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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu ajaran yang penting dalam Islam adalah pernikahan atau

perkawinan.1 Begitu pentingnya pernikahan disebut dalam al-Qur’an di sejumlah

ayat, baik secara langsung maupun tidak langsung.2 Ajaran Islam yang

disyariatkan Allah SWT, di dalamnya mengandung maksud dan tujuan (maqashid

al-syari’ah) untuk kemaslahatan manusia, menjaga dan melindungi kemanusiaan.

Perlindungan ini oleh para pakar Hukum Islam dirumuskan dalam lima aspek

yang dilindungi (al-maqashid al-khamsah), yakni perlindungan terhadap agama

(hifzh al-din), perlindungan terhadap jiwa (hifzh al-nafs), perlindungan terhadap

akal (hifzh al-aql), perlindungan terhadap keturunan (hifzh al-nasl), dan

perlindungan terhadap harta (hifzh al-mal).3 Perlindungan terhadap keturunan

(hifzh al-nasl) yang merupakan salah satu kemaslahatan yang hendak

direalisasikan dari maksud tersebut adalah melalui pernikahan atau perkawinan.

Ulama merumuskan pengertian perkawinan sebagai “Akad yang

menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang wanita,

1Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian perkawinan sama dengan
pengertian pernikahan, karena kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang berarti “nikah.” WJS.
Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta : Pustaka Panjimas,1985), hlm. 676..

2Muhammad Fuad Abd al- Baqi, al-Mu’jam al-Mufahras li al-alFazh al-Qur’an al-Karim.
(Beirut : Dar al-Fikr, 1987), hlm. 332-333 dan 718.

3Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syatibiy, al-Muwafaqat fiy Ushul al-Syari’at, (Beirut : Dar
al-Ilm al-Malayin, tt), Juz III, hlm. 407. Ali ibn Muhammad al-Amidiy, al-Ihkam fiy Ushul al-Ahkam,
(Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz III, hlm. 274.
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saling tolong menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban

di antara keduanya.”4 Syari’at perkawinan, di samping bertujuan melestarikan

keturunan yang baik, juga untuk mendidik jiwa manusia agar bertambah rasa

kasih sayangnya, bertambah kelembutan jiwa dan kecintaannya, dan akan terjadi

perpaduan perasaan antara dua jenis kelamin.5

Pengertian Perkawinan dan tujuannya dalam Islam sebagaimana

dikemukakan di atas, dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan Pasal 1, bahwa Perkawinan ”Ikatan lahir bathin antara

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa."6 Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 2 disebutkan

bahwa Pernikahan adalah : “Akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizan untuk

mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.”7 Oleh karena itu

dalam pernikahan perlu diatur sedemikian rupa agar tercapai tujuan perkawinan,

4Abu Zahrah, Fiqh al-Islam, (Kairo : Dar al-Manar, 1990), hlm. 334. Ulama lainnya
mendefinisikan nikah sebagai “Akad yang memberikan faedah halalnya melakukan hubungan suami
istri antara seorang lelaki dan seorang wanita selama tidak ada halangan syara’. Taqiyuddin bin Abu
Bakar, Kifayat al-Akhyar, (Semarang : Toha Putra, 2004), Juz II, hlm. 36.

5Ali Ahmad al-Jurjani, Hikmah al-Tasyrie’ wa Falsafatuhu, Dar al-Fikri, Beirut, 1974, hlm.
102. Abbas al-Mahmud al-Aqqad, al-Mar’ah fĩ al-Qur’ân, Nahdhah Misr, Kairo, 2003, hlm. 101.
Dalam QS. al-Rum : 21, Ulama tafsir menyatakan : Ada tiga kata kunci yang disampaikan oleh Allah
dalam ayat tersebut, dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga yang ideal menurut Islam, yaitu
sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dari suasana sakinah dan mawaddah inilah nanti muncul rahmah,
yaitu keturunan yang sehat dan penuh berkat dari Allah SWT, sekaligus sebagai pencurahan rasa cinta
dan kasih suami istri dan anak-anak mereka. Abu Abdillah al-Qurtubi, al-Jami’li Ahkam al-Qur’an,
(Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz  XIV, hlm. 16-17. Jamaluddin al-Qasimi, Tafsir al-Qasimiy, (Beirut : Dar
al-Fikr, tt), Juz XIII, hlm. 171-172.

6Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Arso Sastroatmodjo dan
Wasit Aulawi, Hukum Pernikahan di Indonesia, (Jakarta : Bulan Bintang, 1975), Cet. ke-1, hlm. 79.

7Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta : Akademika Pressindo, 2001),
hlm. 14.
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yang pada dasarnya terbentuk dengan adanya dua dimensi, yaitu : (1) dimensi

kualitas hidup, dan (2) dimensi waktu, durasi, atau stabilitas.8

Keberadaan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di

Indonesia melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, merupakan sumber

hukum materil dari perkawinan bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Oleh

karena perkawinan adalah suatu perbuatan hukum dan sebagai perbuatan hukum

ia mempunyai akibat-akibat hukum, di mana sah atau tidaknya suatu perbuatan

hukum ditentukan oleh hukum positif, dan hukum positif di bidang perkawinan

di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut terhitung

sejak 2 Januari 1974.9 Dengan demikian untuk melangsungkan suatu perkawinan

di Indonesia harus dilaksanakan menurut tata cara yang ditetapkan oleh peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi tidak semua perkawinan di

seluruh wilayah Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tersebut. Ada

perkawinan yang tidak dilakukan di depan Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Pernikahan seperti ini

lebih dikenal sebagai perkawinan di bawah tangan atau nikah sirri,10 karena

dilakukan hanya berdasarkan aturan (hukum) agama dan atau adat istiadat, tetapi

tidak diumumkan kepada khalayak umum dan juga tidak dicatatkan secara resmi

8Jaih Mubarok, Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia, (Bandung: Pustaka Bani
Quraisy, 2005), hlm 17.

9Asmin, Status Perkawinan Antara Agama, (Jakarta : PT. Dian Rakyat, 2006), hlm. 20.
10Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta :

Prenada Media, 2004), hlm. 124.
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pada kantor pegawai pencatat nikah.11 Dalam Fiqh Kontemporer dikenal dengan

istilah zawaj al-‘urfi, disebut nikah ‘urfi (adat) karena pernikahan ini merupakan

adat dan kebiasaan yang berjalan dalam masyarakat muslim sejak masa Nabi

SAW., dan para sahabat yang mulia, di mana mereka tidak perlu untuk mencatat

akad pernikahan mereka tanpa ada permasalahan dalam hati mereka.12 Dalam

pandangan masyarakat Indonesia, nikah sirri dipahami dalam dua pengertian,

yaitu :

(1) Nikah Sirri adalah pernikahan yang dihadiri oleh wali dan dua orang
saksi, tetapi saksi-saksi tersebut tidak boleh mengumumkannya kepada
khayalak ramai, dan (2) Nikah Sirri adalah pernikahan yang dilakukan
dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil serta adanya ijab qabul,
hanya saja pernikahan ini tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan
Negara, dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA).13

Di satu sisi, nikah sirri identik dengan perkawinan yang memenuhi semua rukun

dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam), namun di sisi lain tanpa

pencatatan resmi dari instansi berwenang sebagaimana diatur oleh peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 2 Ayat (2), “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku.” Demikian juga sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi

Hukum Islam, Pasal 6 Ayat (2) “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan

11 Happy Susanto, Nikah Siri Apa Untungnya, (Visi Media : Jakarta, 2007), hlm. 22.
12Azmi Mamduh, al-‘Aqdu al-‘Urf, (Cairo : Maktabah Dar al-Salam, 2003), hlm. 11. Usamah

al-Asyqar, Mustajaddat Fiqhiyyah fi Qadhaya Zawaj wa Thalaq, (Cairo : Maktabah Dar al-Salam,
2003), hlm. 130.

13Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta : Bulan Bintang,
1996), hlm. 12.
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pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum,” dan dan Pasal 7

Ayat (1), “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah.”14 Dengan kata

lain bahwa nikah di bawah tangan atau nikah sirri sebagai suatu perkawinan yang

dalam pelaksanaannya telah memenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan

dalam fiqh (hukum Islam), namun tanpa pencatatan resmi dari Kantor Urusan

Agama (KUA). Perkawinan semacam ini, dari aspek kenegaraan merupakan

perbuatan yang tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga berpotensi

mendatangkan kemudharatan bagi pelakunya. Dilihat dari perspektif hukum

positif dan norma sosial, nikah seperti ini dianggap sebagai suatu deviasi atau

penyimpangan.15

Di Indonesia perkawinan yang tidak dicatat sama saja dengan

membiarkan laki-laki dan perempuan hidup bersama dengan status hukum yang

tidak tetap, sehinga sangat merugikan para pihak yang terlibat apa lagi ketika

sudah ada anak-anak yang dilahirkan. Anak yang dilahirkan dari orang tua yang

hidup bersama tanpa dicatatkan perkawinannya, memiliki akibat hukum dengan

dijadikannya satus anak tersebut sama dengan anak yang lahir dari perkawinan di

luar nikah, sehingga mereka hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya,

tidak mempunyai hubungan hukum dengan bapaknya.16 Terlepas sah atau

tidaknya perkawinan tersebut secara agama (Islam), akan tetapi bertitik tolak

14Abdurrahman, op. cit., hlm. 114-115.
15Dadi Nurhaedi, Nikah di Bawah Tangan (Praktek Nikah Siri Mahasiswa di Jogjakarta),

(Yogyakarta: Saujana, 2003), hlm. 27-28.
16Ali Affandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian Menurut Undang-

Undang Hukum Perdata, (Jakarta : Bina Aksara, 1986), hlm. 93.
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dari pasal-pasal penting Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum

Islam di atas sudah jelas akan menimbulkan masalah bagi pasangan suami-istri di

kemudian hari. Permasalahan yang akan terjadi menurut Prof. Dr. Nasaruddin

Umar, MA, antara lain:

1. Perkawinan sirri tidak berhak mendapatkan surat nikah, sebagai
pertanda sah dan legalnya sebuah perkawinan.

2. Tidak bisa atau sulit mendapatkan Akte Kelahiran (AK), karena
pengurusan akte kelahiran ini harus melampirkan kartu nikah kedua
orangtuanya.

3. Tidak bisa atau sulit sekali dicatat di dalam Kartu Keluarga (KK)
karena pengurusan KK harus melampirkan akte kelahiran.

4. Tidak bisa atau sulit mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP),
karena pengurusan KTP membutuhkan KK dan AK.

5. Tidak bisa atau sulit mendapatkan paspor, karena pengurusan paspor
membutuhkan KTP.

6. Orang yang tidak bisa memiliki paspor tidak bisa atau sulit
menunaikan Rukun Islam ke lima karena ke Tanah Suci Mekkah
membutuhkan paspor.

7. Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat hanya
mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya
(Pasal 43 ayat 1).

8. Kalau yang terlahir anak-anak perempuan, tidak bisa atau sulit
mendapatkan hak perwalian dari bapaknya, karena harus
mendapatkan bukti berupa akte nikah dari kedua orangtua yang telah
melahirkannya.

9. Tidak bisa atau sulit sekali mendapatkan hak kewarisan dari
bapaknya, karena proses pengurusan harta waris harus melampirkan
akte perkawinan orangtua yang telah melahirkannya.

10. Anak-anak yang lahir dari perkawinan bawah tangan tidak akan
terdaftar dalam slip penggajian, khususnya bagi PNS/BUMN.

11. Belum lagi sanksi sosial dan psikologis yang harus diterimanya di
dalam masyarakat.17

17Nasaruddin Umar, Dampak Buruk Nikah Siri, dalam http://nasaruddinumar.net/index.php/
dan http://hikmah.pelitaonline.com/news/2012/12/27/dampak-buruk-nikah-siri, diakases Tanggal 22
Juni 2013.
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Beberapa kasus pernikahan sirri yang berdampak buruk bagi pelaku, anak

dan isteri pelaku, di antaranya :

