikan sesuai dengan nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku dalam

kehidupan masyarakat. Max weber mendifinisikan tindakan sosial adalah

tindakan yang bermakna yaitu tindakan yang dilakukan seseorang dengan

memperhitungkan keberadaan orang lain atau dapat juga diartikan sebagai

tindakan individu orang lain (Daromes, 2005:4). Dapat disimpulkan bahwa

tindakan sosial sebagai suatu tindakan dipengaruhi oleh orang lain atau pihak

lain.

Max weber membagi tindakan sosial kedalam 4 jenis yang

pembagiannya berdasarkan tindakan rasionalitas dan tindakan non

rasionalitas yaitu, tradisional rationality (tindakan karena kebiasaan), value

oriented rationality (rasionalitas nilai), affective rasionality (tindakan yang

dipengaruhi oleh emosi), purposive ratioanlity (rasionalitas instrumental). (

salim, 2007: 59-60)
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Dalam penelitian ini adalah jenis tindakan sosial purposive rationality

(rasionalitas intrumental) dan value oriented rasionality (rasionalitas nilai).

Tindakan rasional instrumental adalah tindakan rasional yang paling tinggi

dengan mempertimbangkan pilihan unsur rasional sehubungan dengan tujuan

tindakan itu dan alat yang diplihnya dan berimplikasi pada kesesuaian antara

tujuan dengan cara. Tindakan rasional nilai adalah tindakan yang diarahkan

secara rasional untuk mencapai tujuan tertentu, akan tetapi tindakan sosial

tersebut ditentukan atas pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan nilai

agama serta nilai lainnya. (salim, 2007: 59-60)

Dengan memfokuskan pada analisis kepada aspek rasionalitas

tindakan atau perilakunya, maka diharapkan dapat meyelesaikan masalah-

masalah yang timbul dari perilaku nikah siri sebagai berikut:

1.  Perilaku nikah siri tersebut dilakukan dengan kesadaran, kesediaan,

perencanaan dan pertimbangan yang rasional atau yang berdasarkan

rasional instrumental (purposive rasionality). Pada sub pokok ini nikah

siri di jadikan sebagai alat untuk dapat mencapai tujuan tertentu. Diantara

tujuan tersebut meliputi empat hal, yaitu: 1) bersifat  normatif, yaitu

adanya legalisasi secara agama dalam pernikahan siri tersebut untuk

mengatasi kekhawatiran akan berbuat dosa. 2) bersifat psikologi, yaitu

untuk mengatasi adanya rasa gelisah , cemas serta takut sehingga mencari

ketenteraman jiwa. 3) bersifat sosial ekonomis, yaitu respon dan kodisi

yang kadang kala menghambat jalannya pernikahan pada umumnya,

misalnya hambatan dari masyarakat, orang tua yang melihat calon
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mempelai belum bekerja dan belum mandiri secara finansial. 4) bersifat

biologis, yaitu untuk memperoleh penyaluran dan kepuasan seksual.

2.  Perilaku nikah siri berorientasi pada nilai (value oriented rationality).

Tipe ini para pelakunya (perempuan) melakukannya dengan

pertimbangan kesadaran tujuan tertentu yang berkaitan dengan nilai-nilai

individu yang bersifat absolute (mutlak). Nilai yang dominan yaitu

berkaitan dengan nilai yang ada dalam agama islam, yang sesuai dengan

tingkat pemahaman dan keterpengaruhan pelakunya. Alasannya karena

nikah siri mengacu pada nilai atau ajaran yang terdapat dalam agama

islam. Orientasi nilai yang terkandung dari merahasiakan pernikahan

tersebut, karena disebabkan adanya anggapan. Diantara anggapan tersebut

adalah 1) bahwa prosesi ijab qabul atau pernikahan yang dipimpin oleh

ulama lebih utama (afdhal) jika dibanding dengan petugas pemerintah

dalam hal ini KUA. Dalam hal ini kualitas dan intregritas spiritual kadang

kala menjadi pertimbangan yang sangat penting. 2) bahwa nikah siri

biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sama atau satu komunitas.

Dalam hal ini berarti orang-orang yang masih dalam satu agama, sebab

adanya satu pemahaman dan memiliki intregritas agama yang bagus.

(nurhaedi, 2003:187-190).

D. Teori Ketimpangan Gender (Femminisme Liberal)

1. Implikasi Pada Pihak Perempuan yang ditimbulkan Oleh Pernikahan Siri

Nikah siri sebenarnya suatu hal yang sakral dan syah secara

agama bila dilakukan sesuai dengan syariat dan niat yang benar. Memang
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ada yang berniat serius menikah siri dengan tujuan membangun keluarga

yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Tetapi sampai sekarang nikah

siri sering dijadikan alasan bagi orang-orang yang ingin melegalkan

seksualitas. Mereka menganggap dengan menikah siri dapat menghindari

zina padahal justru pihak wanita yang menjadi korban. Bila pihak suami

ingin bercerai tinggal melakukan talak, dan istri tidak dapat menuntut

apapun karena tidak ada hitam di atas putih yang berlaku di pengadilan

agama. Bagi pasangan yang suka kawin-cerai, nikah siri tentunya sangat

diminati karena pada hakekatnya syarat syahnya sebuah pernikahan itu

mudah. Rukun dan syarat nikah yaitu : ada calon suami dan calon istri;

ada wali; ada dua saksi yang adil; Ijab dan qobul. Menikah memang

mudah tetapi tanggung jawab untuk membina rumah tangga itu yang

perlu dimatangkan kembali.

Perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan terbentuk

dikarenakan oleh banyak hal, diantaranya dibentuk, disosialisasikan,

diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sossial dan cultural, melalui ajaran

keagamaan maupun Negara. Sehingga akhirnya dianggap menjadi

ketentuan Tuhan seolah-olah bersifat biologis yang tidak bisa diubah lagi,

sehingga perbedaan gender dianggap dan dipahami oleh masyarakat

sebagai kodrat laki-laki dan perempuan.

Perbedaan gender sebenarnya tidaklah menjadi masalah selama

tidak melahirkan ketidakadilan gender, baik bagi kaum laki-laki dan
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terutama terhadap kaum perempuan. Ketidakadilan gender terwujudkan

dalam berbagi bentuk ketidakadilan, yaitu:

1) Marginalisasi perempuan adalah proses pemiskinan secara ekonomi

yang terjadi ditempat kerja, rumah tangga, masyarakat atau kultur

bahkan Negara. Dalam keluarga atau rumah tangga marginaliasasi

perempuan terbentuk dalam diskriminasi atas anggota keluarga yang

laki-laki dan perempuan, seperti dalam pembagian hak waris,

termasuk dalam agama memberi hak waris setengah dari hak waris

laki-laki terhadap perempuan.

2) Subordinasi perempuan adalah anggapan tidak penting, anggapan

bahwa perempuan itu irasional atau emosional sehingga perempuan

tidak bisa tampil memimpin, berakibat munculnya sikap yang

menempatkan perempuan pada posisi tidak penting. Dalam rumah

tangga bila suami ingin berkuliah lagi pada tingkatan yang lebih

tinggi maka tidak harus meminta ijin dulu pada istri. Sedangkan istri

sebaliknya ingin berkuliah lagi pada tingkatan lebih tinggi maka

harus seijin suami.

3) Pembentukan Stereotipe atau melalui pelabelan negatif yang

diberikan oleh masyarakat. Masyarakat memiliki anggapan bahwa

tugas utama kaum perempuan adalah melayani suami, stereotipe ini

berakibat wajar sekali jika pendidikan kaum perempuan dinomor

duakan.
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4) Kekerasan atau violence pada perempuan. Dalam rumah tangga

seperti pemaksaan melayani suami disaat istri tidak berkenan,

tindakan pemukulan, penyiksaan, kekerasan dalam bentuk

pemaksaaan sterilisasi dalam keluarga berencana dan lain-lain.

5) Beban kerja lebih panjang dan lebih banyak atau burden, dimana

anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan

rajin sehingga pekerjaan domestik atau pekerjaan rumah tangga

semuanya dikerjakan sendiri oleh kaum perempuan terlebih lagi bila

kaum perempuan juga bekerja diluar rumah, maka ia akan memikul

beban kerja ganda.

6) Sosialisasi ideologi nilai peran gender (Fakih, 2001: 12-23)

Terlepas dari manfaatnya, praktik nikah siri pun dapat

menimbulkan implikasi, salah satunya adalah implikasi negatif bagi para

pelakunya. Diantara implikasi itu adalah jika pernikahannya tidak tercatat

secara resmi yang dibuktikan dengan tidak adanya akta atau surat resmi

nikah, maka pihak pengadilan di Indonesia tidak akan pernah mau

memproses perkara-perkara yang berhubungan dengan nikah siri. Karena

pernikahannya dilakukan secara rahasia, maka dapat memungkinkan

terjadinya berbagai penyimpangan dan kerugian bagi para pelakunya.

Nikah siri ini membawa implikasi negatif baik bagi perempuan

sekaligus bagi anak hasil dari pernikahan tersebut, baik secara hukum

maupun sosial. Secara hukum, istri tidak dianggap istri yang sah, tidak
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berhak atas nafkah dan warisan suami jika meninggal dunia dan tidak

berhak mendapatkan harta gono gini apabila terjadi perceraian nanti.

Secara sosial, istripun sulit bersosialisasi dengan masyarakat sekitar

karena perempuan yang melakukan nikah siri sering dianggap telah

tinggal satu rumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (samenleven)

atau dianggap sebagai istri simpanan, dengan kata lain disebut “kumpul

kebo” sehingga ia akan menjadi buah bibir masyarakat sekitar. Bagi anak,

status anak yang dilahirkan (apabila yang melakukan nikah siri

kecolongan hingga hamil) dianggap sebagai anak tidak sah (anak diluar

nikah) dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga

ibu; dan anak tidak berhak atas nafkah dan warisan orang tuanya

(Nurhaedi, 2003: 6-7).

Sehingga teori ketimpangan gender berguna untuk menyelesaikan

kasus pernikahan siri dan apabila didalam pernikahan siri tersebut maka

pihak perempuanlah yang sangat dirugikan, kerugian itu meliputi:

1) Secara hukum tatanan hukum yang masih bersifat patriarkis memihak

laki-laki, tidak berkeadilan gender sehingga kurang memberikan

perlindungan hukum dan berkeadilan kepada perempuan, sementara itu

susunan kekeluargaan jawa umumnya adalah bersifat bilateral.

2) Makhluk reproduksi, kelemahan kodrati dengan makhluk reproduksi.

3) Kelemahan posisi dalam rumah tangga.

4) Kelemahan posisi menuntut harta gono-gini.

5) Kelemahan posisi dalam pergaulan hidup didalam masyarakat.
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6) Kelemahan fisik dan mental atau psikologis.

2. Hak-Hak Anak

 Hakikatnya suatu perkawinan dilakukan untuk mendapatkan

keturunan, dalam hal ini adalah anak. Anak adalah amanah dan karunia

Tuhan Yang Maha Esa, yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat

sebagai manusia seutuhnya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan

Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas menyebutkan bahwa anak sah

adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan

hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri

tersebut. Selanjutnya apabila anak yang lahir diluar perkawinan, hanya

akan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

 Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk

tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun social,

dan berakhlak mulia. Upaya perlindungan terhadap anak mempunyai

tujuan untuk menjamin dan mellindungi anak dan hak-haknya agar dapat

hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai

dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan

dari kekerasan dan diskriminasi. Hak-hak anak telah diterangkan secara

rinci pada pasal 4 sampai dengan pasal 18 Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
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 Adapun hak-hak anak yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang, dan

berpartisispasi secara wajar, sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi.(Pasal 4 UU Nomor 23 Tahun 2002). Hak ini sesuai

dengan ketentuan pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

dengan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak

dan Anak.

2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status

kewarganegaraan.

3) Setiap anak berhak beribadah menurut agamanya, berpikir, dan

berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam

bmbingan orang tua. (Pasal 5 UU Nomor 23 Tahun 2002)

4) a. Setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan

diasuh oleh orang tuanya sendiri.

b. Dalam hal atau karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat

menjamin  tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar

maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh

atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 7 UU Nomor 23 Tahun

2002)
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5) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan jasmani sosial

sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social. (Pasal 8

UU Nomor 23 Tahun 2002)

6) a. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam

rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai

dengan minat dan bakatnya.

b. Penyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa,

sedangkan bagi anak yang memiliki keungggulan juga berhak

mendapatkan pendidikan khusus.(Pasal 9 UU Nomor 23 Tahun

2002)

7) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya,

menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat

kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan

nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. (Pasal 10 UU Nomor 23 Tahun

2002)

8) Setiap anak berhak beristirahat dan memanfaatkan waktu luang,

bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, berekreasi sesuai

dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi

pengembangan diri. (pasal 12 11 UU Nomor 23 Tahun2002)

9) Setiap anak yang menyandang cacat, berhak memperoleh

rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan

sosial. (Pasal 12 UU Nomor 23 Tahun 2002)
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10) a. Setiap anak selama masih dalam pengasuhan orang tua, wali atau

pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan,

berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

1) Diskriminasi

Perlakuan yang membeda-bedakan, misalnya suku, agama, ras,

golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum

anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik atau mental.

2) Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual

Tindakan atau perbuatan memperalat, memanfaatkan atau

memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga

atau golongan.

