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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan Allah

dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Allah telah menetapkan

adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan yang tidak

boleh dilanggar, manusia tidak boleh berbuat semaunya. Allah tidak

membiarkan manusia berbuat semaunya seperti binatang, kawin dengan lawan

jenis semaunya.

Kata “nikah” secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang memiliki

arti menghimpun atau mengumpulkan. Sedangkan secara istilah ada beberapa

definisi nikah yang dikemukakan oleh ulama fiqh, seluruh definisi tersebut

mengandung esensi yang sama meskipun redaksionalnya berbeda. Intinya

nikah adalah akad yang menjadikan halalnya hubungan sexsual antara seorang

pria dan seorang wanita, saling tolong menolong di antara keduanya serta

menimbulkan hak dan kewajiban antara keduannya.1

Allah SWT telah memberikan batasan dengan peraturannya, yaitu

dengan syari'at yang terdapat dalam Al-Quran, di antaranya hukum-hukum

perkawinan dan hukum-hukum lainnya yang saling terkait dengan

perkawinan, seperti kewajiban suami terhadap istri yaitu memberikan nafkah.

Di dalam Al-Qur'an Allah SWT menegaskan :

1 Abdul Aziz Dahlan (ed), Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van
Hoeve, 2001), hal. 1329.
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“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepada-Nya, dan dijadikan-Nya d iantaramu
rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.(QS.
Ar-Ruum : 21).2














“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan
menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-
cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah
mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah
?".(Q.S An-Nahl : 72).3

Dengan adanya ikatan pernikahan, akan menimbulkan suatu tanggung

jawab serta kewajiban bagi suami kepada istri dan kewajiban istri kepada

suami, keluarga ada dan lahir karena suatu pernikahan. Di Indonesia

mengenai pernikahan telah diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974

pasal 1 yang berbunyi:

2Departemen RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: PT.Raja Gapindo Persada),
cet. Ke-1, hal. 406

3Ibid, hal. 274
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"Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seseorang pria

dengan seorang wanita, sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa".4

Selain itu pelaksanaan perkawinan perlu adanya suatu pencatatan untuk

mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu

upaya yang diatur melalui perundang-undangan yang bertujuan untuk

melindungi martabat dan kesucian (misaq al-galid) suatu perkawinan, dan

lebih khusus lagi melindungi perempuan dalam kehidupan rumah tangga.

Karena perkawinan selain merupakan akad-suci, perkawinan juga mengandung

hubungan keperdataan.5

Untuk pencatatan perkawinan, pemerintah secara khusus telah

menyediakan kantor pelayanan. Untuk pencatatan perkawinan bagi umat Islam,

dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Sementara untuk pemeluk

agama non Islam, pencatatan perkawinan dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil

yang ada di setiap kabupaten/kota.

Pencacatan perkawinan merupakan salah satu asas dalam Undang-

Undang Perkawinan, yang diatur pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah

No 9 Tahun 1974, dan diikuti perumusan yang lebih rinci dalam Kompilasi

Hukum Islam. Di bawah ini akan dikutip pasal-pasal yang mengatur

pencacatan perkawinan.

4Hasbullah, Bakhry, Kumpulan Lengkap Udang-Undang dan Peraturan Perkawinan
di Indonesia, (Jakarta : Djambatan, 1985), Cet. III, hal. 3

5Ahmad, Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta : PT. Raja Garfindo Persada,
2003), cet.VI, hal. 107
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Hal lain yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan adalah

persoalan usia pernikahan, khususnya batas usia minimal yang diatur dalam

pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yaitu 19 tahun untuk calon

mempelai pria dan 16 tahun untuk calon mempelai perempuan.

Oleh karena itu bagi yang melangsungkankan perkawinan sebelum

mencapai usia pernikahan dikatakan perkawinan di bawah umur.