1. Pernikahan Bupati Garut, Aceng Fikri dengan Fani Octora, seorang gadis

berusia 18 tahun hanya dalam waktu empat hari, dan dicerai melalui pesan

singkat (SMS) dengan alasan si istri tidak perawan, yang akhirnya dituntut

mundur dari jabatannya oleh ribuan rakyatnya. Kasus ini telah menibulkan

sikap pro dan kontra antara Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama. Menurut

Aris Merdeka Sirait, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak pernikahan

sirri Bupati Garut Aceng Fikri tersebut bisa terkena pasal berlapis karena

melanggar Undang-undang Perkawinan dan Undang-undang Perlindungan

Perempuan yang mengarah kepada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

(KDRT).18 Sementara menurut Habib Salim, Tokoh Agama dari Front

Pembela Islam justru berbeda pendapat bahwa pernikahan sirri Bupati Garut

Aceng Fikri dengan Fany Octora tidak melanggar agama, dan pernikahannya

yang kedua tidak harus meminta izin kepada istri pertama. Yang jadi

persoalan, perceraiannya melalui SMS dan mengumbar aib istrinya ke publik,

itulah yang dilarang dalam agama. Bahkan siapapun, baik pejabat, ataupun

18Aris Merdeka Sirait, Nikah Siri, Bupati Garut Bisa Kena Pasal Berlapis, dalam
http://www.tempo.co/read/news/2012/12/03/078445577/, diakses Tanggal 22 Juni 2013.
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masyarakat biasa, tidak bisa seenaknya menceraikan begitu saja istri dan

mengumbar aib di muka umum.19

2. Kasus pernikahan mantan Menteri Sekretaris Negara Masa Orde Baru,

almarhum Murdiono yang menikah secara sirri dengan Machica, salah

seorang artis dangdut, telah mengguncangkan tatanan hukum keluarga Islam

di Indonesia, terutama setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan

upaya judicial review Undang-undang Perkawinan terkait anak luar nikah.

Yang terjadi dengan seorang artis Machica, apabila disimak dari pengertian

status anak di luar nikah yang telah dijudicial review oleh Mahkamah

Konstitusi, maka gugatan dari Machica, hanya satu yang dikabulkan MK,

yaitu mengubah pasal 43 ayat 1 Undang-undang Perkawinan. Putusan ini

mengakibatkan adanya hubungan perdata antara anak yang dihasilkan di luar

pernikahan dengan ayahnya yang bisa dibuktikan dengan teknologi, seperti

test DNA. Putusan ini mengundang kontra, karena dalam putusan yang

dibacakan ini tidak dinyatakan bahwa anak hasil di luar pernikahan jika anak

hasil nikah siri. Apalagi penjelasan dari pihak yang mengeluarkan putusan

pun mengatakan bahwa yang dimaksud dengan di luar pernikahan adalah

nikah sirri atau anak hasil perzinaan, kumpul kebo, selingkuh dan lain

sebagainya yang penting anak tersebut bisa dibuktikan hubungan darahnya

melalui teknologi yang canggih. Jelas putusan ini menabrak nilai-nilai suci

19Habib Salim, FPI Tak Masalahkan Pernikahan Bupati Garut Aceng Fikri dengan Fany
Octora, dalam http://forum.kompas.com/nasional/220109-fpi-tak-masalahkan-pernikahan-bupati-
garut-aceng-fikri-dengan-fany-octora.html, diakses Tanggal 22 Juni 2013.
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yang diajarkan agama manapun. Mengapa demikian? Karena putusan ini akan

membuka kran bagi perzinaan, perselingkuhan, dan jenis seks bebas lainnya.

