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REALITAS PERKAWINAN CAMPURAN PEKERJA 

MIGRAN DI KECAMATAN SIMAN KABUPATEN 

PONOROGO PERSPEKTIF FENOMENOLOGI 

 

ABSTRAK 

Nikah dapat diartikan sebagai suatu akad yang 

menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan 

perempuan yang bukan mah{ram dan menimbulkan hak dan 

kewajiban antara keduanya. Pernikahan merupakan suatu 

ikatan lahir batin antara dua orang, laki-laki dan perempuan 

untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan 

yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat 

Islam. Pernikahan juga merupakan salah satu wujud kepatuhan 

dan ketaatan dalam menjalankan perintah agama yang 

memiliki implikasi ibadah jika melakukannya. Tuhan tidak 

menginginkan manusia seperti makhluk hidup lainnya yang 

hidup bebas mengikuti nalurinya termasuk dalam berhubungan 

antara jantan dan betina. Dengan pernikahan, manusia bebas 

dan leluasa untuk memenuhi kebutuhan hasrat manusiawi, dari 

aspek biologis, theologis maupun sosiologisnya. Perkawinan 

campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di 

Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena 

perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak 

berkewarganegaraan Indonesia. Jadi, perkawinan campuran 

adalah perkawinan antarwarga negara, bukan perkawinan antar 

pemeluk agama. Kemudian perkawinan campuran yang dalam 

penelitian ini adalah merupakan perkawinan yang terjadi antar 

Negara atau antar suku bangsa.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) 

Bagaimana pemahaman para pelaku terhadap perkawinan 

campuran? (2) Apa motivasi atau sebab terjadinya perkawinan 

campuran di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo? 

Kemudian mempunyai tujuan, yaitu: (1) Untuk mengetahui 



 
 

 
 

pemahaman para pelaku, khususnya pekerja migran tentang 

perkawinan campuran. (2) Untuk mengetahui motivasi-

motivasi atau sebab-sebab yang mendorong terjadinya 

perkawinan campuran.  

Hasil dari pembahasan dalam penelitian ini adalah (1) 

Berdasarkan paparan data dan analisis yang telah dilakukan 

penulis pada pelaku perkawinan campuran pekerja migran 

didapati dan dipahami sebagai perkawinan yang memiliki 

banyak sekali perbedaan, penggabungan dua budaya dan dua 

bahasa. Sehingga dibutuhkan saling pengertian dan kesabaran 

yang lebih, dengan perbedaan tersebut justru kehidupan 

menjadi lebih menarik dan bermakna. (2) Perkawinan 

campuran yang dilakukan oleh para pekerja migran didorong 

atas dasar motivasi prestis dan pemenuhan kebutuhan biologis 

serta keinginan untuk membentuk kehidupan rumah tangga 

yang saki>nah mawaddah warah}mah layaknya seperti yang lain 

dapat hidup dengan bahagia lahir dan batin, dalam lingkungan 

keluarga dan masyarakat sekitarnya. Keberadaan keluarga dari 

perkawinan campuran itu sangat baik dan mampu menjadi 

perhatian semua warga masyarakat sekitarnya. 
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 MIXED MARRIAGE REALITY OF MIGRANT 

WORKERS IN SIMAN DISTRICT PONOROGO 

REGENCY PHENOMENOLOGY PERSPECTIVE 

 

ABSTRACT 

 Marriage can be interpreted as a contract that 

legalizes the association between a man and a woman who is 

not a mah{ram and creates rights and obligations between the 

two. Marriage is a physical and mental bond between two 

people, male and female to live together in a household and 

descent which is carried out according to the provisions of 

Islamic law. Marriage is also a form of obedience and 

obedience in carrying out religious orders which have religious 

implications when doing so. God does not want humans like 

other living creatures who live freely following their instincts, 

including in the relationship between male and female. With 

marriage, humans are free and free to fulfill the needs of 

human desires, from their biological, theological and 

sociological aspects. Mixed marriage is a marriage between 

two people who in Indonesia are subject to different laws, 

because of different nationalities and one of the parties is an 

Indonesian citizen. So, mixed marriages are marriages between 

citizens, not marriages between religions. Then mixed 

marriages in this study are marriages that occur between 

countries or between ethnic groups. 

 The formulations of the problems in this study are: 

(1) How do the perpetrators understand mixed marriage? (2) 

What is the motivation or cause of mixed marriages in Siman 

District, Ponorogo Regency? Then it has the following 

objectives, namely: (1) To find out the understanding of the 

perpetrators, especially migrant workers, about mixed 

marriages. (2) To find out the motivations or causes that 

encourage mixed marriages. 