Berdasarkan pasal 2 ayat (1, 2) tersebut menyatakan tentang keabsahan

perkawinan, yaitu ayat (1). “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu”. Ayat (2)

menyatakan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku”.6

Pencatatan perkawinan diatur dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun

1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan. Dalam Pasal 2 PP No. 9 tahun 1975 menegaskan bahwa

pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut

agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang No 22 Tahun 1946 tentang Pencatat Nikah, Talak dan

Rujuk. Sedangkan bagi mereka yang tidak beragama Islam (non muslim),

pencatatannya dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor

catatan sipil.7

6 Hasbullah Bkhry, Op.cit., hal. 3

7 Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2004), hal. 235
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Pencatatan perkawinan di samping bertujuan untuk ketertiban

administratif, juga bertujuan untuk melindungi hak-hak orang yang

melaksanakan perkawinan, serta sebagai bukti bahwa benar-benar telah terjadi

perkawinan8. Jadi, perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia harus dicatatkan

sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Perkawinan yang tidak dicatatkan

atau dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai

kekuatan hukum.9

Perkawinan yang tidak dicatatkan sesuai dengan aturan yang telah

dijelaskan di atas biasanya dikenal dengan nikah sirri atau nikah di bawah

tangan. Secara administrasi Negara pernikahan ini melanggar aturan yang

berlaku. Dengan demikian, nikah di bawah tangan bisa dianggap tidak

mematuhi atau tidak mentaati peraturan pemerintah yang sah. Praktek nikah di

bawah tangan ini masih banyak terjadi dikalangan masyarakat Kab. Kuantan

Singingi, termasuk pada kalangan anak yang di bawah umur di Desa

Perhentian Luas Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuantan Singingi.

Di Desa Perhentian Luas Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuantan

Singingi di tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 telah terjadi, pernikahan di

bawah tangan dikalangan anak di bawah umur sebanyak 8 pasang yaitu :

Pasangan pertama : Awis (suami), usia 18 tahun, pekerjaan petani, tinggal di

Desa Perhentian Luas dusun II, pendidikan SD, dengan

Lina (istri), usia 13 tahun, pekerjaan IRT, tinggal di Desa

8 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 5 ayat (1), (Jakarta : 1985). hal.
21

9 Ahmad, Rofiq,. Loc. Cit. hal. 3
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Perhentian Luas dusun II, pendidikan SD, mereka

menikah pada usia suami 18 tahun dan istri 13 tahun,

mereka menikah pada bulan Februari 2014.

Pasangan Kedua : Aldi (suami), usia 17 tahun, pekerjaan dagang, tinggal di

Desa Perhentian Luas dusun II, pendidikan SMP, dengan

Resi (istri), usia 15 tahun, pekerjaan IRT, tinggal di Desa

Perhentian Luas dusun I, pendidikan SMP, mereka

menikah pada usia suami 17 tahun dan istri 15 tahun.

Mereka menikah pada bulan Agustus 2014.

Pasangan ketiga : Rio (suami), usia 15 tahun, pekerjaan petani, tinggal di

Desa Perhentian Luas dusun III, pendidikan SMP, dengan

Lilis (istri), usia 15 tahun, pekerjaan petani, tinggal di

Desa Perhentian Luas dusun III, pendidikan SMP, mereka

menikah pada usia suami 15 tahun dan istri 15 tahun,

mereka menikah pada bulan Desember 2013.

Pasangan keempat : Ican (suami), usia 17 tahun, pekerjaan petani, tinggal di

Desa Perhentian Luas dusun I, pendidikan SMP, dengan

Ida (istri), usia 15 tahun, pekerjaan dagang, tinggal di

Desa Perhentian Luas dusun I, pendidikan SMP, mereka

menikah pada usia suami 17 tahun dan istri usia 15 tahun.

Mereka menikah pada bulan Januari 2014.

Pasangan Kelima : Nedi (suami), usia 18 tahun, pekerjaan dompeng, alamat

Desa Perhentian Luas dusun II Perhentian Luas,



7

pendidikan SD dengan Yani (istri) usia 15 tahun,

pendidikan SMP, pekerjaan petani, alamat  Desa

Perhentian Luas dusun II, mereka menikah pada usia

suami 18 tahun dan istri usia 15 tahun. Mereka menikah

pada bulan september tahun 2013.

Pasangan Keenam : Rian (suami), usia 18 tahun, pekerjaan petani, alamat

Desa Perhentian Luas dusun III, pendidikan SMP dengan

Mana (istri), usia 14 tahun, pendidikan Sekolah Dasar

(SD), pekerjaan tani, alamat Desa Perhentian Luas dusun

I, mereka menikah pada usia suami 18 tahun dan istri 14

tahun, mereka menikah pada bulan Desember 2014.

Pasangan Ketujuh : Anton (suami), usia 17 tahun, pekerjaan petani, alamat

Desa Perhentian Luas dusun IV, pendidikan SD. Cici

(istri), usia 13 tahun, pekerjaan IRT, alamat Desa

Perhentain Luas dusun III, pendidikan SD. Mereka

menikah pada usia suami 17 tahun dan istri 13 tahun pada

bulan September tahun 2014.

