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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu sebuah ikatan

atau akad yang sangat kuat (mitsaq ghalizha)1 antara pria dan wanita. Kesadaran

terhadap makna akad ini, memberikan kontribusi yang besar dalam membentuk

terwujudnya hubungan suami istri yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat

agama. Oleh karena itu, pasangan suami istri yang akan melangsungkan

perkawinan harus memperhatikan prosedur-prosedur akad nikah, baik ketentuan

dalam hukum Islam maupun ketentuan resmi yang diberlakukan pada masyarakat

Muslim Indonesia berupa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan.

Hukum Islam secara eksplisit tidak mengatur tentang pencatatan

perkawinan,  kecuali yang berhubungan dengan transaksi muamalah  dianjurkan

oleh al-Qur’an supaya dicatat.





….

Artinya:
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya…. (QS.
Al-Baqarah [2]: 282).

Selain itu, para imam mazhab tidak membahas pula masalah pencatatan

perkawinan, selain tidak ada dalil yang menganjurkan, juga pencatatan

1 Djamaan Nur, Fiqih Munakahat, (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1999), hal. 5.
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perkawinan belum dipandang sesuatu yang sangat penting sekaligus belum

dijadikan sebagai sebuah alat bukti otentik terhadap sebuah perkawinan.2

Mereka hanya menetapkan 5 rukun perkawinan, yaitu; calon mempelai

wanita, calon mempelai pria, wali nikah, dua orang saksi, dan sighat ijāb qabūl.3

Ketentuan ini berimplikasi pada maraknya praktik nikah sirri 4 atau nikah di

“bawah tangan” di Indonesia. Namun demikian, UU No. 1 Tahun 1974 tidak

mensahkan pernikahan sirri, karena sebagai warga negara Indonesia, umat Islam

juga dituntut untuk menjadi warga negara yang baik, dengan mentaati perundang-

undangan yang berlaku. Karena itu, orang yang melakukan nikah sirri, dalam

pandangan perundang-undangan tetap disamakan dengan orang yang melakukan

hubungan di luar nikah. Bahkan, jika dari mereka lahir anak, anak tersebut juga

dihukumi sebagai anak di luar nikah.5

Lebih lanjut, UU No. 1 Tahun 1974 mengatur dua syarat perkawinan yaitu,

syarat materil, dan kedua syarat administratif. Syarat-syarat materil adalah syarat

yang melekat pada setiap rukun nikah, baik yang diatur dalam fiqih maupun yang

2 Baharuddin Ahmad, Hukum Perkawinan di Indonesia; Studi Historis Metodologis,
(Jambi: Syari’ah Press IAIN STS Jambi, 2008), hal. 80-81.

3 Ijab adalah pernyataan, baik berupa kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan
adanya keinginan terjadinya akad yang dilakukan oleh pihak wali mempelai wanita atau wakilnya,
sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai pria atau wakilnya. Lihat Abdul Aziz Muhammad
Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat; Khitbah, Nikah, dan Talak, Terj.
Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2009), hal. 59. Lihat juga Mahmud Yunus, Hukum
Perkawinan dalam Islam; Menurut Mazhab Syafi’i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali, (Jakarta: PT.
Hidayakarya Agung, 1975), hal. 11.

4 Nikah sirri adalah nikah yang secara sengaja dirahasiakan oleh pihak-pihak yang terlibat
dalam pernikahan tersebut. Dengan bahasa lain, pernikahan yang dilangsungkan di luar
sepengetahuan petugas resmi (PPN/Kepala KUA). Lihat Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata
(Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim,
(Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2008), hal. 328.

5 A. Zuhdi Muhdlor, Memahami Hukum Perkawinan; Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk
menurut Hukum Islam UU Nomor 1/1974, (Bandung: Al-Bayan, 1994), hal. 22.
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diatur dalam perundang-undangan. Sedangkan syarat administratif adalah syarat

yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan.6

Kaitannya dengan pencatatan perkawinan disebutkan, “Tiap-tiap

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” 7

Sementara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang merupakan

peraturan tentang pelaksanaan UU No. 1/1974 disebutkan, “Pencatatan

perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama

Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-

undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.”8

Sehubungan dengan penambahan syarat-syarat perkawinan di dalam

perundang-undangan ini, menimbulkan kontroversi di dalam masyarakat

Indonesia.9 Kelompok yang pro secara umum adalah kelompok sarjana dan ahli

hukum yang selama ini tunduk dan melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum

perdata. Mereka berpendapat, saat mulai sahnya perkawinan adalah setelah

pendaftaran pencatatan perkawinan.10

Sementara kelompok yang kontra umumnya dipegang oleh kaum Muslim

tradisionalis dan juga banyak ahli hukum. 11 Menurutnya, saat mulai sahnya

6 Ahmad Rafiq, “Hukum Islam di Indonesia,” dalam Baharuddin Ahmad, Hukum
Perkawinan di Indonesia, Op. Cit, hal. 11.

7 Lihat Pasal 2 ayat (2).
8 Lihat Pasal 2 ayat (1).
9 Ahmad Rafiq, “Hukum Islam di Indonesia,” dalam Baharuddin Ahmad, Hukum

Perkawinan di Indonesia, Op. Cit, hal. 14.
10 Beberapa pemikir atau ahli hukum yang pro dan kontra terhadap pencatatan perkawinan:

ahli hukum yang pro, misalnya: Soenarto Soerodibroto, Mohd. Idris Ramulyo, Saidus, dan
Khoiruddin Nasution. Sementara yang kontra, seperti: K.H. Hasbullah Bakry, Bagir Manan, dan
Neng Djubaidah. Lihat Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam, Op. Cit, hal. 352-
358.

11 Ibid, hal. 355.
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perkawinan bukan pada saat pendaftaran atau pencatatan. Pendaftaran tersebut

hanyalah fungsi administratif belaka.12 Sedang saat mulai sah perkawinan adalah

saat terjadi ijab kabul.13

Hal ini sebagaimana dikemukakan sebelumnya adalah disebabkan syarat-

syarat perkawinan tersebut tidak diatur dalam fiqih. Apabila ditelaah dari segi

tujuan pencatatan perkawinan, aturan-aturan itu bertujuan untuk menjamin

tertibnya penyelenggaraan akad nikah, dan yang lebih utama melindungi

kepentingan-kepentingan suami dan istri ketika menjalani kehidupan berumah

tangga. Suami istri dapat membuktikan bahwa mereka adalah pasangan yang legal

di mata hukum Islam maupun negara dan berhak pula mendapatkan perlindungan

Negara, baik berkaitan dengan identitas seperti pembuatan Kartu Tanda

Penduduk, Kartu Keluarga, Pasport, Akta Kelahiran anak, ataupun berkaitan

dengan politik yaitu berhaknya memberikan suara atau dipilih pada pemilihan

umum.

Apabila tujuan pencatatan perkawinan dianalisis dengan Maqāṣid al-

Syarī’ah, tujuan pencatatan perkawinan di atas mengandung kebaikan dan

menghindari kesulitan bagi suami istri dan anak-anaknya di dalam rumah tangga.

Dengan bahasa sederhana, pencatatan perkawinan dapat melindungi lima unsur

pokok kehidupan para pihak yang terlibat atau akibat dari perkawinan, yaitu:

agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.

12 Ibid, hal. 355. Lihat Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak
Dicatat; Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),
hal. 214.

13 Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam, Op. Cit, hal. 355.



5

Maka, berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan

menuangkannya dalam bentuk tesis yang dikemas dengan judul: URGENSI

PENCATATAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1

TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DALAM

PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI’AH (Studi Kasus Pasangan Nikah

Sirri di Wilayah Hukum Kecamatan Marpoyan Damai).

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, dan dari judul

yang telah ditetapkan, maka akan muncul beberapa permasalahan yang

membutuhkan jawaban. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain

adalah:

a. Apa urgensi pencatatan pernikahan secara administrasi kenegaraan?

b. Bagaimana kedudukan pencatatan pernikahan menurut Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974?

c. Bagaimana kedudukan pencatatan pernikahan menurut Kompilasi

Hukum Islam (KHI)?

d. Mengapa para ulama klasik tidak membahas persoalan pencatatan

pernikahan ini di dalam karya-karya mereka?

e. Bagaimana tinjauan maqashid al-syari’ah terhadap pencatatan

pernikahan?
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2. Batasan Masalah