Khususnya bagi perempuan, mereka akan mudah melakukan seks bebas

karena tidak takut lagi jika perbuatannya menghasilkan anak. Adapun bagi

laki-laki menurut Mahfud MD akan menutup seks bebas karena khawatir

perbuatannya akan menghasilkan anak. Ini merupakan argumen konyol,

karena zaman sekarang banyak terjadi seks bebas yang tidak menghasilkan

anak disebabkan pemerintah memprogramkan bagi-bagi kondom. Jika

memang putusan ini dimaksudkan Mahfud MD untuk mengurangi perzinaan,

seharusnya yang dikabulkan adalah gugatan Machica yang pertama yaitu

pengakuan nikah sirri dan tidak perlunya pemaksaan pencatatan pernikahan

negara, atau negara mempermudah proses pencatatan pernikahan bagi

pasangan yang mau menikah dan mempermudah urusan akte kelahiran. Kasus

di atas sebenarnya jelas sangat jauh dari penyelesaian. Akan tetapi bila

direnungkan secara mendalam, hal itu tidak perlu terjadi jika pelaku, hukum

Sirri maupun hukum Negara saling bersinergi satu sama lain. Misalnya,

melegalkan secara hukum Negara keberadaan pelaku siri, sampai kepada

anak-anaknya. Sebab jika dilihat dari UUD 1945 bukannya telah

membebaskan seluruh warga Negara untuk memeluk dan menjalani tuntunan

agamanya masing-masing tanpa adanya benturan dengan hukum Negara?

Sepatutnya jangan ada lagi perihal ini. Ditakutkkan akan senantiasa seperti

bola salju yang kian hari semakin besar-kecil-besar. Cara yang lebih jitu lagi
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untuk mengurangi bahkan menutup peluang seks bebas adalah dengan

menerapkan kaidah-kaidah agama tentang keluarga, tentang kewajiban

menutup aurat, termasuk juga tentang minuman keras dan Narkoba. Selain

banyak yang kontra, ada juga yang pro dengan putusan tersebut, mereka itu

tidak lain adalah para pemuja dan pengusung kebebasan. Hebatnya, mereka

mengajukan argumen yang bisa menghipnotis rakyat karena argumennya

seolah sangat manusiawi. Padahal jika dikaji lebih dalam argumen tersebut

menjerumuskan manusia ke jurang kehancuran. Misalnya argumen bahwa

putusan ini memberikan perlindungan kepada anak, dan menghilangkan

diskriminasi terhadap anak hasil di luar nikah. Jelas ini keliru. Keberadaan

peraturan negara untuk mencatatkan pernikahan adalah baik dan semua

peraturan pemerintah yang baik wajib diikuti. Hal ini untuk menegakkan hak

dan kewajiban kedua belah pihak sebagaimana mestinya, seperti dalam hal

nafkah, warisan, keturunan, dan sebagainya. Sebuah pernikahan sirri bisa jadi

tidak perlu dirahasiakan lagi setelah masa tertentu sehingga ada baiknya

pernikahan itu dicatatkan walaupun terlambat. Hanya saja, pencatatan di

Kantor Urusan Agama atau di Kantor Catatan Sipil bukan syarat sahnya

pernikahan.20

Kedua kasus di atas memberikan gambaran bahwa pernikahan sirri, atau

pernikahan di bawah tangan yang juga berarti pernikahan tanpa dokumen dan

20Nasaruddin Umar, Dampak Buruk Nikah Siri, dalam http://nasaruddinumar.net/index.php/
dan http://hikmah.pelitaonline.com/news/2012/12/27/dampak-buruk-nikah-siri, diakases Tanggal 22
Juni 2013.
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pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama, walaupun dipandang sah secara

agama (Islam), akan tetapi selain dipandang sebagai perbuatan yang tidak

mempunyai kekuatan hukum, juga berdampak buruk bagi pelaku, anak dan isteri

pelaku di kemudian hari. Jika demikian halnya, maka pernikahan sirri selain

bertentangan dengan salah satu tujuan utama disahkannya Undang-undang Nomor

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam - sebagai upaya

penertiban hukum dalam hal perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat

Indonesia pada umumnya dan umat Islam khususnya,21 dalam tinjauan Islam

pernikahan sirri tidak sejalan dengan maksud dan tujuan kemaslahatan bagi umat

Islam atau dalam kajian Hukum Islam lebih dikenal dengan istilah al-Maqâshid

al-Syarî’ah, yaitu untuk kemaslahatan manusia, menjaga dan melindungi

kemanusiaan.