3) Penelantaran

Tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja

kewajiban untuk memelihara, merawat atau mengurus anak

sebagaimana mestinya.

4) Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan

Tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak

menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan

penganiayaan misalnya, perbuatan melukai atau mencederai

anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial.

5) Ketidakadilan

Tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan yang lainnya,

atau kesewenang-wenangan terhadap anak.
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6)  Perlakuan salah lainnya. (Pasal 13 UU Nomor 23 Tahun 2002)

Tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada

anak.

b. Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala

bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud diatas, maka pelaku

dikenakan pemberataan hukuman. (Pasal 13 UU Nomor 23 Tahun

2002)

11) Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada

alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan

itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan

pertimbangan terakhir. (Pasal 14 UU Nomor 23 Tahun 2002)

12) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari:

a) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik

b) Pelibatan dalam sengketa bersenjata

c) Pelibatan dalam kerusuhan sosial

d) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan

e) Pelibatan dalam peperangan. (Pasal 15 UU Nomor 23 tahun

2002)

13) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran

penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak

manusiawi. (pasal 16 ayat (1))

14) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan

hukum (pasal 16 ayat (2))
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15) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya

dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya

dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. (pasal 16 ayat (3))

16) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:

a) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatan dan

penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.

b) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif

dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.

c) Membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak

yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk

umum.

 Setiap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak

dicatatkan menurut ketentuan perudang-undangan yang berlaku, hanya

akan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

Padahal pengertian orang tua dalam hal ini adalah ayah dan ibu kandung,

atau ayah dan ibu tiri, atau ayah dan ibu angkat, apabila kita berpedoman

pada ketentuan yang ada dalam undang-undang, perihal perkawinan yang

tidak dicatatkan mengenai orang tua terhadap status anak, maka orang  tua

yang dimaksud hanyalah ibu saja, selain itu anak tidak berhak atas nafkah

dan warisan dari ayahnya.
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E. Lingkungan Psikologis Sosial

Titik tolak pembahasan dilandaskan pada pendekatan sosiologis,

maka untuk selanjutnya akan dipergunakan istilah lingkungan sosial saja.

Yang dimaksud Lingkungan Sosial adalah segala faktor ekstern yang

mempengaruhi perkembangan pribadi manusia, yang berasal dari luar diri

pribadi. Secara konsepsional, maka lingkungan sosial mencakup unsur-unsur

sebagai berikut:

1. Proses Sosial

 Proses sosial merupakan inti dinamika lingkungan sosial. Inti

proses sosial adalah interaksi sosial, yang merupakan proses hubungan

timbal balik antar pribadi, antar kelompok dan antar pribadi dengan

kelompok. Proses sosial itu sendiri mencakup hubungan antara berbagai

bidang kehidupan manusia, seperti misalnya, bidang politik, sosial

ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan dan hukum.

2. Struktur Sosial

Struktur sosial menjadi landasan pokok lingkungan sosial oleh

karena menjadi syarat mutlak integrasi lingkungan sosial tersebut. Sudah

tentu bahwa setiap struktur sosial akan mengalami perubahan pada saat

tertentu. Biasanya ini disebabkan oleh karena perkembangan kebutuhan

yang ada, terutama kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, yang terdiri

dari:

a. Kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan.

b. Kebutuhan akan keselamatan jiwa dan harta benda.
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c. Kebutuhan akan harga diri.

d. Kebutuhan akan pengembangan potensi diri.

e. Kebutuhan akan kasih sayang.

3. Perubahan-perubahan sosial (yang kadang merupakan bagian proses

sosial, unsur ini dipisahkan dari proses sosial, untuk menunjukkan bahwa

yang dimaksudkan dengan perubahan sosial adalah perubahan yang

terjadi pada struktur sosial). (Soekanto, 2004: 80-81)

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup secara individu,

selalu berkeinginan untuk tinggal bersama dengan individu-individu lainnya.

Keinginan hidup bersama ini terutama berhubungan dalam aktivitas hidup

pada lingkungannya, manusia mempunyai kedudukan khusus terhadap

lingkungannya dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya, yaitu sebagai

khalifah atau pengelola diatas bumi.

Manusia dalam hidup berkelompok ada yang membentuk

masyarakat dan tidak setiap kelompok dapat disebut sebagai masyarakat,

karena masyarakat dapat diartikan sebagai kesatuan hidup manusia yang

berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat

kontinyu, dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Lingkungan sosial

meliputi dua macam, yaitu:

1. Keluarga

Keluarga adalah lembaga sosial dasar dari mana semua lembaga

pranata sosial lainnya berkembang. Di masyarakat manapun di dunia,

keluarga merupakan kebutuhan manusia yang universal dan menjadi pusat
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terpenting dari kegiatan dalam kehidupan individu. Keluarga dapat

digolongkan kedalam kelompok primer, selain karena para anggotanya

saling mengadakan kontak langsung juga karena adanya keintiman dari

para anggotanya.

Dalam setiap masyarakat, pasti akan dijumpai keluarga batih

(nuclear family). Keluarga Batih tersebut merupakan kelompok sosial

kecil yang terdiri dari suami, istri beserta anak-anaknya yang belum

menikah. Keluarga batih tersebut lazimnya juga disebut rumah tangga,

yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat sebagai wadah dan proses

pergaulan hidup.

Suatu keluarga batih dianggap sebagai suatu sistem sosial, oleh

karena memiliki unsur-unsur sistem sosial yang pada pokoknya mencakup

kepercayaan, perasaan, tujuan, kaidah-kaidah, kedudukan dan peranan,

tingkatan atau jenjang, sanksi, kekuasaan, dan fasilitas. Kalau unsur-unsur

itu diterapkan pada keluarga batih, maka akan ditemui keadaan sebagai

berikut:

a. Adanya kepercayaan bahwa terbentuknya keluarga batih merupakan

suatu kodrat yang Maha Pencipta.

b. Adanya perasaan-perasaan tertentu pada diri anggota-anggota

keluarga batih yang mungkin terwujud rasa saling mencintai, saling

menghargai, atau saling bersaing.
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c. Tujuan, yaitu bahwa keluarga batih merupakan suatu wadah dimana

manusia mengalami proses sosialisasi, serta mendapatkan suatu

jaminan akan ketentraman jiwanya.

d. Setiap keluarga batih senantiasa diatur oleh kaidah-kaidah yang

mengatur timbal balik antara anggota-anggotanya, maupun dengan

pihak-pihak luar keluarga batih yang bersangkutan.

e. Keluarga batih maupun anggotanya mempunyai kedudukan dan

peranan tertentu dalam masyarakat.

f. Anggota-anggota keluarga batih misalnya suami dan istri sebagai ayah

dan ibu, mempunyai kekuasaan yang menjadi salah satu dasar bagi

pengawasan proses hubungan kekeluargaan.

g. Masing-masing anggota keluarga batih mempunyai posisi sosial

tertentu dalam hubungan kekeluargaan, kekerabatan maupun dari

pihak luar.

h. Lazimnya sanksi-sanksi positif maupun negatif diterapkan dalam

keluarga tersebut, bagi mereka yang patuh serta terhadap mereka yang

menyeleweng.

i. Fasilitas untuk mencapai tujuan berkeluarga biasanya juga ada,

misalnya sarana-sarana untuk mengadakan proses sosialisasi.

Dengan demikian, maka suatu keluarga batih pada dasarnya

mempunyai fungsi-fungsi, sebagai berikut:

a. Unit terkecil dalam masyarakat yang mengatur hubungan seksual yang

sayogya.
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b. Wadah tempat berlangsungnya sosialisasi, yakni proses dimana

anggota-anggota masyarakat yang baru mendapatkan pendidikan

mengena, memahami, mentaati dan menghargai kaidah-kaidah serta

nilai-nilai yang berlaku.

c. Unit terkecil dalam masyarakat yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan

ekonomis.

d. Unit terkecil dalam masyarakat tempat anggota-anggotanya

mendapatkan perlindungan bagi ketentraman dan perkembangan

jiwanya.

Fungsi-fungsi tersebut paling sedikit mengakibatkan konsekuensi-

konsekuensi tertentu, misalnya pada pihak orang tua yang terdiri dari

suami/ayah dan istri/ibu. Hal-hal itu terutama terarah kepada pihak anak-

anak, disamping pihak lain. Anak-anak itu yang kelak akan menggantikan

kedudukan dan peran orang tuanya, oleh karena lazimnya mereka juga

akan berkeluarga. (Soekanto, 2004:1-3)

2. Masyarakat

Masyarakat adalah golongan besar atau kecil yang terdiri dari

beberapa manusia, yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara

golongan dan pengaruh mempengaruhi satu sama lain. Pengaruh dan

pertalian kebatinan yang terjadi dengan sendirinya di sini menjadi unsur

yang sin qua non (yang harus ada) bagi masyarakat. Masyarakat bukannya

ada dengan hanya menjumlahkan adanya orang-orang saja, diantara

mereka harus ada pertalian satu sama lain.
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Masyarakat adalah suatu kesatuan yang selalu berubah, yang

hidup karena proses masyarakat yang menyebabkan perubahan itu. Society

dalam arti umum diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan

masyarakat, yaitu seperti yang diuraikan diatas tadi: berarti suatu badan

atau kumpulan manusia yang hidup bersama sebagai anggota masyarakat;

anggota-anggota masyarakat yang bersama biasanya dianggap sebagai

suatu golongan, terbagi-bagi dalam berbagai kelas menurut kedudukan

dalam masyarakat itu.

Bermacam-macam penyelidikan dijalankan untuk mendapat

jawaban tentang asal masyarakat, tetapi tiada suatupun yang dapat

ditegaskan benar, semua pendapat hanya merupakan kira-kira dan

pandangan saja. Antara lain orang berkesimpulan, bahwa manusia ini tidak

dapat hidup seorang diri, hidup dalam gua atau pulau sunyi seumpamanya.

Selalu ia akan tertarik kepada hidup bersama dalam masyarakat, karena:

hasrat yang berdasar naluri (kehendak biologis yang diluar penguasaan

akal) untuk mencari teman hidup, pertama untuk memenuhi kebutuhan

seksual yang sifatnya biologis sebagai terdapat pada semua makhluk

hidup, baik pria maupun wanita tertarik satu sama lain.

Nafsu biologis timbul sejak mulai manusia menginjak umur

remaja sampai dewasa bahkan sampai umur tua pada lelaki. Rasa kesepian

waktu muda apalagi bagi mereka yang merantau, mempercapat pencarian

jodoh. Di desa umumnya ada adat kebiasaan yang amat keras terhadap

anak perawan yang tidak boleh bergaul dengan lelaki sebelum kawin,
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sedangkan seorang janda muda berumur 17 tahun keatas lebih bebas.

Untuk kebebasan ini banyak gadis yang asal kawin dan telah bercerai

setelah 1-2 tahun menjadi istri. Adat ini mendatangkan rasa kurang

tanggung jawab kepada kaum laki-laki yang gampang menceraikan

istrinya dan kawin lagi denngan istri yang lebih muda. Apalagi sejak

zaman dahulu sudah di kenal yang namanya nikah siri, yaitu nikah yang

sah secara agama tetapi tidak dicatatkan dalam catatan sipil.(Shadily,

1993:47-51)

 Jadi bagi kaum laki-laki yang sukanya ganti-ganti istri ini

dijadikan kesempatan dan alasan bagi laki-laki untuk menikahi perempuan

yang dia sukai tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan dari pernikahan

siri tersebut, terlebih-lebih apalagi sampai mengasilkan keturunan. Dengan

nikah siri maka dia akan dengan gampang menceraikan istrinya atau

bahkan tanpa perceraian dia dapat meninggalkan istrinya tersebut.

Lembaga atau pranata pernikahan diakui hampir semua macam

masyarakat di Indonesia baik oleh agama, adat, suku dan sebagainya.

Agama Islam amat keras terhadap segala macam pertemuan seks pria dan

wanita diluar nikah, dan peraturan ini antara lain akan mencegah kelahiran

anak yang terlantar (anak haram atau zina) disebabkan oleh tiadanya rasa

tanggung jawab orang tuanya. Ikatan suami istri berdasar pernikahan

mewajibkan orang tua memelihara keturunan dengan baik mulai dari

ketika ia bayi, dalam pendidikannya dan kalau bisa juga dalam

perjodohannya sehingga anak itu menjadi anggota masyarakat yang baik
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menurut data yang dianut oleh orang tua. Undang-undang perkawinan

tahun 1974 melindungi kaum wanita yang lemah terhadap kaum laki-laki

yang lebih sukar mengendalikan nafsu birahinya dan kurang penuh

bertanggung jawab terhadap nasib keturunannya. (Shadily, 1993:50-53)

F. Kerangka Berpikir

Berikut ini bagan kerangka berpikir:

Perkawinan

Menuruta agama UU No.1 Tahun 1974
tentang Perkawinan

Nikah siri agama dicatatkan

Tidak sah
Hanya sah menurut

agama

Sah menurut
hukum nasional

Dampak
Nikah Siri

Ekonomi

Sosial

Hukum

Istri dan anak
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Dasar Penelitian

 Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Tylor (1975: 5), metodologi kualitatif

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang didapat diamati

(Moleong, 2006: 4). Data yang diperoleh dari penelitian ini tidak berbentuk

angka-angka tetapi data yang terkumpul berbentuk kata-kata lisan yang

mencakup catatan, laporan, dan foto-foto.