 
 

 
 

 The results of the discussion in this study are (1) 

Based on data exposure and analysis conducted by the author, 

the perpetrators of mixed marriages of migrant workers are 

found and understood as marriages that have many differences, 

combining two cultures and two languages. So that more 

understanding and patience is needed, with these differences, 

life becomes more interesting and meaningful. (2) Mixed 

marriages conducted by migrant workers are motivated on the 

basis of prestigious motivation and the fulfillment of biological 

needs as well as the desire to form a saki>nah mawaddah 
warahmah household life like others who can live happily 

physically and mentally. In the family environment and the 

surrounding community, the existence of a mixed marriage 

family is very good and is able to attract the attention of all 

members of the surrounding community. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Nikah dapat diartikan sebagai suatu akad yang 

menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan 

perempuan yang bukan mahram dan menimbulkan hak dan 

kewajiban antara keduanya. Pernikahan merupakan suatu 

ikatan lahir batin antara dua orang, laiki-laki dan perempuan 

untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan 

yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat 

Islam.1 Pernikahan juga merupakan salah satu wujud kepatuhan 

dan ketaatan seseorang dalam menjalankan perintah agama 

yang memiliki implikasi ibadah jika melakukannya. Tuhan 

tidak menginginkan manusia seperti makhluk hidup lainnya 

yang hidup dengan bebas mengikuti nalurinya termasuk dalam 

berhubungan antara jantan dan betina.2 Dengan pernikahan, 

seseorang bisa dengan bebas dan leluasa untuk memenuhi 

kebutuhan hasrat manusiawinya baik dari aspek biologis, 

                                                           
1 Muhammad Roy Purwanto, Teori Hukum Islam Dan 

Multikulturalisme (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2016), 177. 

2  Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah (Bandung: PT. Al-Ma’arif, tt:), 6. 
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theologis maupun sosiologisnya.3 Meskipun dalam realitanya 

tidak semua unsur yang diharapkan tersebut dapat terpenuhi 

dan berjalan sesuai yang diinginkan. Tentu saja untuk meraih 

hal tersebut diperlukan usaha dan upaya yang tidak mudah, 

karena harus bersinggungan dengan norma agama, negara, 

maupun norma-norma sosial. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang 

Perkawinan nomor 1 tahun 1974, pengertian perkawinan 

adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa.4 Ikatan lahir batin merupakan hal 

yang penting dari suatu perkawinan. Ia juga dipandang sebagai 

                                                           
3 Memiliki pasangan hidup dalam sebuah ikatan pernikahan bisa 

membuat seseorang menjadi eksis dalam masyarakat dan percaya diri 

karena terhindar dari adanya kekhawatiran terhadap hal-hal yang tidak 

diinginkan, seperti adanya gunjingan tetangga, cemoohan dan ejekan dari 

orang lain ataupun terhadap hal-hal yang berkaitan dan berhubungan 

dengan sistem, norma ataupun pranata sosial lainya. Ini sejalan dengan 

tujuan jangka panjang dari pernikahan itu sendiri, yaitu terpenuhinya 

keinginan untuk membina kehidupan yang bahagia dalam naungan cinta 

kasih sayang antara dua jenis manusia sebagai sama-sama makhluk Allah 

SWT. dan terpeliharanya lima aspek, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, 

dan harta. Lebih lengkap bisa dilihat, Agus Hermanto “Larangan 

Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan 

Di Indonesia” (Jurnal Muslim Heritage, Vol. 2: Pascasarjana IAIN 

Ponorogo, 2017), 126. 

4 DPR RI: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. 
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suatu usaha untuk mewujudkan kehidupan yang berbahagia 

dengan landasan kepada Tuhan Yang Maha Esa.  

Pernikahan adalah momen yang sakral dan dinantikan 

oleh setiap pasangan. Namun, untuk mencapai tahapan tersebut 

diperlukan persiapan yang matang baik dari segi finansial 

maupun mental. Terlebih jika salah satu pasangan merupakan 

warga negara asing (WNA), atau sering dikenal dengan istilah 

perkawinan campuran. Model perkawinan ini menjadi suatu hal 

yang fenomenal dan menarik khususnya di Indonesia, sehingga 

bagi kalangan kaum hawa di Indonesia untuk menjadikan 

realitas ini sesuatu yang unik sebab tidak terlepas dari hal-hal 

yang bersifat positif maupun negatif.  Dalam undang-undang 

nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 57 

menyebutkan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan 

antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang 

berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu 

pihak berkewarganegaraan Indonesia. Jadi, perkawinan 

campuran adalah perkawinan antarwarga negara,5 bukan 

perkawinan antar pemeluk agama.6  

                                                           
5 Masih banyak dikalangan masyarakat yang memahami bahwa 

perkawinan campuran ini adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan 