Dalam mengkaji al-Maqâshid al-Syarî’ah, menurut para ulama haruslah

memenuhi empat macam kriteria: (1) Maqâshid al-Syarî’ah haruslah tsâbit,

maksudnya bahwa sebuah hikmah dari pensyari’atan hukum bisa

direkomendasikan sebagai tujuan syari’at apabila dapat dipastikan

keberadaannya, atau terdapat dhann (asumsi) yang mendekati kepastian,

(2)Maqâshid al-Ssyarî’ah haruslah zhâhir, dalam artian bahwa para ulama’ tidak

mempertentangkan wujud keberadaanya sebagai tujuan syari’at (‘illat). Seperti

pensyari’atan nikah yang bertujuan untuk memelihara garis keturunan, tujan

semacam ini tidak dipungkiri oleh seorangpun ulama, (3) Maqâshid al-Syarî’ah

21Abdurrahman, op. cit., hlm. 116.
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haruslah mundlabith, maksudnya bahwa suatu hikmah harus mempunyai standar

yang jelas (jami’ mani’), seperti perlindungan terhadap akal (hifzh al-aql) yang

merupakan tujuan diharamkannya khamr, dan (4) Maqâshid al-Syarî’ah haruslah

muththarid, maksudnya suatu hikmah haruslah stabil dan berkesinambungan,

tidak berbeda-beda atau berubah karena perbedaan atau perubahan dimensi ruang

dan waktu. Seperti keislaman dan kemampuan atas nafkah yang menjadi

persyaratan dari kafa’ah dalam nikah.22

Bertitik tolak dari uraian di atas, mendorong penulis untuk melakukan satu

studi berjudul: NIKAH SIRRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI

INDONESIA DITINJAU DARI AL-MAQASHID AL-SYARI’AH. Dengan

memperhatikan latar belakang yang ada, penulis berpendapat bahwa studi ini

merupakan bidang garap yang cukup menarik.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan seputar penelitian ini dapat diidentifikasikan

sebagai berikut :

a. Pengertian nikah siri,

b. Tinjauan hukum Islam tentang nikah siri,

c. Nash-nash al-Qur’an dan Hadis tentang nikah siri,

d. Pandangan para ulama tentang nikah siri?

22Ibid., hlm. 1047, Muhammad Thâhir bin ‘Asyûr, Maqâshid al-Syarî’ah al-Islâmiyyah,
(Amman: Dâr al-Nafâ’is, 2001), hlm. 252-253.
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e. Tinjauan hukum Perdata tentang nikah siri,

f. Legalitas nikah sirri dalam tinjauan hukum Perdata,

g. Akibat hukum yang ditimbulkan dari nikah siri,

h. Upaya Pemerintah dalam menertibkan fenomena nikah siri,

i. Nikah sirri menurut Hukum Positif di Indonesia,

j. Nikah sirri dalam perspektif Hukum Positif di Indonesia ditinjau dari al-

Maqashid al-Syari’ah.

2. Batasan Masalah

Mengingat ruang lingkup kajian dan banyaknya masalah terkait

sebagaimana yang dikemukakan dalam identifikasi masalah di atas, maka penulis

membatasi permasalahan penelitian ini tentang Nikah sirri dalam perspektif

Hukum Positif di Indonesia ditinjau dari al-Maqashid al-Syari’ah.

3. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, permasalahan yang ada dapat penulis

rumuskan sebagai berikut :

a. Bagaimana pandangan Hukum Positif di Indonesia tentang nikah sirri ?

b. Bagaimana tinjauan al-Maqashid al-Syari’ah tentang nikah sirri dalam

pandangan Hukum Positif di Indonesia ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dan tujuan yang ingin dicapai

sebagai berikut :
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a. Untuk mengetahui pandangan Hukum Positif di Indonesia tentang nikah sirri

b. Tinjauan al-Maqashid al-Syari’ah tentang nikah sirri dalam pandangan

Hukum Positif di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dan kegunaan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan

sebagai :

a. Salah satu khazanah Ilmu Pengetahuan Islam khususnya dalam bidang

Hukum Islam,

b. Salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Islam

pada Program Pasca sarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif kasim

Riau.