 Penelitian kualitatif lebih mementingkan pada penjelasan tentang

pola hubungan antar gejala yang diteliti. Jenis penelitian ini menggunakan

metode atau strategi dalam penelitian, bisa juga berarti hasil dari suatu

penelitian sebuah kasus tertentu. Studi kasus adalah suatu pendekatan untuk

mempelajari, menerangkan dan menginterprestasikan suatu kasus (case)

dalam konteksnya secara natural tanpa adanya intervensi dari pihak luar.

 Dalam penelitian ini mencoba untuk menjelaskan, mendeskripsikan,

menyelidiki dan memahami secara menyeluruh terhadap peristiwa atau

gejala-gejala yang diteliti sesuai dengan situasi yang dialami atau wajar.

Melalui pemikiran yang induktif, penelitian ini menekankan pada

pentingnnya data-data yang langsung diperoleh dari lapangan.
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B. Lokasi Penelitian

Lokasi menunjukkan tempat dimana penelitian dilakukan dalam rangka

mempertanggungjawabkan data yang diperoleh. Lokasi penelitian ini adalah

di daerah Ngaringan Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.

Pengambilan lokasi ini berdasarkan pada kenyataan bahwa didaerah tersebut

terdapat beberapa pasangan yang melakukan perkawinan yang tidak

dicatatkan secara sah berdasarkan hukum negara atau sering disebut dengan

nikah siri.

C. Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus penelitian adalah ada beberapa masalah yang

ditimbulkan oleh praktik nikah siri yang terjadi saat ini. Untuk itu peneliti

memfokuskan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Latar belakang terjadinya nikah siri di Desa Ngaringan Klumpit

Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus

2. Akibat atau dampak nikah siri di Desa Ngaringan Klumpit Kecamatan

Gebog Kabupaten Kudus, sesuai fokus tersebut maka penelitian akan

mengungkap hal sebagai berikut:

a. Dampak terhadap perempuan

b. Dampak terhadap anak

3. Pandangan masyarakat tentang adanya nikah siri di Desa Ngaringan

Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.
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D. Sumber Data Penelitian

 Menurut Lofland dan Lofland (Moleong, 2006:157) sumber data

utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya

adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Untuk menggali data penelitian ini peneliti menggunakan sumber

data yang meliputi:

1. Responden

 Responden yaitu individu-individu yang menjadi subyek penelitian.

Dalam penelitian ini yang dijadikan responden adalah orang-orang yang

melakukan nikah siri yang bertempat tinggal di Desa Ngaringan Klumpit

Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus yaitu diantaranya Atun, Kalim,

Legiyo, Nur, Nana, Khasanah, Siti Sundari, Parno.

2. Informan

 Informan adalah individu-individu tertentu yang diwawancarai untuk

keperluan informasi atau keterangan data yang diperlukan oleh peneliti.

Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi guna

memecahkan masalah yang diajukan dan diungkap dalam penelitian.

 Berdasarkan fokus penelitian yang menjadi informan tersebut adalah

orang tua dan tetangga dekat atau masyarakat sekitar.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggung

jawabkan, penelitian ini menggunakan metode pokok yang berupa:
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1. Wawancara

Metode wawancara adalah merupakan alat pengumpulan data

informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan lisan untuk

dijawab secara lisan pula. (Moleong, 2006:186).

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah

dimaksudkan untuk memperoleh data mengenai akibat nikah siri di Desa

Ngaringan Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. Wawancara

dilakukan kepada beberapa orang yang melakukan pernikahan secara siri,

orang tua, tetangga dekat atau masyarakat sekitar.

2. Dokumentasi

Dokumentasi diartikan sebagai cara mengumpulkan data melalui

dokumen-dokumen tertulis seperti arsip-arsip, buku-buku dan lain-lain

ynng berhubungan dengan masalah penelitian, seperti data pernikahan

yang ada di Desa Ngaringan Klumpit Kecamatan Gebog.

Dokumen digunakan sebagai dasar untuk mengungkapkan

masalah-masalah yang ada dalam penelitian ini adalah dokumen

mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan

pernikahan siri, implikasi negatif pada pihak perempuan dan anggapan

masyarakat tentang adanya nikah siri yang terjadi belakangan ini.

Dokumentasi digunakan dalam penelitian ini adalah untuk:

a. Untuk mempermudah memperoleh sumber data yang akurat.

b. Dapat lebih menghemat waktu dalam pengumpulan data.

c. Data yang diperoleh pasti kebenaran.
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F. Objektivitas dan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah teknik

triangulasi. Triangulasi merupakan tehnik pemeriksaan keabsahan data yang

memanfaatkan sesuatu yang diluar data itu. Teknik triangulasi yang

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pemeriksaan dengan

memanfaatkan penggunaan sumber.

Menurut Patton (dalam Moleong, 1996: 178) teknik trianggulasi yang

digunakan yaitu pemeriksaan dari sumber lain. Trianggulasi berarti

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informai

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dengan cara, (1)

membandingkan data hasil wawancara, (2) membandingkan apa yang

dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi,(3)

membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan

apa yang dikatakannya sepanjang waktu, (4) membandingkan keadaan dan

perspektif seseorang dengan berbagai pendapat pandangan orang, (5)

membandingkan hasil wawancara dengan isi atau dokumen yang berkaitan.

Trianggulasi data dengan pemeriksaan terhadap sumber lain seperti

yang dilakukan diatas maka dapat menemukan kesesuaian antara data yang

diperoleh melalui observasi atau pengamatan, wawancara dan dokumen

dengan data yang sebenarnya.

Teknik triangulasi sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Membandingkan data hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang

terkait.
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2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa

yang dikatakan secara pribadi.

G. Metode Analisis Data

Model analisis data kualitatif adalah analisis yang dilakukan pada data

yang berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka, serta dalam analisisnya

tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun dalam teks yang

diperluas (Miles dan Huberman, 1992: 15-16). Pendekatan kualitatif yang

bersifat deskriptif bearti menggambarkan keadaan daerah penelitian itu

sendiri yang dapat diketahui dengan monografi desa Ngaringan Klumpit

mengenai masyarakat dan lingkungan.

Sumber data

Wawancara

Dokumen

Sumber data

Informan I

Informan II
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Analisis ini terdiri dari empat jalur kegiatan yang terjadi secara

bersamaan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan

penarikan kesimpulan atau verifikasi.

a. Pengumpulan data

Dalam hal ini peneliti mencatat semua data secara obyektif dan apa

adanya sesuai dengan hasil pengamatan dilapangan yang meliputi

observasi dan wawancara.

b. Reduksi data

Reduksi yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengna fokus

penelitian kemudian dicari temanya. Data yang telah direduksi

memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan

mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu diperlukan.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan,

mengarahkan, membuang yang tidak perlu, kegiatan reduksi data ini

dilakukan setelah pengumpulan data yang valid. Kemudian data ini akan

digolongkan menjadi lebih sistematis.

Reduksi data dilakukan mencakup banyak data yang telah didapat di

lapangan. Data lapangan yang masih umum kemudian disederhanakan dan

difokuskan kembali kedalam permasalahan yang utama yang nanti diteliti.

c. Penyajian data

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang memberikan

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang

diperoleh dari observasi, wawancara dan foto mengenai latar belakang,
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dampak nikah siri bagi para pihak dan anaknya serta bagaimana

pandangan masyarakat terhadap nikah siri yang akan disajikan dalam

bentuk deskriptif yang melalui proses analisis, berisi mengenai uraian

seluruh masalah yang dikaji.

d. Penarikan kesimpulan

Verifikasi adalah suatu kegiatan konfigurasi yang utuh dimana

kesimpulan-kesimpulan verifikasi selama penelitian berlangsung,

verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran. Penganalisisan selama

menulis, suatu tinjauan ulang pada pencatatn lapangan atau peninjauan

kembali (Miles, 1992: 18-19). Singkatnya makna-makna yang muncul dari

data yang harus diuji kebenarannya, kecocokannya yang merupakan

validitasnya.

Pengambilan kesimpulan atau verifikasi yaitu hasil dari penelitian

dalam nikah siri di desa Ngaringan Klumpit Kabupaten Kudus.

Pelaksanaan penelitian ini dimulai dari pengumpulan data dilapangan.

Data diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang

didapatkan dari lapangan. Observasi ini didapatkan dari situasi penelitian

mengenai latar belakang, dampak perkawinan siri bagi kedua belah pihak

dan anaknya serta bagaimana pandangan masyarakat terhadap nikah siri,

selanjutnya wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan guna

memperoleh data yang valid, yang terakhir adalah dokumentasi yang

didapatkan dari foto, mengambil maupun mengutip dari catatan, transkrip

dan buku yang berhubungan dengan fokus penelitian mengenai
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perkawinan siri di desa Ngaringan Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten

Kudus.

Tahap selanjutnya data tersebut dianalisis melalui model analisis

data yaitu reduksi data. Hal ini dilakukan dalam memilih hal-hal pokok

yang sesuai dengan fokus penelitian ini. Data yang telah direduksi

mendapatkan gambaran yang lebih tajam untuk menggambarkan hasil

penelitian yang telah didapatkan dari lapangan berupa latar belakang,

dampak perkawinan siri bagi kedua belah pihak dan anaknya serta

bagaimana pandangan masyarakat terhadap nikah siri, setelah direduksi

data tersebut disajikan dalam bentuk deskriptif melalui proses analisis,

berisi seluruh fokus penelitian mengenai perkawinan siri yang dilakukan

oleh masyarakat desa Ngaringan Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten

Kudus.

Gambar: Skema analisis data menurut Miles dan Huberman

Sumber: Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (1992: 19)

Pengumpulan data
(1)

Penyajian data
(3)

Reduksi data
(2)

Kesimpulan atau
verifikasi

(4)
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Secara administratif Desa Ngaringan Klumpit terletak diantara

110086’-110050’ BT (Bujur Timur) dan 6051’-7016’ LS (Lintang Selatan)

pada ketinggian rata-rata 17 meter di atas permukaan laut dengan iklim

tropis dan bertemperatur sedang bersuhu 230-280 C serta curah hujan ±

2.060 mm/ tahun.

Luas wilayah Desa Ngaringan Klumpit adalah seluas 337.10 Ha,

yang terdiri atas tanah sawah 232,27 Ha, Pekarangan/ bangunan 92,52 Ha,

Lain-lain (sungai, kuburan, jalan) adalah 7,22 Ha. Secara umum dapat

didiskripsikan tentang batas-batas wilayah Desa Ngaringan Klumpit

adalah sebagai berikut:

Sebelah utara  : Desa Padurenan

Sebalah barat  : Desa Getassrabi

Sebelah selatan : Desa Karangampel, Gribig

Sebelah timur  : Desa Karangmalang, Gribig

Batas-batas pembagian wilayah tersebut dimaksudkan untuk

mengadakan pemisahan antara desa yang satu dengan desa yang lainnya

agar mengetahui seberapa besar hak dan kewenangan serta seberapa jauh
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kekuasaan didalam mengatur daerah yang dikuasai sehingga dapat lebih

mudah untuk memantau kemajuannya.

2. Keadaan Demografis

Keadaan penduduk Desa Ngaringan Klumpit secara rinci dapat

digambarkan sebagai berikut: jumlah penduduk desa Ngaringan Klumpit

adalah 11.138 jiwa yang terdiri dari 2.932 KK (Kepala Keluarga). Dengan

jumlah 5.566 yang berjenis kelamin laki-laki dan 5.562 berjenis kelamin

perempuan.

Untuk mengetahui lebih jelas tentang keadaan penduduk berikut

ini dapat dijelaskan mengenai komposisi penduduk yang di bagi menurut

tingkat pendidikan, agama dan mata pencaharian.

a. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Desa Ngaringan Klumpit merupakan desa yang sangat

memprihatinkan, karena jika dilihat dari segi pendidikan masih relatif

rendah dimana sebagian besar masyarakat Ngaringan Klumpit hanya

berpendidikan SD. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat dalam tabel

sebagai berikut:

Tabel 1

No Keterangan Jumlah
1 Tidak sekolah 94 orang
2 Tamat SD/ sederajat 2.879 orang
3 Tamat SLTP/ sederajat 1.650 orang
4 Tamat SLTA/ sederajat 976 orang
5 Tamat Perguruan Tinggi/

Akademi
179 orang

 Jumlah 5.778 orang
  Sumber: Monografi desa Ngaringan Klumpit Tahun 2010
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b. Komposisi Penduduk Menurut Agama

Penduduk Desa Ngaringan Klumpit mayoritas beragama Islam

yaitu dengan jumlah penduduk 11.138 jiwa, dapat dilihat pada tabel

berikut ini:

Tabel 2

No Agama Jumlah
1. Islam 11.138 Jiwa
2. Kristen -
3. Hindu -
4. Budha -

Jumlah 11.138 Jiwa
  Sumber: Monografi desa Ngaringan Klumpit Tahun 2010

c. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Susunan penduduk menurut mata pencaharian dari desa

Ngaringan Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dapat dilihat

dengan jelas pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3

No  Mata pencaharian Jumlah
1 Karyawan Swasta 2.198 Orang
2 Petani 279 Orang
3 Mengurus Rumah Tangga 249 Orang
4 Guru 90 orang
5 PNS 53 Orang
6 Buruh Tani 41 Orang
7 Kontruksi 33 Orang
8 Lain-lain 1.994 Orang

Jumlah 4937 Orang
  Sumber: Monografi desa Ngaringan Klumpit Tahun 2010

Berdasarkan tabel diatas dapat menunjukkan bahwa mata

pencaharian desa Ngaringan Klumpit adalah sebagian besar bekerja

sebagai wiraswasta, meskipun ada jumlah mata pencaharian yang lain
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sepeerti petani, mengurus rumah tangga, guru, PNS, buruh tani, dan

kontruksi yang jumlahnya lebih sedikit dibanding dengan wiraswasta.