laki-laki dan perempuan yang berbeda agama. Dalam Undang-undang 

Perkawinan, perkawinan beda agama bukan lagi termasuk perkawinan 

campuran, dan tidak diatur secara tegas. Lebih jelasnya lihat, Sri Wahyuni 
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Menikah dengan orang berkewarganegaraan asing itu 

tidak jauh berbeda dengan menikah sesama WNI, semuanya 

membutuhkan kedewasaan dan kecermatan. Bedanya, 

pasangan tersebut harus mempunyai kesiapan untuk 

menyatukan dua keluarga dengan latar belakang yang berbeda, 

serta memikirkan bagaimana langkah ke depannya. Perbedaan-

perbedaan yang muncul dalam perkawinan campuran 

diantaranya adalah perbedaan keyakinan atau agama. Hal inilah 

yang membuat para pelaku perkawinan campuran (secara tidak 

langsung) dituntut untuk mampu menentukan keputusanya. 

Karena setiap agama menganjurkan kepada umatnya yang akan 

melakukan perkawinan sebaiknya dengan yang seiman. Dilihat 

dari kultural bahwa perkawinan campuran ini bukan lagi 

menjadi masalah yang sangat asing di tengah-tengah 

masyarakat. Namun demikian, jenis perkawinan campuran di 

Indonesia tidak hanya sekedar mempersatukan dua individu 

yang berbeda kewarganegaraan, tetapi juga mempersatukan 

                                                                                                                           
Nikah Beda Agama Kenapa ke Luar Negeri?” (Tangerang: PT. Pustaka 

Alvabet, 2016), 4. 

6 M. Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam 

(Jakarta: AMZAH, 2012), 215. 
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dua budaya dan bahasa yang nilainya sangat berbeda satu sama 

lain.7  

Di Kabupaten Ponorogo tepatnya di Kecamatan 

Siman, juga banyak terjadinya perkawinan campuran. Bisa 

dilihat dalam kurun waktu empat tahun yaitu dari tahun 2015 

sampai dengan tahun 2018, paling tidak ada 7 peristiwa 

perkawinan campuran yaitu di tahun 2015 terjadi satu peristiwa 

perkawinan campuran di Desa Ronosentanan yang bernama Fu 

Chang Min dari negara Taiwan dengan Nurtiasih, pada tahun 

2016 ada satu peristiwa perkawinan campuran di Desa 

Madusari yaitu atas nama Muhammad Karan bin Abdullah 

berkebangsaan Malaysia dengan Suci Winarti, selanjutnya 

pada tahun 2017 terjadi dua peristiwa perkawinan campuran 

yaitu di Desa Mangunsuman atas nama David Jhon Allnut 

warga negara Inggris dengan Mariani dan Desa Tajug yang 

bernama Tu Chun Pin berkewarganegaraan Taiwan dengan 

Tunik Supriyanti. Kemudian pada tahun 2018 telah terjadi 

peristiwa perkawinan campuran sebanyak tiga peristiwa 

perkawinan yaitu di Desa Tajug yang bernama Ian Edward 

Maguire warga negara Inggris dengan Titin Setyorini, Desa 

                                                           
7 Novita Indriani, “Kawin Campur di Kecamatan Morosi 

Kabupaten Konawe Pada Tenaga Kerja Asing (TKA) di Desa Puurui”, 

(Jurnal Kerabat Antropologi, 3, 2019), 2. 
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Kepuhrubuh atas nama Huang Jui Ping berkebangsaan Taiwan 

dengan Siti Zuliani Munawaroh, dan yang terakhir di Desa 

Mangunsuman bernama Yang Li Cheng berasal dari negara 

Taiwan dengan seorang perempuan yang bernama Ida Ratul 

Anifah.  

Dari beberapa peristiwa perkawinan campuran di 

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo tersebut, banyak 

masalah-masalah yang dihadapinya mulai dari pujian, cercaan 

dan stigma negatife oleh masyarakat sekitarnya. Hal iniah yang 

membuat para pasangan perkawinan campuran tersebut terpacu 

untuk membuktikan kepada orang lain, bahwa kehidupan 

berkeluarga dari perkawinan campuran itu bisa memberikan 

makna kebahagiaan tersendiri layaknya kehidupan berkeluarga 

yang berasal dari bukan perkawinan campuran. Beragam 

stigma masyarakat dari peristiwa perkawinan campuran 

tersebut, penulis merasa tergugah dan tergerak untuk meneliti 

dan mendalami secara menyeluruh tentang hal-hal yang 

menjadi motivasi atau sebab-sebab masyarakat melakukan 

perkawinan campuran serta pemahamannya terutama bagi 

kaum perempuan pekerja migran, dalam sebuah tesis yang 

berjudul Realitas Perkawinan Campuran Pekerja Migran 

Di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Perspektif 

Fenomenologi. 
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B.  Masalah dan Rumusannya 

1. Bagaimana pemahaman para pekerja migran terhadap 

perkawinan campuran di wilayah Kecamatan Siman 

Kabupaten Ponorogo? 