Pasangan kedelapan : Isep (suami), usia 17 tahun, pekerjaan Petani, alamat

Desa Perhentian Luas dusun 1, pendidikan SD. Ria (istri),

usia 15 tahun, pendidikan SMP pekerjaan IRT, alamat

Desa Perhentian Luas dusun II. Mereka menikah pada usia
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suami 17 tahun istri 15 tahun. Ria dan Isep menikah pada

bulan Agustus tahun 2014.10

Dari kasus-kasus di atas dapat penulis simpulkan bahwasanya

pelaksanaan pernikahan di bawah tangan dan di bawah umur di Desa

Perhentian Luas  tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di pasal 1

Tahun 1974. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti kasus di atas

tersebut di dalam suatu kajian yang penulis tuangkan dalam bentuk skripsi

yang berjudul” PELAKSANAAN PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN

DI KALANGAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-

UNDANG DAN HUKUM ISLAM ( Studi Kasus di Desa Perhentian Luas

Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuantan Singingi Tahun 2013-2014)”.

B. Batasan Masalah

Agar  penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang dibahas, maka

penulis membatasi penulisan ini pada pelaksanaan pernikahan bawah tangan

di kalangan pasangan di bawah umur ditinjau menurut Undang-Undang dan

hukum Islam (Studi Kasus di Desa Perhentian Luas Kec. Logas Tanah Darat

Kab. Kuantan Singingi tahun 2013-2014).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka ada

beberapa permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini, yaitu;

10 R. Ahmad ( Datuak Menikahkan), Wawancara, 11 Desember 2015
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1. Bagaimana pelaksanaan nikah bawah tangan di kalangan  anak di bawah

umur di Desa Perhentian Luas Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuantan

Singingi?

2. Bagaimana dampak yang terjadi terhadap nikah bawah tangan terhadap

pasangan di bawah umur di  Desa Perhentian Luas kec. Logas Tanah Darat

Kab. Kuantan Singingi?

3. Bagaimana menurut undang-undang dan hukum Islam terhadap

pelaksanaan pernikahan di bawah tangan dan di bawah umur di Desa

Perhentian Luas?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini, antara lain :

a. Untuk mengetahui pelaksanaan pernikahan bawah tangan di kalangan

anak di bawah umur di Desa Perhentian Luas Kec. Logas Tanah Darat

Kab. Kuantan Singingi.

b. Untuk mengetahui dampak nikah di bawah tangan terhadap pasangan

di bawah umur di Desa Perhentian Kec. Logas Tanah Darat Kab.

Kuantan Singingi.

2. Kegunaan Penelitian

a. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat Islam, baik dalam kalangan

intelektual maupun kalangan orang awam, tentang pelaksanaan

pernikahan bawah tangan di kalangan anak di bawah umur di Desa

Perhentian Luas Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuantan Singingi.
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b. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar serjana hukum

Islam pada jurusan Ahwal Al-Syakshiyyah pada Fakultas Syari’ah dan

Hukum. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

c. Sebagai sarana bagi penulis untuk memperkaya ilmu pengetahuan

fiqih secara umum tentang pelaksanaan pernikahan bawah tangan di

kalangan anak bawah umur di Desa Perhentian Luas Kec. Logas

Tanah Darat Kab. Kuantan Singingi.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan field research (penelitian lapangan)

adalah penelitian dilakukan dalam situasi alamiah akan tetapi didahului

oleh semacam intervensi (campur tangan) dari pihak peneliti. Intervensi ini

dimaksudkan agar fenomena yang dikehendaki oleh peneliti dapat segera

tampak dan diamati. Dengan demikian terjadi semacam kendali situasi di

lapangan.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Perhentian Luas Kec. Logas Tanah

Darat Kab. Kuantan Singingi. Alasannya karena di Desa Perhentian Luas

banyak terjadi pernikahan di bawah tangan dikalangan anak di bawah

umur.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Sabjek penelitian
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Adapun yang menjadi sabjek dalam penelitian ini adalah pasangan

yang melakukan perkawinan di bawah umur, tokoh Agama, tokoh

masyarakat, datuk yang menikahkan dan Kepala Kantor Urusan

Agama (KUA) Kec. Logas Tanah Darat.

b. Objek penelitian

Sebagai objek penelitian ini adalah pelaksanaan nikah di bawah tangan

bagi pasangan di bawah umur yang dilakukan di Desa Perhentian Luas

Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuantan Singingi.