3. Kondisi Sosial Budaya

Desa Ngaringan Klumpit terdiri dari 46 RT, 8 RW dan 7 dusun,

yaitu desa Kalilopo, desa Pedak, desa Pesantren, desa Klumpit, desa

Ngaringan, desa modinan, dan yang terakhir desa Grobog. Jumlah

penduduk yang relatif besar tetapi dengan tingkat pendidikan yang masih

sangat rendah menyebabkan masyarakatnya bisa dikatakan kurang

sejahtera. Maka dari itu kebanyakan masyaraktanya lebih memilih untuk

merantau ke Jakarta atau sampai keluar Jawa, bahkan ada yang menjadi

TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ke Malaysia dan Arab Saudi.

Sebagai masyarakat pedesaan, masyarakat ngaringan klumpit

masih mempertahankan kebiasaan yang telah diwariskan oleh para leluhur

yaitu kebiasaan gotong royong yang biasanya dilakukan apabila ada kerja

bakti di desa, serta ada pula masyarakat yang masih mempercayai mitos-

mitos desa yang sebetulnya belum tentu benarnya. Misalnya mitos

sebelum melakukan hajat atau perkawinan diwajibkan harus membawa

sesajen terlebih dahulu ke Punden atau makam yang di anggap keramat

atau oarang yang pertama kali membangun desa tersebut. Kalau tidak

dilakukan hajatnya tidak akan berjalan dengan lancar.
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4. Latar belakang terjadinya nikah siri di Desa Ngaringan Klumpit

Nikah siri adalah suatu perkawinan yang memenuhi rukun Islam

tetapi tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor

Urusan Agama dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Berdasarkan hasil wawancara dan obeservasi secara langsung

dilapangan, diketahui terdapat beberapa alasan atau yang melatar

belakangi seseorang untuk melakukan nikah siri, diantaranya adalah

sebagai berikut:

a. Ingin Berpoligami

Islam pada dasarnya memperbolehkan seorang pria beristri

lebih dari satu (poligami), Islam juga memperbolehkan seorang pria

beristri hingga empat orang istri dengan syarat sang suami harus

berbuat “adil” terhadap seluruh istrinya (surat an-Nisa ayat 3).

Pernyataan diatas itulah yang menjadi alasan orang untuk

menikah lagi, tetapi kebanyakan sang istri tidak menyetujuinya karena

takut suaminya nanti tidak dapat berbuat adil, sampai akhirnya lebih

sayang pada istri keduanya. Dan sampai akhirnya memutuskan untuk

menikah siri. Hal itu diungkapkan oleh bapak Parno 45 tahun. Berikut

penuturannya:

“saya melakukan nikah siri itu karena istri saya yang pertama tidak
setuju kalau saya menikah lagi mbak, tapi mau gimana lagi saya
sudah terlanjur suka sama perempuan itu. Ya akhirnya saya
memutuskan untuk menikah siri saja mbak, yang pentingkan kita
dapat berbuat adil kepada istri saya”. (wawancara dengan bapak
parno, tanggal 5 januari 2011)
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Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Bapak Legiyo 38 tahun

yang memutuskan untuk nikah siri karena sudah punya istri, berikut ini

pengungkapannya:

“saya nikah siri karena saya ingin menikah lagi, tapi istri saya tidak
setuju mbak. Ya sudah lebih baik saya nikah siri saja biar istri saya
yang pertama tidak tahu mbak, lagian syarat-syarat untuk nikah siri
itu kan tidak sulit.” (wawancara dengan Bapak Legiyo, tanggal 6
januari 2011)

Sama halnya dengan penuturan Ibu Atun 41 tahun yang bahwa

awalnya menikah siri karena suaminya telah beristri, berikut

penuturannya:

“zaman dahulu saya memutuskan untuk nikah siri sebab suami
saya sudah nikah mbak, terus istrinya yang pertama nggak mau
dimadu. Tapi mau gimana lagi mbak wong saya suka, ya terus pas
suami saya mengusulkan untuk nikah siri saya mau-mau saja, biar
istrinya yang pertama nggak tahu”. (wawancara dengan ibu Atun,
tanggal 7 januari 2011)

Sama halnya dengan pengakuan-pengakuan diatas, alasan yang

sama juga diakui oleh Ibu Kalim 35 tahun bahwa dulu dia nikah siri

karena suaminya sudah punya istri. Berikut ini pengakuanya:

“kulo nikah siri niku amargi suamine kulo engkang sakniki niku
sampun gadah istri, terus kulo niku istri engkang nomer kaleh.
Istrine engkang pertama mboten setuju nek suamine niku nikah
maleh. Nggih akhire kulo mutusake nikah siri mawon  (saya
nikah siri itu sebabe suami saya sudah punya istri, terus saya itu
istri yang nomer dua. Istrinya yang pertama tidak setuju kalau
suaminya menikah lagi. Ya pada akhirnya saya memutuskan
untuk nikah siri saja). (wawancara dengan Ibu Kalim, tanggal 6
januari 2011)

b. Kondisi sosial ekonomi

Dari beberapa penuturan di atas bahwa latar belakang nikah siri

itu karena si suami kebanyakan ingin berpoligami, mempunyai istri
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lebih dari satu. Tetapi kebanyakan istri yang pertama tidak setuju kalau

suaminya menikah lagi, dengan alasan takut kalau pada akhirnya nanti

sang suami tidak dapat berbuat adil kepada dirinya. Sehingga pada

akhirnya si suami itu memutuskan untuk menikah secara siri biar

istrinya tidak tahu.

Disamping itu juga tidak hanya ingin berpoligami saja tetapi

ada yang karena kondisi sosial ekonomi yang tidak memungkinkan,

dalam pencatatan perkawinan dibutuhkan biaya yang cukup untuk

melangsungkan perkawinan, dengan terbatasnya dana yang dimiliki

oleh calon pengantin maka dari itu mereka lebih memilih untuk

menikah dibawah tangan atau nikah siri yang sah menurut syariat

islam dan rukun islam.

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Siti Sundari 43 tahun,

berikut ini penuturannya:

kulo nikah siri niku amargi mboten gadah arto engkang cekap
kangge nikah mbak amargi calon suami kulo niku kerjane
serabutan, ya dari pada mangke terjadi hal-hal engkang mboten
dipengenake yo mpun mbak nikah siri mawon” (saya nikah siri itu
sebabnya nggak punya uang mbak, soalnya calon suami saya itu
kerjanya serabutan, ya dari pada nanti terjadi hal-hal yang tidak
diinginkan ya sudah mbak nikah siri saja). (wawancara dengan Ibu
Siti Sundari, tanggal 9 januari 2011)

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Saudari Nur 29 tahun,

yang memutuskan nikah siri karena tidak mempuyai biaya dan agar

tidak terjerumus kedalam perbuatan zina. Berikut ini penuturannya:

“saya memutuskan untuk menikah siri karena tidak mempunyai
banyak uang dan saya hanya bekerja sebagai buruh pabrik rokok
mbak. Lagian calon suami saya itu juga kerjanya cuma buruh
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bangunan. Ya mau kerja apa mbak wong cuma lulusan SD”.
(wawancara saudari Nur pada tanggal 6 januari 2011)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Khasanah 40 tahun

yang lebih memilih jalan untuk menikah siri dengan alasan tidak

mempunyai biaya untuk menikah seperti pada umumnya, berikut ini

pengakuannya:

“ saya melakukan perkawinan dibawah tangan atau nikah siri
karena tidak mempunyai biaya untuk menikah lewat KUA mbak,
menghabiskan biaya yang banyak. Belum lagi nanti pestanya,
bingung mbak uang dari mana. Yang penting pernikahannya sudah
sah dimata agama mbak.” (wawancara dengan Ibu Khasanah,
tanggal 5 januari 2011).

Dari pengakuan-pengakuan diatas bahwa alasan untuk nikah

siri tidak hanya semata-mata karena calon suaminya sudah menikah

terlebih dahulu tapi karena juga pada awalnya tidak mempunyai biaya

untuk menikah pada umumnya, maka pada akhirnya memutuskan

untuk nikah siri tanpa memikirkan apa akibat yang akan timbul dari

perkawinannya tersebut.

c. Untuk menghindari diri dari perbuatan zina

Dizaman modern seperti sekarang ini pergaulan dikalangan

remaja adalah salah satu hal yang sangat memprihatinkan dan perlu

dikhawatirkan oleh para orang tua yang mempunyai anak di usia

remaja, yang pergaulannya sekarang sudah melampaui batas atau

dengan kata lain pergaulan bebas. Maka dari itu orang tua ada yang

lebih memilih untuk mengawinkan  anaknya dengan cara nikah siri

atau nikah dibawah tangan.
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Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Saudari Nana 27

tahun, berikut ini penuturannya:

“dulu saya dinikahkan dengan pacar saya melalui nikah bawah
tangan atau nikah siri mbak, soalnya orang tua saya takut kalau
nanti saya hamil duluan. Pacar saya kan sering datang kerumah
kalau orang tua saya pada kerja mbak, terus pacar saya dulu sering
ngajak saya pergi mbak. Dari itulah orang tua saya khawatir kalau
nanti ada apa-apa.” (wawancara dengan Saudari Nana, tanggal 7
januari 2011)

d. Kondisi sosial budaya atau adat istiadat

Budaya yang berlaku dalam masyarakat dan bertindak sebagai

suatu hukum yang diakui keberadaannya dan menganut syarat hukum

yang mengikat meski tidak tertulis. Keberadaan perkawinan siri itu

sangat dipengaruhi oleh adat dan budaya masyarakat setempat. Budaya

dan adat itu sendirilah yang kemudian melahirkan berbagai pemikiran

mengenai baik buruknya perkawinan siri untuk dilakukan.

Tidak hanya faktor karena kondisi sosial ekonomi saja yang

meletarbelakangi tetapi karena suatu adat atau kebiasaan masyarakat

juga yang menganggap lumrah pernikahan siri. Kebiasaan masyarakat

terbiasa menikahkan anaknya lewat pernikahan siri menjadikan nikah

siri tidak lagi menjadi hal yang tabu. Seperti pengungkapan saudari nur

di bawah ini yang menikah siri karena selain menghindari perbuatan

zina juga karena suatu adat, berikut ini penuturannya:

“saya dinikahkan oleh orang tua bukan hanya agar terhindar dari
perbuatan zina saja, melainkan juga sebagai sarana untuk
membantu taraf perekonomian yang ada mbak”. (wawancara
dengan saudari Nur, pada tanggal 8 januari 2011)
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Dengan bermacam-macam alasan diatas orang melakukan

nikah siri, tanpa memikirkan akibat apa yang akan di timbulkan dari

pernikahan siri tersebut. Dan tidak memikirkan hidup selanjutnya

apabila suatu saat nanti sang suami pergi meninggalkan begitu saja

tidak ada kepastian mengenai perkawinannya tersebut.

Padahal banyak sekali yang mereka tidak ketahui tentang

akibat nikah siri tersebut, misalnya apabila nanti terjadi perceraian

sang istri tidak mendapatkan harta gono gini. Dan akibat buat si anak

adalah sulit untuk membuat akta kelahiran, sebab salah satu syarat

untuk membuat akta kelahiran adalah dengan melampirkan akta nikah

atau buku nikah. Sedangkan nikah siri tidak mempunyai bukti yang

autentik.

5. Dampak nikah siri

Dampak yang timbul dari perkawinan dibawah tangan atau nikah

siri bagi kedua belah pihak dan anaknya adalah sebagai berikut:

a. Mendapat gujingan dari orang sekitar dan malu dalam bersosialisasi

dengan masyarakat sekitar

Hal ini sesuai yang dirasakan oleh Ibu Atun 41 tahun yang

bekerja sebagai pedagang, dia merasa tidak nyaman karena sering

sekali dibicarakan oleh tetangganya. Berikut ini pengungkapannya:

“dampak engkang kulo rasake mbak, kulo niki sering di rasani
tiyang kono kene mbak, istilahe nek tiyang jawi niku di padu mbak
dampak yang saya rasakan mbak, saya itu sering diomongin sana
sini mbak”. Istilahnya itu di jelek-jelekin mbak. (wawancara
dengan Ibu Atun, tanggal 7 januari 2011)
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Dampak itu juga dirasakan oleh Ibu Kalim 35 tahun, seperti

pengungkapannya sebagai berikut:

“setelah saya melakukan nikah siri mbak, saya malu bersosialisasi
dengan masyarakat sekitar. Dibicarain di tetangga-tetangga mbak,
soalnya mereka menganggap melanggar hukum dan tidak sah.
Padahal bagi saya yang penting sudah sah secara agama, walaupun
tidak dicatatkan di KUA”(wawancara dengan Ibu Kalim, tanggal 6
januari 2011)

b. Berdampak bagi psikologis dan kehidupan sosial bagi anak

Perkembangan fase anak dimulai dari keluarga, dari situlah

mereka tumbuh. Keluarga adalah lembaga pranata sosial lainnya

berkembang, di masyarakat manapun di dunia keluarga merupakan

kebutuhan manusia yang universal dan menjadi pusat terpenting dari

kegiatan dalam individu yang terdiri dari ayah, ibu dan anak.