Dari sekian banyak permasalahan yang muncul dari judul di atas, maka

untuk lebih terarahnya penelitian ini, penulis membatasinya pada konsep

pencatatan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan

tinjauan maqashid al-syari’ah terhadap pencatatan pernikahan tersebut. Untuk

membuktikan kemaslahatan nikah tercatat secara administrasi kenegaraan,

maka dibuktikan dengan mengobservasi pasangan yang menikah di bawah

tangan (sirri). Wilayah penelitiannya pun dibatasi, yaitu hanya di wilayah

Kecamatan Marpoyan Damai.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka permasalahan yang akan

dicarikan jawabannya dalam penelitian ini adalah:

a. Bagaimana konsep pencatatan perkawinan menurut Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam?

b. Bagaimana tinjauan maqashid al-syari’ah terhadap urgensi pencatatan

perkawinan?

c. Bagaimana realitas yang dialami oleh pasangan yang menikah di bawah

tangan di wilayah Kecamatan Marpoyan Damai?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep pencatatan perkawinan menurut Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.
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2. Untuk mengeksplorasi tinjauan maqashid al-syari’ah terhadap urgensi

pencatatan pernikahan.

3. Untuk mengetahui realitas yang dialami oleh pasangan yang menikah di

bawah tangan di wilayah Kecamatan Marpoyan Damai.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, bisa dijadikan sebagai salah satu sumber pembahasan diskusi

dalam mengkaji pencatatan perkawinan perspektif maqashid al-syari’ah

dalam kajian Ushul Fiqih. Hasilnya merupakan kontribusi bagi

pengembangan pemikiran di bidang keagamaan, khususnya dalam bidang

hukum keluarga (ahwal al-syakhsiyyah).

2. Secara praktis, sebagai wawasan bagi kalangan akademis, ahli hukum, dan

masyarakat Islam mengenai sejauh mana pentingnya pencatatan perkawinan

di depan hukum. Selain itu, dapat dijadikan landasan (dasar) untuk

mengadakan penelitian lanjutan dalam bidang yang sama.

3. Secara operatif, tujuan penelitian ini ingin memperoleh jawaban mendalam

mengenai konsep pencatatan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 dan tinjauan maqashid al-syari’ah terhadap pencatatan

pernikahan tersebut, serta realitas yang dialami oleh pasangan yang menikah

di bawah tangan di lapangan.

4. Secara administratif, adalah untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat

memperoleh gelar megister dalam bidang hukum Islam (M.H) di Program

Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
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E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam judul di atas, maka penulis

kiranya merasa perlu memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang

terdapat dalam judul ini, sebagai berikut:

1. Urgensi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “urgensi” berarti

“keharusan yang mendesak,” “hal sangat penting, memerlukan tindakan

segera.14

2. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi perkawinan yang

ditangani oleh petugas pencatat perkawinan (PPN) dengan tujuan untuk

menciptakan ketertiban hukum.15

3. Maqashid al-Syari’ah

Secara bahasa, Maqashid al-Syari’ah terdiri dari dua kata yakni,

maqashid dan syariah. Maqashid adalah bentuk jamak dari maqshid yang

berarti “kesengajaan” atau “tujuan,” syariah berarti “jalan menuju sumber air.”

“Jalan menuju sumber air” ini dapat pula dikatakan sebagai “jalan ke arah

sumber pokok kehidupan.”16 Menurut al-Syatibi, Maqashid Syariah merupakan

14 Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Jakarta: Balai Pustaka, 1999),
hal. 329.

15 Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat; Menurut
Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam, Op. Cit, hal. 92.

16 Ibn Manzur, Lisan al-‘Arab, (Kairo: Dar al-Ma’arif, 1408 H/ 1988 M), juz ke-5, hal.
3.643.
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tujuan syariah yang lebih memperhatikan kepentingan umum. 17 Imam al-

Syathibi berpandangan bahwa tujuan utama dari Maqashid al-Syari’ah adalah

untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum yaitu antara lain:

pertama, dharuriyyat. Secara bahasa berarti “kebutuhan yang mendesak” atau

“darurat.” Dalam kategori ini ada lima hal yang perlu diperhatikan, yaitu

memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal pikiran, memelihara

kehormatan dan keturunanan, serta memelihara harta benda. Dalam kebutuhan

dharuriyyat, apabila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan

mengancam keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat. Kedua,

hajiyyat. Secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder. Apabila

kebutuhan ini tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan, namun

akan mengalami kesulitan.Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, dalam