2. Apa motivasi yang mendorong para pekerja migran di 

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo melakukan 

perkawinan campuran? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pemahaman para pelaku, khususnya 

pekerja migran tentang perkawinan campuran di 

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.  

2. Untuk mengetahui motivasi yang mendorong para pekerja 

migran di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo 

melakukan perkawinan campuran. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik 

secara teoritis maupun praktis.  

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran atau pedoman bagi masyarakat di Kecamatan 
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Siman Kabupaten Ponorogo tentang perkawinan campuran. 

Mudah-mudahan informasi ini akan berguna sebagai bahan 

kajian dan sekaligus dapat menjadi acuan bagi masyarakat, 

sehingga dapat lebih bijaksana dalam menanggapi dan 

meyelesaikan suatu permasalahan keluarga. 

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah 

cakrawala pengetahuan yang lebih luas tentang kehidupan 

rumah tangga dalam masyarakat yang beraneka ragam, 

khususnya bagi para pelaku perkawinan campuran manakala 

menghadapi problematika berkeluarga. Dengan 

bertambahnya pengetahuan dan wawasan ini, penulis 

berharap untuk dapat mengembangkan penelitian lebih 

lanjut. 

 

E. Kajian Terdahulu 

Perihal perkawinan campuran, sudah banyak yang 

melakukan penelitian baik dari kalangan mahasiswa maupun 

para akademisi. Tema-tema yang membahas tentang masalah 

tersebut juga sudah ramai ditulis dari berbagai macam sudut 

pandang, tetapi belum ditemukan penelitian yang membahas 

tentang Realitas Perkawinan Campuran Pekerja Migran Di 

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Prespektif 

Fenomenologi 
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Diantara karya yang membahas tentang perkawinan 

campuran adalah penelitian yang dilakukan Zikri Fachrul 

Nurhadi dan Sheila Yandini, dengan tema Konstruksi Makna 

Perkawinan Campuran Bagi Perempuan Muslim 

Indonesia, Deskripsi penelitian ini menitikberatkan pada 

banyaknya warga negara Indonesia yang melakukan 

perkawinan campuran terutama perempuan yang menikah 

dengan warga negara asing (WNA). Peristiwa ini 

mengakibatkan terjadinya masalah-masalah yang timbul. 

Dimulai dari perbedaan agama atau keyakinan, budaya serta 

pola hidup yang berbeda. Penelitian ini terfokus pada 

perempuan muslimah yang menikah dengan warga negara 

asing (WNA), dengan tujuan untuk menemukan dan 

menjelaskan motif, makna dan pengalaman perempuan 

Muslimah Indonesia sebagai pelaku perkawinan campuran. 

Pengumpulan data dilakukan secara wawancara mendalam 

dengan para informan, observasi partisipatif dan studi 

dokumentasi, merupakan metode yang digunakan dalam 

penelitian dengan pendekatan kualitatif.8 

                                                           
8 Zikri Facrul Nurhadi dan Sheila Yandini, Konstruksi Makna 

Perkawinan Campuran Bagi Perempuan Muslim Indonesia (Jurnal 

Penelitian Komunikasi, Universitas Garut, Jawa Barat, 2016), 86. 
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Penelitian lain yang membahas seputar perkawinan 

campuran ialah penelitan yang dilakukan oleh Ghia S. Anugrah 

dengan tema Konstruksi Makna Perkawinan Antar Negara 

(Konstruksi Makna Perkawinan Campuran Antar Negara 

Bagi Istri Warga Negara Indonesia Yang Telah Menikah 

Dengan Suami Yang Berasal Dari Mesir). Deskripsi 

penelitian ini berfokus pada bagaimana seorang perempuan 

muslimah yang melakukan perkawinan campuran memaknai 

perkawinan campuran tersebut berdasarkan pengetahuan dan 

pengalamannya sendiri dalam kehidupan sehari-hari sebagai 

pelaku perkawinan campuran. Titik fokusnya adalah 

perempuan muslimah yang menikah dengan orang yang 

berkewarganegaraan Mesir, hal inilah yang disebut dengan 

perkawinan campuran. Adapun tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui motif, konstruksi makna perkawinan 

campuran antar negara dan pengalaman yang didapatkan dari 

para istri warga negara Indonesia yang menikah dengan suami 

dari negara Mesir. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian 

ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan 

datanya dengan cara studi dokumentasi berbagai sumber.9 Dan 

masih banyak lagi pembahasan atau penelitian yang lainnya. 