Sedangkan dalam pernikahan siri jarang sekali di temukan

keluarga yang utuh, kebanyakan suami tidak mau bertanggung jawab

dan pergi begitu saja. Hal ini yang ditakutkan oleh saudari Nana 27

tahun, berikut ini penuturannya:

“sebenarnya saya itu takut mbak kalau suami saya tidak kembali
lagi, sedangkan saya sudah punya anak. Takutnya nanti kalau anak
saya sudah besar dia di ejek temennya karena tidak punya bapak,
dan yang paling saya takuti mbak akan berdampak pada mental dan
psikologinya”. (wawancara dengan saudari Nana, pada tanggal 9
januari 2011).

Dari penuturan di atas itulah menunjukkan bahwa nikah siri

membawa banyak sekali dampak negatif, dari mendapat gunjingan dari

masyarakat atau tetangga sekitar dan dampak psikologi bagi anak.
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c. Pihak suami kapan saja menghilang atau meninggalkan karena suami

tahu bahwa istri tidak dapat menuntut suaminya dimata hukum karena

tidak mempunyai bukti yang autentik, maka pada akhirnya sang

istrilah yang menangggung semua biaya hidup atau nafkah termasuk

pemeliharaan dan pendidikan anak

Hal itu dirasakan oleh Ibu Siti Sundari 43 tahun yang ditinggal

pergi oleh suaminya tidak tahu kemana, dan akhirnya dia juga yang

merawat anaknya sendiri. Membesarkan dan mendidik anaknya.

Dibawah ini penuturannya:

“ gara-gara saya nikah siri, baru sekarang saya merasakan
akibatnya mbak. Suami saya pergi nggak tahu kemana, ninggalin
anak juga. Belum sekolah sampai sekarang mbak soalnya anak
saya tidak punya akta kelahiran.” (wawancara dengan Ibu Siti
Sundari, tanggal 9 januari 2011 )

Dampak yang serupa juga dirasakan oleh Saudari Nana 27 tahun

yang mengatakan bahwa:

“sudah setahun saya ditinggal oleh suami saya pergi merantau
keluar jawa, tetapi tidak ada kabar sampai sekarang mbak. Padahal
sudah punya anak yang masih kecil, nggak punya akta kelahiran
lagi. Nanti bingung kalau akhirnya suami saya tidak pulang dan
takutnya kalau disana malah nikah lagi” (wawancara dengan
Saudari Nana, tanggal 7 januari 2011)

Dari beberapa akibat nikah siri diatas yang dirasakan oleh sang

istri, akibat itu juga dirasakan oleh sang anak sebab sang anak tidak

mempunyai akta kelahiran, ungkapan tersebut sesuai dengan apa yang

dirasakan Saudari Nur 29 tahun. Berikut ini penuturannya:

“akibat nikah siri yang saya lakukan anak saya sampai dengan
umur 7 tahun tidak punya akta kelahiran mbak, jadinya dia tidak
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bisa mengenyam bangku sekolah” (wawancara dengan ibu nur,
pada tanggal 6 januari 2011)

Ungkapan tersebut diperkuat dengan penuturan Bapak Iskandar

41 tahun selaku Kepala Desa bahwa sulit bagi anak yang dilahirkan

dari pernikahan siri untuk membuat akta nikah, berikut ini

penuturannya:

“wah sulit mbak kalau mau buat akta kelahiran buat anak yang
lahir dari hasil pernikahan siri, karena salah satu syaratnya adalah
dengan melampirkan akta nikah. Padahal nikah siri itu tidak punya
akta nikah mbak, maka dari itu jangan sekali kali melakukan nikah
siri” (wawancara dengan Bapak Iskandar, tanggal 6 januari 2011)

Syarat-syarat untuk memperoleh akta kelahiran seperti yang

diungkapkan oleh Bapak Iskandar adalah sebagai berikut:

a) Surat Keterangan Kenal Lahir (SKKL) dari Penolong Persalinan

atau dari Desa/ Kelurahan.

b) Foto copy Surat Nikah/ Akta Perkawinan/ Akta Perceraian orang

tua dilegalisir atau dengan menunjukkan aslinya.

c) Foto copy KTP orang tua atau Foto copy KTP yang bersangkutan

bagi yang sudah wajib KTP.

d) 2 (dua) orang saksi yang memenuhi persyaratan dan foto copy

KTP-nya yang mencantumkan NIK.

e) Foto copy KK yang telah mencantumkan Nomor Induk

Kependudukan (NIK) pemohon yang berdomisili di Kab. Kudus.

f) Foto copy ijazah terakhir bagi yang telah memiliki.

g) Asli Surat Pengantar dari Desa/ Kelurahan.

h) Suarat Kuasa apabila dikuasakan.
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i) Persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil bagi

kelahiran melebihi 60 hari.

j) Persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan

Penetapan Pengadilan bagi kelahiran melebihi 1 tahun.

6. Pandangan masyarakat tentang nikah siri di Desa Ngaringan Klumpit

Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara

kepada tetangga sekitar bahwa pandangan mereka terhadap nikah siri

adalah berdasarkan ungkapan ada yang setuju dan ada yang tidak dengan

alasan yang berbeda-beda, diantaranya seperti yang diungkapkan oleh Ibu

Bariyah 63 tahun yang setuju dengan adanya nikah siri, berikut

penuturannya:

kulo nggih setuju-setuju mawon mbak, mergani niku dari pada
mangke hamil riyen sak derenge nikah nggih luweh sae nikah siri
mbak, terus sak rampunge nek sampun gadah arto nikahe didaftarke
teng KUA . Saya ya setuju-setuju saja mbak, soalnya nanti kalau hamil
dulu sebelum nikah ya lebih baik nikah siri mbak, terus habis itu kalau
sudah punya uang nikahnya didaftarkan di KUA. (wawancara dengan
ibu bariyah, tanggal 8 januari 2011)

Berbeda dengan Ibu Jumiah 35 tahun yang sangat tidak setuju

dengan adanya nikah siri, karena pada akhirnya perempuanlah yang akan

menanggung akibatnya. Berikut penuturannya:

nek menurut kulo nggih mboten setuju mbak, amargi nikah siri niku
katah akibate dibanding untunge. Misale mbak gampil ditinggal suami
mbak. Mangke malah dadose sak penake piyambak.  Kalau menurut
saya ya nggak setuju, sebabnya nikah siri itu banyak akibatnya
dibanding dengan untungnya. Misalnya gampang ditinggal suami
mbak. Nanti malah jadinya seenaknya sendiri. (wawancara dengan ibu
siti pada tanggal 10 januari 2011)
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Hal yang sama juga diungkapkan oleh H. Mastiko 62 tahun selaku

tokoh masyarakat yang melarang adanya nikah siri, berikut ini

pengungkapannya:

“saya sangat tidak setuju dengan adanya nikah siri, sebab tidak ada
bukti yang autentik tentang kejelasan perkawinan dan si suami
gampang meninggalkan sang istri mbak. Apalagi kalau punya anak,
kasihan nasib anaknya kedepan mbak”. (wawancara dengan H.
Mastiko, tanggal 10 januari 2011)

Dari pendapat-pendapat diatas begitu jelas sekali ada perbedaan

pandangan masyarakat tentang nikah siri, ada yang setuju dan ada yang

sangat melarang dengan adanya nikah siri. Yang setuju dengan alasan dari

pada terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan lebih baik nikah siri.

Ada yang sangat melarang dengan adanya nikah siri sebab

ditakutkan akan terjadi akibat yang tidak di inginkan, karena di sini yang

sangat dirugikan adalah pihak perempuan dan anak hasil dari perkawinan

siri tersebut.

Dengan melihat dari beberapa dampak yang timbul dari

perkawinan siri yang telah dilakukan, sebab sudah jelas bahwa perkawinan

siri tidak dicatatkan karena merupakan perkawinan yang tidak sah menurut

undang-undang perkawinan, yaitu mengenai status hukum anak yang

sampai saat ini belum jelas bahwa anak yang lahir dari perkawinan siri

tidak tercatat dan tidak dapat membuat akta kelahiran namun hanya atas

nama ibu saja jadi hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya

tanpa adanya nama terang ayahnya yang tercantum di akte kelahiran

tersebut.
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Selain tersebut masalah lain yang timbul yaitu dari segi ekonomi

yang kadang pihak laki-laki memberikan nafkah untuk memenuhi

kebutuhan dan ada pula yang meninggalkan istri sirinya begitu saja tanpa

kejelasan serta masalah dari segi sosial seperti pelaku nikah siri kadang

menjadi malu bargaul dan bersosialisasi dengan masyarakat sekitar karena

sering menjadi bahan omongan, apalagi menikah siri dikarenakan hamil

terlebih dahulu dan ditambah kalau sebagi istri kedua pula walaupun

kadang-kadang tidak mengindahkan omongan orang-orang, namun

dampak sosial begitu dirasakan oleh sebagian pelaku nikah siri karena

hamil terlebih dulu. Serta dampak dari segi hukum bagi anak yang lahir

dalam perkawinan siri yaitu tidak mendapatkan warisan dan tidak dapat

menuntut secara hukum sebab perkawinan yang dilakukan oleh ibunyan

tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak adanya alat bukti sah yang

berupa akta nikah.

Dengan adanya dampak yang ditimbulkan dari perkawinan siri

tersebut maka menjadi tugas bersama untuk memberikan sosialisasi

kepada masyarakat betapa pentingnya perkawinan yang dicatatkan secara

huum di KUA, tentunya harus ada kerjasama yang baik antara ,masyarakat

dan petugas dari pihak KUA setempat yang diberikan wewenang untuk

mensosialisasikan pencatatan perkawinan.

Dengan memberikan pengarahan dan pengertian khususnya pada

pihak yang melakukan perkawinan siri dan masyarakat pada umumnya

mengenai pentingnya pencatatan perkawinan di KUA yang merupakan
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salah satu bentuk kepedulian agar masyarakat lebih memahami undang-

undang perkawinan no 1 tahun 1974.

B. Pembahasan

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan atau

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 yang

berbunyi:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

agamanya dan kepercayaannya itu.

2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Didalam agama Islam dikenal adanya suatu perkawinan yang hanya

dilakukan sesuai dengan syariat agama saja. Perkawinan tersebut didalam

masyarakat umum dikenal dengan nama perkawinan dibawah tangan atau

sering disebut dengan nikah siri. Meskipun secara agama Islam perkawinan

tersebut dianggap sah tetapi didalam hukum negara perkawinan tersebut tidak

sah, karena mempunyai dampak negatif bagi perempuan dan terhadap anak

yang dilahirkan.
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Nikah bawah tangan, nikah agama atau yang lebih dikenal dengan

nikah siri merupakan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat

rukun nikah dalam agama Islam, tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan

Agama (KUA). Dikatakan nikah siri karena dilangsungkan secara diam-diam,

tertutup, rahasia, atau sembunyi-sembunyi tanpa adanya publikasi (Nurhaedi,

2003: 5). Jadi nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan secara diam-diam

tanpa sepengetahuan petugas resmi yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN atau

Kepala KUA) dan tidak dicatatkan tetapi sah secara agama Islam.

1. Latar belakang nikah siri yang terjadi di desa Ngaringan Klumpit

Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dilatar belakangi sebagai berikut:

1) Ingin berpoligami

 Undang-undang perkawinan menganut asas monogami, tetapi

apabila dikehendaki yang bersangkutan, hukum dan agamanya

membenarkan suami dapat beristri lebih dari satu (poligami), namun

demikian hal itu hanya dilakukan apabila dipenuhi berbagai

persyaratan tertentu dan memperoleh izin pengadilan.

 Pada pokoknya pasal 5 Undang-undang Perkawinan

menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi suami yang akan

melakukan poligami, yaitu:

a. Adanya persetujuan dari istri.

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-

keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka (material).
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c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri

dan anak-anak mereka (immaterial).

 Idealnya, jika syarat-syarat diatas dapat terpenuhi maka suami

dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan didaerah tempat

tinggalnya. Namun dalam praktiknya syarat-syarat yang diajukan

tersebut tidak sepenuhnya ditaati oleh suami. Bahkan dalam beberapa

kasus, meski belum atau tidak ada persetujuan dari istri sebelumnya

poligami bisa dilaksanakan.

 Seseorang melakukan perkawinan dibawah tangan disebabkan

oleh salah satu alasan yaitu ingin berpoligami, dimana seseorang dapat

melakukan poligami dengan mudah dan tanpa proses yang panjang

serta harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan Undang-

undang Perkawinan.