D. Kajian Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Maryatul Kipitiyah, Skripsi pada Fakultas

Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2010, berjudul Status

Hukum Anak Hasil Pernikahan Sirri Dan Akibat Hukumnya (Studi Perbandingan

Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia). Penelitian ini mengungkap tentang

status hukum anak hasil pernikahan sirri menurut hukum Islam dan hukum

positif,  persamaan dan perbedaan status hukum pernikahan sirri menurut hukum

islam dan hukum positif Indonesia, dan akibat hukumnya bagi anak yang

dihasilkan dari pernikahan sirri menurut hukum Islam dan hukum positif. Dilihat

dari subjek, objek dan lokasi penelitian, berbeda dengan penelitian yang penulis

lakukan.
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Penelitian yang dilakukan oleh Alfitri, S.Ag, SH, M.HI, Laporan

Penelitian pada Pengadilan Agama Tanjungpandan tahun 2009, berjudul

Dampak Yuridis Pelaksanaan Nikah Sirri. Penelitian ini mengungkap tentang

akibat nikah sirri secara yuridis, akan membawa implikasi hukum terhadap

suami-isteri, nasab anak dan hak hadlanah, harta gono-gini dan hak waris. Dari

sudut pandang yuridis yang akan membawa dampak negatif bagi pasangan suami

isteri dan anak keturunannya. Dilihat dari subjek, objek dan lokasi penelitian,

berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan.

Syukri Fathuddin telah melakukan satu penelitian pada Fakultas Hukum

Universitas Negeri Semarang tahun 2008, berjudul Problematika Nikah Sirri dan

Akibat Hukumnya Bagi Perempuan. Penelitian ini mengungkap bahwa pada

dasarnya pernikahan sirri dilakukan karena ada hal-hal yang dirasa tidak

memungkinkan bagi pasangan untuk menikah secara formal. Ada banyak faktor

yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan sirri, yang menurut peneliti, semua

alasan tersebut mengarah kepada posisi perkawinan sirri dipandang sebagai jalan

pintas yang lebih mudah untuk menghalalkan hubungan suami isteri. Problem

yang menyertai pernikahan sirri yang paling nyata adalah problem hukum

khususnya bagi perempuan, tapi juga problem intern dalam keluarga, problem

sosial dan psikologis yang menyangkut opini publik yang menimbulkan tekanan

batin bagi pelaku, problem agama yang perlu mempertanyakan lagi keabsahan

nikah sirri yang akhir-akhir marak terjadi di Indonesia.
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Dampak pernikahan sirri bagi perempuan adalah secara hukum, isteri

tidak dianggap sebagai isteri sah, tidak berhak mendapat warisan jika suami

meninggal, tidak berhak mendapat harta gono-gini bila terjadi perpisahan.

Dampak tersebut juga berlaku bagi anak kandung hasil pernikahan siri. Adapun

dampak sosial lebih kepada benturan-benturan dengan pandangan negatif

masyarakat tentang status pernikahan siri, yang bisa menimbulkan tekanan batin

bagi pelaku terutama perempuan, juga kemungkinan terisolir dari lingkungan

masyarakat.

Beberapa studi terkait dengan kajian Maqashid al-Syari’ah dan

pernikahan yang pernah dilakukan di Program Pascasarjana Universitas Islam

Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau, dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Nofialdi, Implementasi Konsep al-Maqashid al-Syari’ah al-Syatibi Dalam

Metode Istishlah, Tesis Program Studi Hukum Islam, tahun 2001.

2. Agus Salim Nasution, Nikah Mut'ah dalam Perspektif Hukum Islam: Analisa

terhadap Hadis-hadis Nikah Mut'ah, Tesis Program Studi Hukum Islam,

tahun 2002.

3. Evi Isnaini, Legalitas Perwalian Wanita dalam Perkawinan dan Perspektif

Fiqh Hanafiyah, Tesis Program Studi Hukum Islam, tahun 2003.