                                                           
9 Ghia S. Anugrah, Konstruksi Makna Perkawinan Antar Negara 

(Konstruksi Makna Perkawinan Campuran Antar Negara Bagi Istri Warga 
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yag telah 

lalu adalah dari sisi objek penelitian dan para informan yang 

diteliti. Di samping itu juga pada teknik pengumpulan data 

serta fokus penelitian. Pengalaman dan pemahaman dalam 

pernikahan yang dihasilkan dari perkawinan campuran dari 

penelitian ini, juga akan muncul perbedaan dengan penelitian 

yang terdahulu.  

 

F. Metode Penelitian 

Metode Penelitian yang digunakan penulis dalam karya 

ini merupakan penelitian lapangan yaitu penelitian yang terjun 

langsung terhadap objek yang diteiliti, untuk memperoleh data-

data yang berkaitan dengan problem atau permasalahan yang 

dibahas dalam hal ini adalah realitas perkawinan campuran. 

Adapun langkah-langkah dalam metode penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis berencana menggunakan 

pendekatan kualitatif disebabkan adanya data-data yang di 

dapatkan nantinya adalah data kualitatif berupa kata-kata atau 

                                                                                                                           
Negara Indonesia Yang Telah Menikah Dengan Suami Yang Berasal Dari 

Mesir),(Jurnal Penelitian Komunikasi, Universitas Garut, Jawa Barat, 

2016), 86. 
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tulisan tidak berbentuk angka-angka. Adapun teori merupakan 

seperangkat konstruk (konsep), definisi, proposal yang 

berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik, melalui 

spesifikasi hubungan antara variabel, sehingga dapat berguna 

untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.10 

2. Sifat Penelitian  

Peneiltian ini bersifat deskriptif analitis yaitu 

menggambarkan tentang realitas di lapangan yaitu beberapa 

pasangan hidup suami istri yang berangkat dari perkawinan 

campuran di wilayah Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo 

kemudian menganalisanya dengan teori-teori yang sudah ada 

tersebut dengan menggunakan kata-kata. 

3. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian yang dimaksud adalah para informan 

atau nara sumber data, yaitu orang yang merespon atau 

menjawab pertanyaan penelitian. Maka yang menjadi subjek 

penelitian ini adalah pasangan suami istri dari perkawinan 

campuran di wilayah Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo 

yang selanjutnya dapat memberikan informasi yang dibutuhkan 

oleh penulis dalam proses penelitian ini. 

 

                                                           
10 Sugiyono, Metode Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2010), 52. 



13 
 

 
 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data bisa didapat dari berbagai 

macam sumber dan berbagai macam setting. Beberapa metode 

pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu: 

a. Observasi 

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam 

penelitian ini, maka penulis melakukan observasi dengan 

melalui kunjungan lapangan pada waktu dan situasi tertentu. 

Yang dimaksud dengan observasi langsung adalah pengamatan 

yang dilakukan secara langsung pada objek yang diobservasi, 

dalam arti bahwa pengamatan tidak menggunakan “media-

media transparan”.11 Dapat dipahami bahwa untuk 

mendapatkan biodata pasangan suami istri, keadaan keluarga, 

dan deskripsi lokasi penelitian, maka peneliti secara langsung 

melihat atau mengamati apa yang terjadi pada objek penelitian 

yaitu pasangan suami istri yang berasal dari perkawinan 

campuran dalam memahami perkawinannya. 

a. Wawancara (interview) 

 Wawancara dilakukan oleh penulis dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan secara terpimpin, artinya pertanyaan-

                                                           
11 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan 

Praktik (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 102. 



14 
 

 

pertanyaan tersebut dapat disesuaikan dengan situasi dan 

kondisi yang ada, tidak keluar dari pokok tema yang ada.12 Hal 

ini bertujuan untuk mengungkapkan dan mendapatkan sebagian 

besar data tentang pemahaman nikah pada beberapa pasangan 

suami istri dari perkawinan campuran, disamping itu juga 

untuk mengungkap tentang sebab-sebab pendorong terjadinya 

perkawinan campuran di Kecamatan Siman Kabupaten 

Ponorogo oleh perempuan pekerja migran. 

b. Teknik Analisis Data 

Pengolahan data dilakukan setelah data terkumpul, 

maka peneliti menganalisis data tersebut dengan menggunakan 

teknik deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh 

responden secara tertulis maupun lisan, serta dari perilaku yang 

nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. 