 Berdasarkan pasal 3-5 Undang-undang Perkawinan yang

mengatur bahwa dalam suatu perkawinan seseorang pria hanya

mempunyai seorang istri dan pengadilan agama dapat memberi izin

kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki

oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pengadilan agama hanya

memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari

seorang apabila:

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.

b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa di

sembuhkan.
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c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

 Dampak yang umum terjadi terhadap istri yang suaminya

berpoligami:

a. Dampak psikologis

Perasaan inferior istri dan menyalahkan diri karena merasa

tindakan suaminya berpoligami adalah akibat dari

ketidakmampuan dirinya dalam memenuhi kebutuhan biologis

suaminya.

b. Dampak ekonomi rumah tangga

Ketergantungan secara ekonomi kepada suami, walaupun

ada beberapa suami memang dapat berlaku seadil-adilnya terhadap

istri-istrinya tetapi dalam praktikya lebih sering ditemukan bahwa

suami lebih mementigkan istri muda dan menelantarkan istri dan

anak-anaknya terdahulu. Akbatnya istri yang tidak memiliki

pekerjaan akan sangat kesulitan menutupi kebutuhan sehari-hari.

c. Kekerasan terhadap perempuan, baik kekerasan secara fisik,

ekonomi, sosial, seksual maupun psikologis. Hal ini umum terjadi

pada rumah tangga poligami, walaupun begitu kekerasan juga

terjadi pada rumah tangga yang monogami.

d. Dampak hukum
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Seringnya terjadi nikah dibawah tangan (perkawinan yang

tidak dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan

Agama), sejingga perkawinan tersebut sah menurut agama. Pihak

perempuan akan dirugikan karena konsekuensinya suatu

perkawinan dianggap tidak ada, seperti hak waris dan sebagainya.

Seringkali terjadi, para istri yang menerima suaminya

berpoligami akhirnya enggan untuk mengurus segala sesuatu,

misalnya tentang nafkah. Hal ini diakibatkan karena istri sudah

merasa kehilangan harapan, atau bisa juga karena istri tidak

mengetahui hak-haknya secara jelas.

2) Sosial ekonomi

 Pihak yang melakukan perkawinan dibawah tangan didesa

ngaringan klumpit dari hasil penelitian adalah warga yang beragama

islam, pihak yang tingkat pendidikannya rendah. Bagaimana tidak

kebanyakan mereka yang menikah siri hanya orang-orang yang tidak

mempunyai pekerjaan tetap dan dari keterbatasan dan ketidak adanya

biaya itulah akhirnya mereka lebih memilih untuk menikah secara siri.

Bahkan orang yang pekerjaannya sudah mapanpun ada yang menikah

siri dengan alasan dapat menghidupi istri lebih dari satu dan

menganggap dirinya mampu untuk berbuat adil kepada istri-istrinya

nanti.

 Maka dari itulah mereka tidak memikirkan akibat apa yang

ditimbulkan dari pelaksanaan nikah siri tersebut, mereka hanya
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mementingkan bahwa perkawinan yang mereka lakukan adalah sah

menurut agama walaupun tidak ada bukti yang autentik yaitu akta

perkawinan dari Kantor Urusan Agama (KUA).

3) Untuk menghindari diri dari perbuatan zina

 Zina adalah hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan

layaknya suami istri tetapi tidak terikat dalam suatu perkawinan. Zina

merupakan bahaya besar dan dapat merusak moral apabila dari

hubungan tersebut melahirkan suatu anak dan laki-laki tersebut tidak

mau bertanggung jawab kepadanya.

 Kesimpulannya zina adalah pelanggaran terhadap agama dan

moral masyarakat yang wajib ditanggulangi dan dihindari, oleh karena

itu pasangan yang sudah berpacaran dan takut terjadi zina akan tetapi

dia belum cukup umur untuk menikah atau karena faktor lain maka

pasangan tersebut melakukan perkawinan dibawah tangan agar dalam

berpacaran terhindar dari zina yang dilarang oleh agama.

4) Kondisi Sosial budaya atau adat istiadat

 Budaya yang berlaku dalam masyarakat dan bertindak sebagai

suatu hukum yang diakui keberadaannya dan menganut syarat hukum

yang mengikat meski tidak tertulis. Keberadaan perkawinan siri itu

sangat dipengaruhi oleh adat dan budaya masyarakat setempat. Budaya

dan adat itu sendirilah yang kemudian melahirkan berbagai pemikiran

mengenai baik buruknya perkawinan siri untuk dilakukan.
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Baik buruknya pemikiran mengenai dilakukannya perkawinan

siri oleh seseorang dalam pandangan tergantung pada kebudayaan

setempat. Oleh karena itulah maka sering kali ditemukan perbedaan

anggapan tentang nikah siri dalam suatu masyarakat tertentu dengan

masyarakat lainnya. Dalam kehidupan masyarakat yang terbiasa

melakukan atau memilih nikah siri sebagai sarana untuk

mempermudah pelaksanaan pernikahan karena faktor ekonomi maka

nikah siri tidaklah dianggap buruk.

Beda halnya dengan masyarakat yang tidak terbiasa melakukan

nikah siri maka pelaksanaan nikah siri akan dipandang tidak wajar atau

bahkan dianggap sinis. Bahkan pernikahan siri di daerah semacam ini

dipandang sebagai suatu niatan yang tidak sungguh-sungguh dalam

mahligai rumah tangga. Apapun alasan yang dikemukakan maka

pernikahan siri tetap akan dipandang sesbagai hal yang tidak

sepatutnya dilakukan.

2. Dampak nikah siri bagi perempuan dan anaknya

1) Bagi perempuan

 Dalam undang-undang perkawianan pasal 30-34 yang

mengatur masalah hak dan kewajiban suami istri dalam pasal-pasal

tersebut menyebutkan bahwa suami dan istri diberi hak dan kewajiban

serta kedudukan yang seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga

maupun dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
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Keseimbangan tersebut juga ditujukan terhadap tegaknya dan

terbinanya rumah tangga yang menjadi dasar susunan masyarakat.

Dimana dalam membina rumah tangga diperlukan rasa saling

mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir

dan batin. Suami sebagai kepala rumah tangga, dan istri sebagai ibu

rumah tangga yang harus mengatur urusan-urusan rumah tangga

dengan sebaik-baiknya, sehingga pasal tersebut menjadi pedoman

kedua belah pihak dalam melakukan kewajibannya masing-masing

sesuai dengan undang-undang yang berlaku sehingga mempunyai

kekuatan hukum, sehingga apabila masing-masing pihak lalai dalam

melaksanakan kewajibannya maka dapat mengajukan gugatan ke

Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan pasal 34 ayat 3 yang

berbunyi:

“jika suami dan istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat

mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

Orang yang melakukan perkawinan dibawah tangan hak-hak

mereka tidak dapat terlindungi karena tidak memiliki kekuatan hukum

dan tidak dicacatkan dikantor urusan agama, sehingga apabila suami

atau istri mengajukan gugatan kepengadilan agama tidak dapat

diterima oleh pengadilan agama tersebut karena perkawinannya tidak

memiliki kekuatan hukum. Karena nikah siri tidak dicatatkan secara

sah dimata hukum, istri siri tidak mempunyai kekuatan hukum, istri
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siri tidak memperoleh hak milik berupa harta benda dan status anak

mereka juga tidak syah.

Nikah siri tidak diakui oleh hukum, kasus yang terjadi ada

sebagian istri siri ditinggalkan begitu saja, ditelantarkan, tidak diberi

nafkah dengan cukup, tidak ada kepastian dari suami akan status

mereka.

Istri siri mudah menerima ketidakadilan, misalnya apabila

suami ingin menceraikan istri maka istri tidak punya kekuatan hukum

untuk menggugat. Para perempuan di desa-desa karena kewamannya

tidak mengerti hukum agama, hukum Negara sehingga para

perempuan tersebut menikah beberapa kali dan bahkan sebelum masa

idahnya selesai sudah menikah siri dengan laki-laki lain. Ironinya

pihak yang menikahkan adalah orang yang dianggap tokoh atau

mereka yang dianggap sesepuh atau wali hakim.

Selain akibat hukum diatas, perkawinan dibawah tangan juga

mempunyai dampak yaitu mereka mendapat gunjingan dari orang

sekitar, pihak suami kapan saja menghilang atau meninggalkan karena

suami tahubahwa sang istri tidak dapat berbuat apa-apa dan sulit

baginya untk menuntut karena hal ini maka pada akhirnya sang istrilah

yang menanggung semua biaya hidup atau nafkah termasuk

pemeliharaan dan pendidikan anak.
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2) Bagi anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan

Anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan dibawah tangan

dianggap anak sah, menurut undang-undang perkawinan dalam pasal

42 yang menyatakan bahwa :” anak yang sah adalah anak yang lahir

dari atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Dengan demikian anak

dari perkawinan dibawah tangan termasuk anak sah tetapi tidak

mempunayi kepastian hukum karena dalam akta kelahiran tidak

tercantum nama bapaknya.

Status anak sah dapat dibuktikan dengan akta kelahiran, dalam

pasal 55 ayat 1 undang-undang perkawinan yang menyatakan bahwa:

“asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran

yang autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”.

Pihak anak yang dilahirkan dari akibat perkawinan dibawah

tangan tidak mendapatkan warisan dari bapaknya tetapi akan

mendapatkan warisan dari ibunya saja. Hal ini tercantum dalam

undang-undang perkawinan pasal 34 ayat 1 yang berbunyi: “ anak

yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan

perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Dalam kewajiban orang tua terhadap anaknya, yang diatur

dalam undang-undang perkawinan pasal 45 yaitu mengenai kewajiban

orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya mereka

sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, walaupun perkawinan

antara kedua orang tua putus. Sehingga dalam undang-undang ini
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menginginkan agar orang tua tetap memelihara dan mendidik anaknya

walaupun perkawinannya putus akan tetapi dalam perkawinan dibawah

tangan suami ini tidak dipenuhi karena piahk yang dirugikan tersebut

mempunyai bukti yaitu berupa akta perkawinan untuk membuktikan

bahwa suami tersebut adalah ayah dari anak tersebut dan juga pihak

yang dirugikan tidak bisa menuntut kewajiban dari pihak suami.

Anak yang dilahirkan dari pernikahan siri tersebut rentan

dengan kekerasan, kemiskinan yang terus mendera. Anak-anak kurang

memperoleh kasih sayang yang utuh dari bapak ibu. Anak tidak

memiliki akta kelahiran, anak sulit diterima secara sosial, anak

diacuhkan dilingkungannya dan anak sulit mendaftar kesekolah negeri

karena tidak memiliki akta kelahiran. Akibatnya anak jadi terlantar dan

tidak tumbuh dengan baik.

Ada 7 kerugian pernikahan siri bagi anak dan istri yang terjadi

di lapangan:

1. Istri tidak dapat menggugat suami, apabila ditinggalkan oleh

suami.

2. Penyelesaian kasus gugatan nikah siri hanya bisa diselesaikan

melalui hukum adat.

3. Pernikahan siri tidak termasuk perjanjian yang kuat (mitsaqon

ghalidho) karena tidak tercatat secra hukum.
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4. Apabila memiliki anak maka anak tersebut tidak memiliki status

seperti akta kelahiran. Karena untuk memperoleh akta kelahiran

disyaratkan adanya akta nikah.

5. Dalam hal faraidz, anak tidak menerima waris.

6. Istri tidak memperoleh tunjangan apabila suami meninggal, seperti

tunjangan jasa raharja.

7. Apabia suami sebagai pegawai, maka istri tidak memperoleh

tunjangan perkawinan dan tunjangan pensiunan suami.

 Tidak sahnya perkawinan dibawah tangan menurut hukum

Negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan

dimata hukum yaitu:

a. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah.

 Konsekuensinya anak hanya mempunyai hubungan perdata

dengan ibu dan keluarga ibu, artinya si anak tidak mempunyai

hubungan hukum dengan ayahnya (pasal 42 dan pasal 43 Undang-

undang Perkawinan, pasal 100 KHI).

b. Ketidakjelasan status anak dimata hukum mengakibatkan

hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu

waktu si ayah dapat menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak

kandungnya.
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c. Yang jelas merugikan adalah anak tidak berhak atas biaya

kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.

3) Terhadap harta benda

Dalam undang–undang nomor 1 tahun 1974 tentang

perkawinan mengatur harta kekayaan dalam perkawinan, didalam

undang-undang ini hanya diuraikan tiga pasal saja yaitu:

Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta

bersama.

b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, harta benda

yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah

di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak

menentukan lain.

 Pasal 36 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974:

a. Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas

persetujuan kedua belah pihak.

b. Mengenai harta bersama masing-masing suami dan istri

mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum

mengenai harta bendanya.

 Sedangkan dalam perkawinan dibawah tangan harta benda

yang diperoleh dalam perkawinan dibawah tangan baik suami atau
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istri bukan harta bersama, tetapi masih tetap menjadi milik masing-

masing. Harta benda tersebut tidak dapat diwariskan kepada anak-

anaknya bila bapaknya sudah meninggal.

c. Perlindungan dan hak-hak anak dari perkawinan siri

 Hakikatnya suatu perkawinan dilakukan untuk

mendapatkan keturunan, dalam hal ini adalah anak. Anak adalah

amanah dari karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang didalam dirinys

melekat harkat dan martabat sebagai mamusia seutuhnya. Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

secara tegas menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang

dilahirkan dalam suatu akibat perkawinan yang sah dan hasil

pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh

istri tersebut.

 Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya

untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental,

maupun sosial dan berakhlak mulia. Upaya perlindungan hukum

terhadap anak mempunyai tujuan untuk menjamin dan melindungi

anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan

beradaptasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi. Hak-hak anak telah diterangkan secara rinci pada

pasal 4 sampai dengan pasal 18 Undang-undang Nomor 23 Tahun

2002 Tentang Perlindungan anak.
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 Perihal pemberian nafkah bagi istri dan anak, serta

perlindungan dan hak-hak anak dari perkawinan yang tidak

dicatatkan, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat

diketahui bahwa baik pemberian nafkah ataupun hak-hak istri dan

anak sedikit banyak telah terabaikan. Kurangnya kesadaran dan

tanggung jawab orang tua dalam hal ini suami untuk membiayai

hidup, termasuk biaya pendidikan dan kebutuhan si anak,

merupakan bukti nyata bahwa anak-anak telah dilanggar dan tidak

dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kekerasan terhadap anak juga

seringkali dilakukan orang tua sebagai salah satu imbas dari

pertengkaran orang tuanya. Anaknya dijadikan sasaran orang tua

untuk melampiaskan kemarahannya.

 Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam berisi tentang

tanggungan penghasilan suami yang antara lain adalah:

a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri.

b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan

bagi istri dan anak.

c. Biaya pendidikan bagi anak.

3. Latar belakang Nikah siri jika di kaji dengan Teori tindakan Sosial

 Menurut Max Weber tindakan sosial dibedakan menjadi empat

jenis tindakan yaitu, Rasionalitas Instrumental, Rasionalitas Nilai,

Tindakan yang dipengaruhi emosi dan Tindakan karena Kebiasaan atau
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Tindakan Tradisional. Didalam penelitian ini yang digunakan adalah jenis

tindakan Rasionalitas Instrumental, dan pernikahan siri berorientasi pada

nilai.

a. Rasional Instrumental

 Perilaku nikah siri dilakukan dengan kesadaran, perencanaan, dan

pertimbangan rasional yang sangat matang, bukan hanya emosi sesaat

atau yang didasarkan pada rasionalitas instrumental. Tindakan

rasionalitas instrumental ini dikategorikan  sebagai alat untuk mencapai

tujuan-tujuan tertentu yang sangat diharapkan, diantara tujuan tersebut

meliputi empat hal, yaitu:

a) Faktor Normatif

 Adanya legalisasi secara agama dalam pernikahan siri tersebut

untuk mengatasi kekhawatiran akan berbuat dosa yang tadinya

haram dilakukan akan menjadi halal dan berpahala bila dilakukan

dalam ruang lingkup pernikahan yang sah secara agama terutama

agama Islam.

b) Faktor Psikologis

 Untuk mencari ketenangan atau ketentraman jiwa, maksudnya

adalah untuk menghilangkan dari rasa khawatir, resah, gelisah

karena takut melanggar norma agama yaitu mengarah pada
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hubungan seksual layaknya suami istri. Maka dari itu mereka

melakukan nikah siri untuk melegalkan hubungan.

c) Faktor Sosial-Ekonomi

 Keinginan para pelaku nikah siri untuk merahasiakan nikah

sirinya dengan tingkatan yang berbeda-beda, merupakan hal yang

wajar sebagai penghindaran akan adanya tuntutan masyarakat, orang

tua dan kesiapan diri dalam bekerja atau membiayai hidup keluarga

dengan usaha sendiri. Sedangkan tujuan atau faktor ekonomi yang

melatarbelakangi untuk nikah siri adalah karena biaya nikah siri

lebih murah ketimbang nikah secara resmi dan banyak melalui

tahapan yang cukup panjang dan menghabiskan banyak dana.

d) Faktor Biologis

 Untuk memperoleh penyaluran dan kepuasan seksual, dalam hal

ini untuk menyalurkan kebutuhan tersebut tidak dengan gampang

dapat menyalurkannya karena harus ada ikatan antara keduanya.

Ikatan tersebut yang dimaksud adalah ikatan suami istri, jadi para

pelaku nikah siri untuk melegalkan hubungan tersebut akhirnya

memutuskan untuk melakukan nikah siri agar bebas melakukan

hubungan yang selayaknya dilakukan oleh suami istri.
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b. Rasionalitas Nilai

 Menurut jenis tindakan ini para pelaku nikah siri menganggap

bahwa pernikahan siri yang dilakukannya merupakan obyek dan

pertimbangan yang sadar dengan tujuan tertentu yang berhubungan

dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut atau merupakan nilai

akhir baginya. (Johnson, Doyle, Paul. 1986: 221)

 Nilai yang paling absolut dari individu di sini adalah nilai yang

terdapat dalam agama Islam yang sesuai dengan tingkat pemilihan dan

pemahaman pelakunya. Maksudnya adalah bahwa pelaku nikah siri

mengetahui pengertian nikah siri dan bagaimana syaratnya, semua itu

diketahui dari ajaran agama Islam yang didapat pelaku dari informasi

teman atau membaca buku setelah itu tergantung pada pemahaman para

pelaku nikah siri.

 Bahwa pelaku nikah siri tersebut harus mengundang kyai, ustadz

atau modin untuk menikahkan secara siri dan harus mengundang wali

nikah yang sah dari kedua belah pihak yang akan nikah siri, tapi yang

diwajibkan hanya wali dari orang tua pihak perempuan, serta dua orang

saksi dan kedua mempelai yang bersangkutan.

 Orientasi nilai tentang kerahasiaan suatu pernikahan siri bukan

karena anggapan bahwa prosesi pernikahan yang dipimppin oleh

seorang kyai dianggap lebih utama atau afdhal, tetapi lebih dikarenakan
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oleh prosedurnya yang mudah dan tidak perlu membutuhkan banyak

biaya.

4. Implikasi pada pihak perempuan yang ditimbulkan oleh Nikah siri jika di

kaji dengan teori ketidakadilan gender

 Perbedaan gender tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak

melahirkan ketidakadilan gender (gender inequalities). Persoalan meuncul

apabila ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai

ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama bagi kaum

perempuan.

 Pernikahan siri yang dilakukan ternyata mempunyai implikasi

pada pihak perempuan, implikasi yang ditimbulkan berupa implikasi yang

negatif. Dengan adanya teori ketidakadilan gender yang didalamnya

terdapat beberapa wujud ketidakadilan gender yang terjadi pada pihak

perempuan yaitu marginalisasi perempuan atau proses pemiskinan

ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan

politik, pembentukan sterotipe atau melalui pelabelan negatif, kekerasan

atau violence dan beban kerja lebih panjang dan lebih banyak atau burden.

 Setelah dilakukan penelitian di lapangan bahwa nikah siri belum

termasuk gender atau kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, buktinya

nikah siri membawa dampak negatif pada perempuan dan perempuanlah

yang merasakan akibatnya. Istri siri mudah menerima ketidakadilan,

misalnya apabila suami ingin menceraikan istri maka tidak punya
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kekuatan hukum untuk menggugat. Para perempuan di desa-desa karena

keawamanya tidak mengerti hukum agama, hukum negara sehingga dapat

dengan mudah diperlakukan dengan tidak sewajarnya oleh laki-laki yang

tidak bertanggungjawab.

 Orang yang melakukan nikah siri hak-hak mereka tidak dapat

terlindungi karena tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dicatatkan

di Pengadilan Agama, istri tidak memperoleh hak milik berupa harta

benda dan status anak mereka juga tidak sah. Istri dapat dengan mudah

ditinggalkan karena suami tahu bahwa istrinya tidak dapat menuntut

dihadapan hukum.

 Selain akibat hukum diatas perkawinan dibawah tangan juga

mempunyai dampak terhadap lingkungan sosial yaitu mendapat gunjingan

dari masyarakat dan malu untuk bersosialisasi, bagi anak dapat berdampak

pada psikologi dan kehidupan sosialnya. Karena dapat dengan mudah

diejek oleh temannya karena tidak mempunyai ayah, malu bergaul dengan

teman sebayanya, tidak punya rasa percaya diri. Serta berdampak pula

pada anak tidak dapat membuat akta kelahiran karena nikah siri tidak

mempunyai bukti yang autentik yaitu berupa akta nikah.
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BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara untuk

meminta data dan keterangan yang diperoleh dari responden yang telah

melakukan nikah siri, dan kyai. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai

berikut:

1. Faktor yang melatarbelakangi para pihak yang bersangkutan untuk nikah

siri adalah karena sang suami ingin berpoligami atau untuk mempunyai

istri lebih dari satu, tetapi tidak mendapatkan ijin dari istrinya untuk

menikah lagi, kondisi sosial ekonomi, untuk menghindari diri dari

perbuatan zina, selain itu karena kondisi sosial budaya atau adat istiadat.

2. Nikah siri atau perkawinan yang dilakukan dibawah tangan merupakan

perkawinan yang tidak sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia,

yaitu menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak

bisa dikatakan sebagai perbuatan hukum. Nikah siri membawa dampak

dan sangat merugikan bagi istri dan anaknya, bagi kedua belah pihak

adalah mendapatkan gunjingan dari masyarakat sekitar dan malu

bersosialisasi dengan masyarakat, bagi anak dapat berdampak pada

psikologi dan kehidupan sosialnya. Apabila dilihat dari segi hukum

mempunyai dampak yang dapat merugikan kedua belah pihak, terutama

bagi istri karena si suami dapat pergi meninggalkan istri kapan saja dan si
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istri tidak dapat melakukan apa-apa dan tidak dapat menuntut sang suami

dihadapan hukum karena perkawinan yang dilakukan tersebut tidak

mempunyai bukti autentik. Sehingga akhirnya istrilah yang harus

menanggung semua biaya dan nafkah termasuk pendidikan sang anak.

3. Bahwa setiap perkawinan itu mempunyai akibat hukum, begitu juga

dengan perkawinan yang dilakukan dibawah tangan atau yang sering

disebut dengan nikah siri, mempunyai akibat bagi anak yang lahir dari

perkawinan tersebut. Akibat hukum terhadap harta benda adalah harat

benda dalam perkawinan bukan harta bersama tetapi harta masing-masing

dan tidak bisa mewarisi harta dari bapaknya. Akibat bagi suami istri yaitu

orang yang melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan tidak dapat

terlindungi karena tidak memiliki kekuatan hukum.

B. Saran

Ada beberapa saran yang ingin dikemukakan disini yaitu:

1. Untuk kepentingan masa depan bagi mereka yang terlanjur menikah siri

perlu mengadakan program pemutihan isbat nikah oleh Departemen

Agama (Depag). Depag punya program untuk mendata seluruh masyarakat

yang tidak memiliki akta nikah, kemudian diisbatkan oleh pengadilan

dengan biaya yang ditanggung oleh pemerintah. Butuh dana besar, tenaga

dan waktu. Tapi akan lebih baik kalau dilakukan bagi semua orang yang

tidak mempunyai buku nikah. Cara melakukan isbat nikah dengan

mengajukan ke Pengadilan Agama, mengikuti sidang, selanjutnya

Pengadilan Agama akan mencatat tanggal pernikahan.

110



cxxv

2. Bagi pasangan yang baru saja terlanjur melakukan nikah siri dan belum

punya anak, maka pengesahan perkawinannya dengan cara mengulang

perkawinan atau dicatat di Kantor Urusan Agama setempat.

3. Bagi remaja atau calon pasangan yang belum menikah atau akan menikah

serta orang tua perlu penyuluhan supaya sadar hukum. Dengan

memberikan sosialsisasi ke masyarakat akibat dan kerugian dari

pernikahan siri membangun kesadaran hukum. Tujuannya agar pernikahan

siri tidak terjadi dimasyarakat.

4. Perlu efektifias kerjasama dengan berbagai pihak seperti LSM, organisasi

perempuan dan pemerintah melakukan koordinasi. Selama ini para LSM

dan organisasi perempuan tidak punya payung hukum. Mereka bergerak

sendiri-sendiri tanpa koordinasi dan kurang bisa memberikan pressure ke

pihak-pihak yang melakukan nikah siri. Harusnya LSM, organisasi

perempuan bergandeng tangan mencegah pernikahan siri.
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PEDOMAN WAWANCARA

1. Untuk yang Nikah Siri

Identitas responden

Nama    :

Usia    :

Jenis Kelamin  :

Agama   :

Pendidikan   :

Pertanyaan

a. Latar Belakang

1) Apakah yang anda ketahui tentang nikh siri?

2) Apa yang mendorong atau yang menjadi alasan anda untuk

melakukan pernikahan siri?

3) Apa jenjang pendidikan terakhir yang anda tempuh?

4) Berapa jumlah saudara yang anda miliki?

5) Apa pekerjaan anda saat ini?

6) Apa pekerjaan orang tua anda?

7) Siapa yang menjadi penopang ekonomi keluarga (bagi pasangan

yang menikah siri)?

8) Berapa besar pendapatan yang anda terima setiap bulan?

b. Dampak Nikah Siri

1) Apa yang anda lakukan apabila salah satu pihak (suami atau istri)

tiba-tiba meninggalkan anda dan tidak ada kepastian yang jelas

tentang kabar ataupun kelanjutan dari perkawinan anda?
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2) Apakah selama ini kehidupan rumah tangga anda pernah terjadi

perselisihan?

3) Apabila anda bercerai maka anda tidak akan berhak mendapatkan

harta gono gini dan nafkah lagi dari suami anda, apa yang akan

anda lakukan?