Dilihat dari subjek, objek dan lokasi penelitian, beberapa studi

sebagaimana telah dijelaskan di atas, memiliki perbedaan dengan penelitian yang

penulis lakukan.
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E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (library

research), karena data yang diteliti berupa naskah-naskah, buku-buku atau

majalah-majalah yang bersumber dari khazanah kepustakaan. Penelitian ini juga

termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif,23 yaitu penelitian terhadap asas-

asas hukum, khususnya yang terkait dengan nikah sirri menurut Hukum Positif

dihubungkan dengan al-Maqashid al-Syari’ah. Sifat dari penelitian ini adalah

deskriptif analisis, yaitu model penelitian yang meneliti status kelompok manusia,

suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada

masa sekarang kemudian dihubungkan dengan teori yang ada.24

2. Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini dapat dikelompokkan sebagai

berikut :

a. Data Primer ; merupakan data utama dalam penelitian ini yang secara khusus

membahas tentang nikah sirri dalam tinjauan hukum positif di Indonesia,

yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan, Kompilasi

Hukum Islam dan Kitab-kitab Ushul Fiqh, antara lain : al-Muwafaqat fiy

23Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung : PT. Citra Aditya
Bhakti, 2004), hlm. 52. Bambang Sungono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta : PT. Raja
Grafindo Persada, 2002), hlm. 83-93. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press,
Jakarta, 1986, hlm. 51.

24Mohd. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia. 1999), hlm. 63. Lexy J.
Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000),  hlm. 6.
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Ushul al-Syari’at, karya al-Syatibi, Ushûl al-Fiqh al-Islâmî, karya Wahbah al-

Zuhaylî, Maqâshid al-Syarî’ah al-Islâmiyyah, Muhammad Thâhir bin ‘Asyûr.

b. Data Sekunder ; merupakan data penunjang yang akan ditelusuri melalui buku

dan karya tulis yang membahas tentang nikah sirri dalam tinjauan hukum

positif di Indonesia.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam memperoleh data adalah menggunakan

pendekatan Normatif Sosiologis dan Ushul Fiqh sebagai usaha untuk menjelaskan

tentang nikah sirri dalam tinjauan hukum positif di Indonesia ditinjau dari al-

Maqashid al-Syari’ah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Keseluruhan data penelitian diperoleh dengan cara melakukan pengutipan,

baik secara langsung maupun tidak langsung, kemudian disusun secara sistematis

sehingga menjadi suatu paparan yang jelas tentang nikah sirri dalam tinjauan

hukum positif di Indonesia.

5. Teknik Analisis Data

Pada tahap ini data yang telah diperoleh, setelah dipelajari akan

diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian dianalisis

secara cermat di samping menggunakan tehnik :

a. Deduktif, yaitu menganalisis data yang berisi ide-ide atau keterangan-

keterangan yang bersifat umum, kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan

yang khusus,
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b. Induktif, yaitu menganalisis data yang berisi ide-ide atau keterangan-

keterangan yang bersifat khusus, kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan

yang umum,

c. Komperatif, yaitu : membandingkan ide, pemikiran dan pendapat yang satu

dengan yang lain tentang hal yang sama, baik yang memiliki nuansa

pemikiran yang hampir sama atau bahkan yang sangat bertentangan.25

F. Sistematikan Penulisan

Secara keseluruhan penelitian ini terdiri dari lima bab, pada masing-

masing bab terdiri dari beberapa sub bab, antara satu bab dengan lainnya memiliki

korelasi yang logis dan sistematis. Adapun sistematika yang penulis susun adalah

sebagai berikut:

Bab I berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan

kegunaan penelitian, kajian penelitian yang relevan, metode penelitian dan

sistematika penulisan.

Bab III berisi tinjauan teori tentang pernikahan; pengertian syarat, rukun

dan tujuan, nikah sirri ; pengertian, pendapat ulama, status hukum, dan nikah sirri

menurut hukum positif.

Bab III berisi tinjauan tentang al-maqashid al-syari’ah, mencakup

pembahasan : pengertian dan ruang lingkup al-maqashid al-syari’ah, pembagian

al-maqashid al-syari’ah.

25Anton Bakker dan Achmad Charis Zubar, Metodologi Penelitian Filsafat, (Yogyakarta :
Kanisius, 1992), hlm. 71.
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Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan, yang mencakup :

pandangan Hukum Positif di Indonesia tentang nikah siri, dan tinjauan al-

Maqashid al-Syari’ah tentang nikah sirri dalam pandangan Hukum Positif di

Indonesia..

Bab V berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.