Melalui cara berfikir yang induktif yaitu menggunakan 

kenyataan khusus yang berasal dari uapaya pemahaman makna 

nikah bagi pasangan suami istri dari perkawinan campuran di 

wilayah Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Wawancara 

dan catatatan pengamatan di lapangan yang sudah di dapat oleh 

peneliti dalam penelitian ini, maka dapat dianalisis datanya 

secara deskriptif. 

                                                           
12 Ibid, 126. 
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c. Teknik Keabsahan Data 

Data yang valid dan reliable merupakan salah satu 

syarat bagi analisis data. Untuk itu, dalam kegiatan penelitian 

kualitatif pun dilakukan upaya validasi data. Dengan melihat 

reliabilitas dan validitas data yang diperoleh maka penelitian 

itu dianggap objektiv dan keabsahan data penelitian. Kehadiran 

peneliti dalam setiap tahap penelitian kualitatif membantu 

peneliti untuk memahami semua data yang dihimpun dalam 

dalam penelitian. Peneliti adalah orang yang langsung 

melakukan reliabilitas, dapat dilakukan dengan pengamatan 

sistematis, berulang, dan dalam situasi yang berbeda.  

d. Sumber Data 

Penulis dapat merujuk pada sumber data yang telah 

dihasilkan untuk menyusun penelitian tersebut yang diperoleh 

dari hasil wawancara dan sumber data pustaka. Sumber data di 

bagi dua yaitu: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh dari 

sumber asli yakni para pelaku perkawinan campuran 
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2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari 

sumber yang sudah ada yakni sumber pustaka yang 

membahas tentang pernikahan campuran. 

 

G.  Sistematika Pembahasan 

 Untuk mempermudah dalam pembahasan dan 

penyusunan tesis ini, maka penulis akan menyajikan 

pembahasan kedalam beberapa bab yang sistematika 

pembahasannya adalah sebagai berikut: 

1. Bab I tentang Pendahuluan, terdiri dari : Latar Belakang 

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan 

Penelitian, Kajian Terdahulu, Metode Penelitian, dan 

Sistematika Pembahasan. 

2. Bab II tentang Teori Fenomenologi dan Konsep Perkawinan 

Campuran, terdiri dari: Kajian Teori; Teori Fenomenologi, 

Teori Konstruksi Sosial. Pengertian Perkawinan, Dasar 

Hukum Perkawinan, Tujuan Perkawinan, Model-model 

Perkawinan.  

3. Bab III tentang Perkawinan Campuran di wilayah 

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, yang terdiri dari: 

Setting sosial  wilayah Kecamatan Siman Kabupaten 

Ponorogo (Geografis dan Demografis, Agama, Pendidikan, 
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Ekonomi), Struktur KUA Kecamatan Siman, Pekerja 

Migran, Perkawinan Campuran Pekerja Migran di 

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, Deskripsi 

Pemahaman Perkawinan Campuran Pekerja Migran di 

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dan Deskripsi 

Motivasi Perkawinan Campuran Pekerja Migran di 

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. 

4. Bab IV tentang Analisis Data Hasil Penelitian yang terdiri 

dari: Pemahaman Perkawinan Campuran Pekerja Migran di 

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, Motivasi-motivasi 

pekerja migran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo 

melakukan perkawinan campuran 

5. Bab V tentang Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran-

saran. 

 

 

  



 

18 
 

BAB II 

TEORI FENOMENOLOGI DAN KONSEP 

PERKAWINAN CAMPURAN 

 

 

A.  Kajian Teori 

1. Teori Fenomenologi 

Fenomenologi berasal dari kata Yunani, phainomenon 

yang merujuk pada arti “yang menampak”. Fenomena adalah 

fakta yang disadari dan masuk ke dalam pemahaman manusia. 

Sehingga, suatu objek ada dalam relasi kesadaran. Dewasa ini, 

fenomenologi dikenal sebagai aliran filsafat sekaligus metode 

berpikir yang mempelajari fenomena manusiawi (human 

phenomena) tanpa mempertanyakan penyebab dari fenomena 

tersebut serta realitas objektif dan penampakannya. 

Fenomenologi sebagai salah satu cabang filsafat pertama kali 

dikembangkan di universitas-universitas Jerman sebelum 

Perang Dunia I, khususnya oleh Edmund Husserl, yang 

kemudian dilanjutkan oleh Martin Heidegger dan yang lainnya 

seperti Jean Paul Sartre. Selanjutnya Sartre memasukkan ide-

ide dasar fenomenologi dalam pandangan eksistensialisme. 