4. Populasi dan Sampel

Adapun populasi dalam penelitian ini sebanyak 26 orang yang

terdiri dari 8 pasang (16 orang) yang menikah di bawah tangan dibawah

umur, 1 (satu) orang datuk yang menikahkan, 4 (empat) orang tokoh

agama, 4 (empat) orang tokoh masyarakat dan 1 (satu) orang Kepala KUA

Kec. Logas Tanah Darat yang terkait dalam penulisan ini. Karena

populasinya sedikit maka penulis mengambil secara penuh dan sekaligus

di jadikan sampel dengan menggunakan metode Total Sampling.

5. Sumber Data

Adapun data yang mendukung tulisan ini terdiri dari:

a. Data Primer, yakni data utama yang penulis peroleh dari pihak-pihak

yang terlibat yakni anak yang menikah di bawah tangan bawah umur,

datuak yang menikahkan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kepala

KUA di Desa Perhentian Luas Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuantan

Singingi.
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b. Data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui penelitian

perpustakaan.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Obsevasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung dan penyelidikan

terhadap pelaksanaan pernikahan di bawah tangan di kalangan anak di

bawah umur.

b. Wawancara, wawancara ini dilakukan dengan pasangan yang menikah

di bawah tangan di bawah umur, datuk menikahkan, tokoh agama,

tokoh masyarakat dan Kepala Kantor Urusan Agama di Desa

Perhentian Luas Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuatan Singingi.

c. Studi keperpustakaan, yaitu mengkaji literatur-literatur yang berkaitan

dengan permaslahan yang diteliti.

7. Teknik Analisis Data

Dalam pembahasan ini, penulis menggunakan metode kualitatif yaitu data-

data yang sudah terkumpul diklasifikasi ke dalam kategori-kategori

berdasarkan persamaan jenis data yang kemudian data tersebut diuraikan

lalu dibandingkan antara satu dengan lainnya sehingga diperoleh gambaran

yang utuh tentang masalah yang diteliti.

8. Metode Penulisan

Setelah diperoleh dengan menggunakan teknis di atas, maka disusunlah

data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Deduktif, yaitu dengan mengumpulkan kaedah-kaedah yang umum,

kemudian diuraikan dengan mengambil kesimpulan khusus.
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b. Induktif, yaitu dengan mengumpulkan fakta-fakta yang ada

hubungannya dengan masalah yang diteliti dan kemudian dari fakta-

fakta tersebut diambil kesimpulan secara umum.

F. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan lebih terarah dan mudah dipahami, maka dalam

menguraikan peneliti berusaha menyusun kerangka secara sistematik.

Sebelum memasuki bab pertama dan berikutnya, maka penulisan skripsi

diawali dengan bagian muka, yang memuat halaman judul, nota pembimbing,

pengesahan,persembahan, abstraksi, kata pengantar dan daftar isi.

BAB I : Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, batasan

masalah,  rumusan masalah,tujuan penelitian, metode penelitian,

dan sistematika penelitian.

BAB II : Gambaran umum lokasi penelitian, yang terdiri dari, sejarah

berdirinya desa Perhentian Luas, agama, pendidikan,

pemerintahan, sosial ekonomi, adat istiadat, sarana trasportasi dan

komunikasi.

BAB III : Kerangka Teoritis: Pernikahan dibawah tangan dan di bawah

umur: Pengertian pernikahan di bawah tangan, pernikahan di
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bawah tangan menurut Undang-Undang, pernikahan di bawah

tangan menurut hukum Islam, faktor-faktor penyebab pernikahan

di bawah tangan, pengertian pernikahan di bawah umur,

pernikahan di bawah umur menurut Undang-Undang, pernikahan

di bawah umur menurut hukum Islam, faktor-faktor penyebab

pernikahan dibawah umur.

BAB IV : Analisis pelaksanaan pernikahan di bawah tangan di kalangan

anak di bawah umur, dampak yang terjadi terhadap nikah bawah

tangan bawah umur di Desa Perhentian Luas Kec. Logas Tanah

Darat Kab. Kuantan Singingi dan pandangan undang-undang dan

hukum Islam terhadap pelaksanaan pernikahan di bawah tangan

di kalangan anak di bawah umur di Desa Perhentian Luas.

BAB V  :    Kesimpulan dan Saran


