
147

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan terhadap judul tesis ini,

maka beberapa point yang dapat diambil sebagai kesimpulan dari karya ilmiah

(tesis) ini, yaitu:

1. Konsep pencatatan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974 bertujuan agar terwujudnya kepastian hukum, ketertiban hukum dan

perlindungan hukum atas perkawinan itu sendiri. Dengan demikian, maka

pencatatan perkawinan merupakan persyaratan formiil sahnya perkawinan,

sehingga pencatatan tidak mempengaruhi sah tidaknya sebuah perkawinan.

Pencatatan ini hanya sebagai syarat administratif saja. Kemudian, secara

umum Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya memperkuat apa yang telah

ditetapkan di dalam UU No. 1 Tahun 1974. Keharusan pencatatan nikah

bukanlah untuk mempengaruhi sah atau tidak sahnya pernikahan yang

dilangsungkan bagi umat Islam di mata hukum, karena pasal 4 KHI dalam

konteks interpretasi gramatikal telah “mengikat” pemaknaan sahnya

pernikahan secara materiil pada kesesuaian teknis pelaksanaan pernikahan

dengan rukun dan syarat nikah menurut hukum Islam, dan sama sekali

bukan syarat formiil.

2. Tinjauan Maqashid al-Syari’ah terhadap urgensi pencatatan pernikahan,

bahwa keberadaan pencatatan dalam ayat ini sebagai perlindungan terhadap

kekhawatiran dari adanya tindakan curang antara dua orang yang
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bertransaksi. Memang ayat 282 dari surat al-Baqarah bukan mengatur

tentang pencatatan pernikahan, akan tetapi dengan menyandarkan pada ayat

ini, maka pencatatan dalam pernikahan akan memiliki fungsi yang sama,

yaitu perlindungan dari ketidakadilan. Dengan adanya bukti tertulis berupa

Akta Nikah, maka akan memberi keamanan kepada kedua belah pihak

(suami dan istri) apabila di dalam perjalanannya mengarungi kehidupan

rumah tangga terjadi sengketa di antara keduanya, baik itu perceraian

ataupun hal yang lainnya. Maqashid al-Syari’ah yang dituju pada ayat ini

adalah untuk menghindari agar salah satu pihak di kemudian hari tidak

memungkiri apa-apa yang telah disepakatinya atau mengingkari perjanjian

yang telah dilakukannya dengan pihak lain. Paling tidak yang bisa dipahami

dari ayat ini adalah bahwa Allah melalui firmannya di atas berusaha

menutup semua kemungkinan yang akan membawa kemudharatan.

Pencatatan perkawinan merupakan perbuatan hukum yang penting karena

akan menjadi bukti bila terjadi pengingkaran tentang adanya perkawinan

tersebut. Bila transaksi jual beli saja harus dicatat dalam hukum Islam,

apalagi perkawinan yang akan banyak menimbulkan hak dan kewajiban,

tentu memerlukan pencatatan pula. Kemaslahatan menurut hukum Islam

adalah tercapainya tujuan syariat (Maqashid al-Syari’ah) yang diwujudkan

dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer, yaitu agama, jiwa,

akal, harta, dan keturunan.

3. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan sirri di wilayah

Kecamatan Marpoyan Damai adalah: pertama, nikah sirri dilakukan karena
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orang tua kedua pihak atau salah satu pihak berniat menjodohkan anaknya

dengan calon pilihan mereka, bukan pilhan anaknya sendiri. Alasan ini bisa

dilihat pada kasus Ida. Kedua, nikah sirri dilakukan karena adanya

hubungan terlarang, misalnya salah satu atau kedua pihak sebelumnya

pernah menikah secara resmi dan telah mempunya istri yang resmi, tetapi

ingin menikah lagi dengan orang lain. Hal ini bisa dilihat pada contoh kasus

Tatik dan Totok. Totok yang sudah berkeluarga, melakukan hubungan

terlarang yang berimbas pada hamilnya Tatik. Pernikahanpun dijalankan

tanpa sepengetahuan isteri pertama. Ketiga, nikah sirri dilakukan dengan

alasan seseorang merasa sudah tidak bahagia dengan pasangannya, sehingga

timbul niatan untuk mencari pasangan lain. Contoh kasus ini terjadi pada

Ito. Pernikahan dia sebelumnya terasa belum lengkap karena belum punya

anak. Dengan dalih ingin memiliki keturunan, ia menikahi Ati sebagai isteri

keduanya. Keempat, menikah di bawah tangan karena masih di bawah

umur. Hal ini seperti yang dialami oleh Ilham dan Haryati, mereka. Kelima,

karena ketika itu tidak ada biaya untuk mencatatkan pernikahan secara

resmi. Hal ini seperti yang dilakukan  Hasan dan Wati. Keenam, karena

faktor waktu yang mendesak, seperti yang dialami oleh pasangan Kurnia

dan Iwan.

B. Saran

Setelah sampainya pada tahap kesimpulan, maka peneliti menyarankan

beberapa hal:
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1. Dengan mengetahui adanya dampak yuridis atau akibat-akibat hukum dan

manfaat dari pencatatan perkawinan, maka diharapkan masyarakat

mempunyai kesadaran untuk melakukan pencatatan perkawinan secara

administrasi negara di Kantor Urusan Agama bagi umat Islam atau Kantor

Catatan Sipil bagi non Muslim.

2. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat, dari pemerintah maupun

pemuka agama akan dampak-dampak negatif dari pernikahan sirri.

3. Perlu ditinjau kembali tentang keabsahan nikah sirri secara Islam.

4. Bagi perempuan, perlu mempertimbangkan kembali untuk melakukan

pernikahan sirri, karena dampak hukum sangat merugikan pihak perempuan

dan anaknya kelak.

5. Perlu adanya penelitian lebih lanjut dan lebih detil tentang pelaku

pernikahan sirri dari berbagai kalangan.