Adapun yang menjadi fokus eksistensialisme adalah eksplorasi 
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kehidupan dunia mahluk sadar atau jalan kehidupan subjek-

subjek sadar.13 

Husserl memperkenalkan pendekatan reduksi, yakni 

penundaan segala pengetahuan yang ada tentang obyek 

sebelum pengamatan itu dilakukan. Reduksi ini juga dapat 

diartikan sebagai penyaringan atau pengecilan. Reduksi ini 

merupakan salah satu prinsip dasar sikap fenomenologis, 

dimana untuk mengetahui sesuatu, seorang fenomenolog 

bersikap netral dengan tidak menggunakan teori-teori atau 

pengertian-pengertian yang telah ada sehingga obyek diberi 

kesempatan untuk berbicara tentang dirinya sendiri. 14 

Lebih lanjut dijelaskan bahwa fenomena dipandang dari 

dua sudut. Pertama, fenomena selalu menunjuk ke luar atau 

berhubungan dengan realitas di luar pikiran. Kedua, fenomena 

dari sudut kesadaran kita, karena selalu berada dalam 

kesadaran kita, maka dalam memandang fenomena harus 

terlebih dahulu melihat penyaringan (ratio), sehingga 

mendapatkan kesadaran yang murni. Fenomenologi 

menghendaki ilmu pengetahuan secara sadar mengarahkan 

                                                           
13Engkus Kuswarno, Metode Penelitian Komunikasi, 

Fenomenologi, Konsepsi, Pedoman, dan Contoh Penelitiannya (Bandung: 

Widya Padjadjaran, 2009), 34. 

14 K. Bertens, Filsafat Barat Abad XX: Inggris-Jerman (Jakarta: 

Gramedia, 1981), 90 
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untuk memperhatikan contoh tertentu tanpa prasangka teoritis 

lewat pengalaman-pengalaman yang berbeda dan bukan lewat 

koleksi data yang besar untuk suatu teori umum di luar 

substansi sesungguhnya.15  

Teori fenomena atau fenomenologi ialah merupakan 

pandangan berpikir yang menekankan pada fokus kepada 

pengalaman-pengalaman subjektif manusia dan interpretasi-

interpretasi dunia, bisa disebut juga dengan penelitian 

deskriptif.16 Fenomenologi mempelajari struktur pengalaman 

sadar (dari sudut pandang orang pertama), bersama dengan 

kondisi-kondisi yang relevan. Dengan fenomenologi kita dapat 

mempelajari bentuk-bentuk pengalaman dari sudut pandang 

orang yang mengalaminya sendiri.17 Adapun studi 

fenomenologi bertujuan untuk menggali kesadaran terdalam 

para subjek mengenai pengalaman beserta maknanya. 

Sedangkan pengertian fenomena dalam studi fenomenologi 

sendiri adalah pengalaman atau peristiwa yang masuk ke dalam 

                                                           
15 Bernard Delfgauw, Filsafat Abad 20, Alih Bahasa Soejono 

Soemargono (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1988), 75 

16 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (edisi refisi) 

(Bandung: PT. Remaja Rosa Karya, 2005), 15. 

17 Engkus Kuswarno, 35. 
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kesadaran subjek.18 Teori inilah yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini. 

 

2. Teori Konstruksi Sosial (Social Contruction of reality) 

Selain teori fenomenologi diatas, Penulis juga 

menggunkan teori yang lain yaitu teori konstruksi sosial (social 

construction of reality). Teori ini ialah sebagai proses sosial 

melalui tindakan dan interaksi yang diciptakan individu secara 

terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama 

secara subjektif. Realitas sosial eksis dengan sendirinya dan 

struktur dunia sosial bergantung pada manusia yang menjadi 

subjeknya.19 Kebiasaan hidup seseorang berawal dari 

pengembangan suatu perilaku dalam hidupnya yang repetitive. 

Kebiasaan ini dapat dimungkinkan secara otomatis seseorang 

mengatasi suatu situasi dan kondisi dalam hidupnya, dan ini 

juga bisa berguna bagi orang lain. Dalam situasi komunikasi 

interpersonal, para partisipan saling mengamati dan merespon 

kebiasaan orang lain, dan dengan cara seperti ini semua 

                                                           
18  Zikri Facrul Nurhadi dan Sheila Yandini, 87. 

19 M. M. Poloma, Sosiologi Kontemporer (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2000), 43. 
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partisipan dapat mengantisipasi dan menggantungkan diri pada 

kebiasaan orang lain tersebut.20  

Teori konstruksi sosial (social construction), tentu tidak 

bisa terlepaskan dari bangunan teoritik yang telah 

dikemukakan oleh Peter L Berger dan Thomas Luckmann. 