Islam terdapat hukum rukhsah (keringanan) yaitu hukum yang dibutuhkan

untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa

tertekan dan terkekang. Ketiga, tahsiniyyat. Secara bahasa berarti “hal-hal

penyempurna.” Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Apabila

kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak pula

menimbulkan kesulitan.18

Dengan demikian, Maqashid al-Syari’ah adalah sebagai tujuan yang

menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam

17 Ahsan Lihasanah, al-Fiqh al-Maqashid ‘Inda al-Imam al-Syathibi’, (Kairo: Dar al-Salam,
1418 H/ 2008 M), hal. 211. Lihat juga Yusuf al-Qardhawi, Fiqih Maqashid Syariah, terj.
Muhammad Salim, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar: 2007), hal. 112.

18 Abu Ishaq al-Syathibi, Maqashid al-Syari’ah fi Ushul al-Syari’ah, (Beirut: Dar al-Fikr,
1409 H/ 1989 M), juz. 2, hal. 87. Lihat juga Abu Hamid al-Ghazali, al-Mustashfa, (Beirut: Dar al-
Fikr, 1401 H/ 1981 M), juz. 1, hal. 139-140.
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kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan dan mubah, untuk

individu, keluarga, dan umat, atau juga disebut dengan hikmah-hikmah yang

menjadi tujuan ditetapkannya hukum, baik yang diharuskan ataupun tidak,

karena dalam setiap hukum yang disyariatkan Allah kepada hambanya pasti

terdapat hikmah, yaitu tujuan luhur yang ada di balik hukum tersebut.19

4. Nikah Sirri

Kata “sirri” berasal dari Bahasa Arab, yaitu “sirra,” atau “israr” yang

berarti “rahasia.” Sedangkan pengertian nikah sirri adalah nikah yang

dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau rahasia. Atau dengan bahasa lain,

pernikahan sirri adalah pernikahan yang tidak dilakukan di hadapan Pegawai

Pencatat Nikah (PPN) dan tidak dicatatkan di KUA. Pernikahan ini juga

disebut dengan istilah pernikahan di bawah tangan. Perkawinan ini biasanya

dilakukan oleh ulama atau orang yang dipandang telah mengetahui hukum-

hukum munakahat.20

5. Marpoyan Damai

Marpoyan Damai adalah sebuah kecamatan di Kota Pekanbaru, Riau,

Indonesia. Kecamatan ini memiliki kode wilayah 14.71.09. Kecamatan ini

memiliki lima kelurahan. Kecamatan Marpoyan Damai berbatasan dengan

beberapa kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru yaitu sebelah Barat

berbatasan dengan kecamatan Tampan, sebelah Timur berbatasan dengan

19 Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami,  (Damaskus: Dar al Fikri, 1406 H/ 1986 M),
juz. 2, hal. 225.

20 Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat; Menurut
Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam, Op. Cit, hal. 83.
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Kecamatan Bukit Raya, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten

Kampar, sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki dan

Kecamatan Sukajadi. Jumlah penduduk Marpoyan Damai mencapai 130.598

jiwa pada tahun 2011, pada tahun 2012 menjadi 135.561, kemudian terjadi

peningkatan lagi pada tahun 2013 menjadi 137.658 dengan angka pertumbuhan

sebesar 1,54 persen. Luas wilayah Kecamatan Marpoyan Damai 29,78 km,

yang memiliki kepadatan penduduk 4.629 jiwa/km, ratio laki-laki dan

perempuan113, jumlah rumah tangga 34.435 serta memiliki tingkat mobilitas

penduduk yang datang dan pergicukup tinggi.21

Dengan demikian, maksud judul di atas adalah meneliti tentang sejauh mana

pentingnya meresmikan sebuah ikatan pernikahan dalam bentuk pencatatan secara

administrasi kenegaraan dengan tinjauan Maqashid al-Syari’ah. Untuk

membuktikan hal ini, maka diadakan pengamatan langsung di lapangan, yaitu

wilayah hukum Kecamatan Marpoyan Damai.

21 Statistik Daerah Kecamatan Marpoyan Damai dalam Angka 2014, diterbitkan oleh Badan
Pusat Statistik Kota Pekanbaru.