4) Bagaimana dengan perlindungan hukum terhadap istri dan anak-

anak anda terhadap akibat dari dilakukannya nikah siri?

5) Apabila anda belum mempunyai akta kelahiran, bagaimana nasib

masa depan anak anda?

6) Bagaimana pergaulan anda dalam masyarakat sekitar? Apakah

anda mengalami kesulitan untuk bersosialisasi? Jika iya kenapa?

2. Untuk Orang Tua (Keluarga)

Nama    :

Usia    :

Jenis Kelamin  :

Agama   :

Pendidikan   :

Pertanyaan

1) Apa yang anda ketahui tentang nikah siri?

2) Apakah anda mengetahui kalau anak anda menikah siri? Kalau iya

mengapa anda menyetujuinya

3) Apa yang menyebabkan anak anda memutuskan untuk menikah secara

siri?
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4) Apakah selama ini kehidupan rumah tangga anak anda pernah terjadi

perselisihan?

5) Bagaimana hubungan anak anda dengan masyarakat sekitar?

3. Untuk Masyarakat

Nama    :

Usia    :

Jenis Kelamin  :

Agama   :

Pendidikan   :

Pertanyaan

1) Apakah yang anda ketahui tentang nikah siri?

2) Menurut anda mengapa mereka lebih memilih untuk menikah secara

siri?

3) Bagaimana tanggapan anda dengan adanya nikah siri?

4) Bagaimana pandangan anda hubungan antara pelaku nikah siri dengan

masyarakat sekitar?

5) Apakah menurut anda kehidupan rumah tangga mereka terlihat

bahagia?
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4. Untuk Pemuka Agama

Nama    :

Usia    :

Jenis Kelamin  :

Agama   :

Pendidikan   :

Pertanyaan

1) Apakah yang anda ketahui tentang nikah siri?

2) Apakah anda mengetahui adanya nikah siri di desa anda?

3) Menurut anda apa yang menyebabkan mereka sampai memutuskan

untuk nikah siri?

4) Jika dalam perkawinan siri tersebut menghasilkan anak, bagaimana

statusnya dimata hukum?

5) Bagaimana dengan anggapan para tetangga dan masyarakat sekitar

tentang pernikahan yang dilakukan secara siri tersebut?
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HASIL WAWANCARA

a. Yang Nikah Siri

1. Nama  : Kalim

Usia  : 35 tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama  : Islam

Pendidikan : SMP

Pertanyaan

a) Latar Belakang

1) Apa yang anda ketahui tentang nikah siri? Nikah yang

dilakukan dibawah tangan

2) Apa yang mendorong atau yang menjadi alasan anda untuk

melakukan pernikahan siri? Calon suami saya sudah punya istri

mbak

3) Apa jenjang pendidikan terakhir yang anda tempuh? SMP

4) Berapa jumlah saudara yang anda milliki? 5 orang

5) Apa pekerjaan anda saat ini? Buruh pabrik

6) Apa pekerjaan orang tua anda? pedagang

7) Siapa yang menjadi penopang ekonomi dikeluarga? Ya kita

nyari sama-sama mbak

8) Berapa besar pendapatan yang anda terima setiap bulan? Nggak

mesti mbak, kadang 600.000 perbulan, kadang Cuma 400.000,-
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b) Dampak Nikah Siri

1) Apakah yang anda lakukan apabila salah satu pihak (suami atau

istri) tiba-tiba meninggalkan saudara dan tidak ada kepastian

yang jelas tentang kabar ataupun kelanjutan dari perkawinan

anda? Ya nyari kerumah orang tuanya atau kalau nggak

dirumah saudaranya

2) Apakah selama ini kehidupan rumah tangga anda pernah terjadi

perselisihan? Ya pernah lah mbak yang namanya suami istri

3) Apabila anda bercerai maka anda tidak akan berhak

mendapatkan harta gono gini dan nafkah lagi dari suami anda,

apa yang akan anda lakukan? Pasrah saja mbak

4) Bagaimana dengan perlindungan hukum terhadap istri dan

anak-anak anda terhadap akibat dari dilakukannya nikah siri?

Tidak dapat dilindungi mbak, kita kan nikah siri. Nggak punya

bukti nikah

5) Apabila anak anda belum mempunyai akta kelahiran,

bagaimana nasib mas depan anak anda? Belum kepikiran mbak

6) Bagaimana pergaulan anda dengan masyarakat sekitar? Apakah

anda mengalami kesulitan untuk bersosialisasi? Jika iya

kenapa? Dulu si iya mbak, soalnya kan nikahnya nggak resmi,

banyak diomongin orang
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2. Nama   : Legiyo

Usia   : 38 tahun

Jenis Kelamin  : Laki-laki

Agama   : Islam

Pendidikan             : SD

Latar Belakang

1) Apa yang anda ketahui tentang nikah siri? Nikah yang tidak

dicatatkan di KUA

2) Apa yang mendorong atau yang menjadi alasan anda untuk

melakukan pernikahan siri? Sebelumnya saya sudah punya istri,

tapi istri saya tidak mau kalau saya nikah lagi

3) Apa jenjang pendidikan terakhir yang anda tempuh? SD

4) Berapa jumlah saudara yang anda milliki? 4 orang

5) Apa pekerjaan anda saat ini? Buruh bangunan

6) Apa pekerjaan orang tua anda? Petani mbak

7) Siapa yang menjadi penopang ekonomi dikeluarga? Kita berdua

sama-sama nyari mbak

8) Berapa besar pendapatan yang anda berikan setiap bulan? Biasanya

sekitar Rp. 600.000an mbak.
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3. Nama   : Khasanah

Usia   : 40 tahun

Jenis Kelamin  : Perempuan

Agama   : Islam

Pendidikan  : SD

Latar Belakang

1) Apa yang anda ketahui tentang nikah siri? Nikah yang sembunyi-

sembunyi, tidak dicatatkan di KUA

2) Apa yang mendorong atau yang menjadi alasan anda untuk

melakukan pernikahan siri? Tidak punya biaya yang cukup untuk

menikah pada umumnya mbak, tapi kan yang penting sudah sah.

Ya walaupun hanya sah di agama

3) Apa jenjang pendidikan terakhir yang anda tempuh? SD

4) Berapa jumlah saudara yang anda milliki? 6 orang

5) Apa pekerjaan anda saat ini? Penjahit

6) Apa pekerjaan orang tua anda? petani

7) Siapa yang menjadi penopang ekonomi dikeluarga? Sama-sama

nyari mbak, untuk mencukupi biaya kebutuhan sehari-hari

8) Berapa besar pendapatan yang anda terima setiap bulan? Nggak

tentu mbak
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4. Nama   : Nur

Usia   : 29 tahun

Jenis Kelamin  : Perempuan

Agama   : Islam

Pendidikan  : SD

Latar Belakang

1. Apa yang anda ketahui tentang nikah siri? Nikah yang dilakukan

dibawah tangan tanpa didaftarkan di KUA

2. Apa yang mendorong atau yang menjadi alasan anda untuk

melakukan pernikahan siri? Tidak punya biaya mbak untuk

menikah di KUA

3. Apa jenjang pendidikan terakhir yang anda tempuh? SD

4. Berapa jumlah saudara yang anda milliki? 5 orang

5. Apa pekerjaan anda saat ini? Buruh pabrik

6. Apa pekerjaan orang tua anda? Buruh pabrik

7. Siapa yang menjadi penopang ekonomi dikeluarga? Berdua

bersama suami mbak

8. Berapa besar pendapatan yang anda terima setiap bulan? Wah itu si

gak mesti mbak, kalau suami saya lagi banyak kerja ya dikasih

banyak. Tapi kalau lagi gak ada kerjaan ya bisa-bisa gak dikasih

mbak
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5. Nama   : Siti Sundari

Usia   : 43 tahun

Jenis Kelamin  : Perempuan

Agama   : Islam

     Pendidikan              : SD

Latar Belakang

1. Apa yang anda ketahui tentang nikah siri? Nikah yang tidak

dicatatkan di KUA mbak

2. Apa yang mendorong atau yang menjadi alasan anda untuk

melakukan pernikahan siri? Tidak mempunyai banyak biaya untuk

menikah mbak seperti kabanyakan orang

3. Apa jenjang pendidikan terakhir yang anda tempuh? SD

4. Berapa jumlah saudara yang anda milliki? 4 orang

5. Apa pekerjaan anda saat ini? Buruh pabrik

6. Apa pekerjaan orang tua anda? Sudah meninggal mbak

7. Siapa yang menjadi penopang ekonomi dikeluarga? Saya sendiri

mbak

8. Berapa besar pendapatan yang anda terima setiap bulan? Ya paling

berapa si mbak, cuma Rp. 350.000
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b. Orang Tua

Nama   : Ngadiran

Usia   : 72 Tahun

Jenis Kelamin  : Laki-laki

Agama   : Islam

Pendidikan  : -

Pertanyaan

1) Apa yang anda ketahui dengan nikah siri? Nikah yang tidak dicatatkan

di KUA

2) Apakah anda mengetahui kalau anak anda menikah siri? Kalau iya

mengapa anda menyetujuinya? Iya, lha mau gimana lagi mbak wong

keduanya sudah sama-sama suka

3) Apa yang menyebabkan anak anda memutuskan untuk menikah secara

siri? Karena suaminya sudah punya istri mbak

4) Apakah selama ini kehidupan rumah tangga anak anda pernah terjadi

perselisihan? Ya pernah mbak, yang namanya rumah tangga itu pasti

ada perselisihan walaupun itu kecil pasti ada

5) Bagaimana hubungan anak anda dengan masyarakat sekitar? Baik-baik

saja
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c. Untuk Masyarakat

Nama   : Jumiah

Usia   : 36 tahun

Jenis Kelamin  : perempuan

Agama   : buruh pabrik

Pendidikan  : SD

Pertanyaan

1) Apa yang anda ketahui tentang nikah siri? Nikah yang sah menurut

agama tetapi belum sah menurut hukum

2) Menurut anda mengapa mereka lebih memilih untuk menikah secara

siri? Ya mungkin tidak punya biaya buat nikah, atau kalau tidak calon

suaminya itu sudah punya istri

3) Bagaimana tanggapan anda dengan adanya nikah siri? Setuju atau

tidak? Tidak mbak, kasihan anaknya nanti

4) Bagaimana pandangan anda hubungan antara pelaku nikah siri dengan

masyarakat sekitar? Jarang bersosialisasi mbak, mungkin malu atau

apa

5) Apakah menurut anda kehidupan rumah tangga mereka terlihat

bahagia? Biasa-biasa saja mbak
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d. Pemuka Agama

Nama   : H. Mastiko

Usia   : 62 tahun

Jenis Kelamin  : Laki-laki

Agama   : Islam

Pendidikan  : SLTP

Pertanyaan

1) Apa yang anda ketahui tentang nikah siri? Nikah yang dilakukan

dibawah tangan tanpa dicatatkan di KUA

2) Apakah anda mengetahui tentang adanya nikah siri di desa anda?

Tahu, dengar dari orang-orang sekitar mbak

3) Menurut anda apa yang menyebabkan mereka sampai memutuskan

untuk nikah siri? Ya mungkin karena ekonomi yang kurang mampu

dan kurang mencukupi terus akhirnya memutuskan untuk nikah siri

4) Jika dalam perkawinan siri tersebut menghasilkan anak, bagaimana

statusnya dimata hukum? Tidak diakui oleh hukum karena tidak punya

bukti yang autentik tentang kejelasan anak tersebut

5) Menurut anda apa dampak yang ditimbulkan dari nikah siri bagi

masyarakat sekitar? Ya takut kalau ada yang ikut-kutan mbak

6) Bagaimana dengan anggapan para tetangga dan masyarakat

lingkungan sekitar tentang pernikahan yang dilakukan secara siri?

Beda-beda mbak, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju
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IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama   : Kalim

Usia   : 35 tahun

Jenis Kelamin  : Perempuan

Agama   : Islam

Pendidikan  : SMP

2. Nama   : Legiyo

Usia   : 38 tahun

Jenis Kelamin  : Laki-laki

Agama   : Islam

Pendidikan  : SD

3. Nama   : Khasanah

Usia   : 40 tahun

Jenis Kelamin  : Perempuan

Agama   : Islam

Pendidikan  : SD

4. Nama   : Nana

Usia   : 27 tahun

Jenis Kelamin  : Perempuan

Agama   : Islam

Pendidikan  : SMP
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5. Nama   : Nur

Usia   : 29 tahun

Jenis Kelamin  : Perempuan

Agama   : Islam

Pendidikan  : SD

6. Nama   : Parno

Usia   : 45 tahun

Jenis Kelamin  : Laki-laki

Agama   : Islam

Pendidikan  : SD

7. Nama   : Siti Sundari

Usia   : 43 tahun

Jenis Kelamin  : Perempuan

Agama   : Islam

Pendidikan  : SD

8. Nama   : Atun

Usia   : 41 tahun

Jenis Kelamin  : Perempuan

Agama   : Islam

Pendidikan  : SD
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Gambar 1. Wawancara dengan bapak Iskandar

Gambar 2. Wawancara dengan ibu Kalim
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Gambar 3. Wawancara dengan ibu Jumiah

Gambar 5. Wawancara dengan ibu Sundari