Peter L Berger seorang sosiolog dari New School for Social 

Reserach, New York, Sementara Thomas Luckman adalah 

sosiolog dari University of Frankfurt. Teori konstruksi sosial, 

dirumuskan kedua akademisi ini sebagai suatu kajian teoritis 

dan sistematis mengenai sosiologi pengetahuan.  Karena saat 

itu pemikiran keilmuan termasuk ilmu-ilmu sosial banyak 

didominasi oleh kajian positivistik. Berger dan Luckmann 

meyakini secara substantif bahwa realitas merupakan hasil 

ciptaan manusia kreatif melalui kekuatan konstruksi sosial 

terhadap dunia sosial di seklilingnya, “reality is socially 

constructed”. 21 

Pemikiran filsafat terbagi ke dalam dua kelompok besar 

yang saling bertolak belakang, yakni aliran empirisme dan 

aliran rasionalisme. Pada masa pertentangan aliran tersebut, 

                                                           
20 P. Suparno, Filsafat Konstruktivisme Dalam Pendidikan 

(Yogyakarta: Kanisius, 1997), 29. 

21  Peter I. Berger dan Thomas Luckmann, The Social Contract of 

Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge, Terjemahan: Tafsir 

Sosial dan Kenyataan, (Jakarta: LP3S, 1990)    
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muncullah filsuf Immanuel Kant yang mencoba untuk 

menjembatani perbedaan tersebut.Immanuel Kant berpendapat 

bahwa pengetahuan merupakan apa yang tampak pada diri kita, 

atau dikenal dengan istilah fenomena. Fenomena diartikan 

sebagai sesuatu yang terlihat atau muncul dengan sendirinya. 

Auguste Comte menjelaskan bahwa fenomena adalah fakta 

atau keadaan yang harus diterima dan dapat dijelaskan oleh 

ilmu pengetahuan. 22 

Berdasarakan teori konstruksi sosial tersebut maka 

fenomena perkawinan campuran antara warga negara Indonesia 

dengan warga negara asing merupakan realitas sosial yang 

eksis dengan sendirinya dan akan dapat dipahami. Para pelaku 

perkawinan campuran ini berkeinginan untuk merubah struktur 

kehidupannya sebagai makhluk yang bisa beradaptasi dengan 

lingkungan, budaya bahkan agama serta suku bangsa yang 

berbeda. Berdasarakan teori konstruksi sosial tersebut maka 

fenomena perkawinan campuran antara warga negara Indonesia 

dengan warga negara asing merupakan realitas sosial yang 

eksis dengan sendirinya dan akan dapat dipahami. Para pelaku 

perkawinan campuran ini berkeinginan untuk merubah struktur 

                                                           
22 Holloway Daymon, Metode-Metode Riset Kualitatif dalam Public 

Relation dan Marketing Komunikasi, (Yogyakarta: Bentang, 2002 ), 116  
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kehidupannya sebagai makhluk yang bisa beradaptasi dengan 

lingkungan, budaya bahkan agama yang berbeda.   

 

B. Pengertian Perkawinan 

  Perkawinan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata 

“kawin” yang artinya menurut bahasa adalah membentuk 

keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin 

atau bersetubuh.23 Dalam literatur fiqh berbahasa Arab 

perkawinan disebut juga dengan pernikahan yang berasal dari 

kata nika>h (نكاح) yang artinya mengumpulkan, saling 

memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (وطء).24 

Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan 

juga untuk arti akad nikah.25. Menurut syara’ ialah akad ija>b 

qabu>l dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk 

membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia dan sejahtera di 

bawah naungan ridha Ilahi. Menurut aturan agama, akad 

                                                           
23  Dep Dikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1994, cet. Ke-3, edisi kedua), 456. 

24 Abdul Rahman Ghozali, Figh Munakahat, (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2003), 7. 

25 Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh, (Beirut: Da>r 

al-Fikr, 1989), 29.  
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perkawinan harus diucapkan dengan kata-kata yang sar>ih yang 

menunjukkan maksud perkawinan.26 

  Perkawinan merupakan ikatan suami istri dengan 

ungkapan yang mengarah pada perkawinan atas kesaksian dua 

orang yang baik dan kehadiran seorang wali. Perkawinan 

merupakan anugrah Ilahi yang diberikan kepada manusia.27 

Seperti firman Allah SWT dalam al-Qur’an su>rah ar-Ru>m ayat 

21 sebagai berikut: 

َها وَ ًجا لَِتسْ ْزَواأَ  َوِمْن َآيَاتِِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أَنْ ُفِسُكمْ  َنُكْم ُكُنوا ِإلَي ْ َجَعَل بَ ي ْ

ُرونَ يَ ت َ  مٍ َمَودًَّة َوَرْْحًَة ِإنَّ ِف َذِلَك ََلَيَاٍت لَِقوْ   (٢١) َفكَّ

Artinya:  

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, 

supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 

kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih 

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 

                                                           
26 Ibnu Mas’ud, Zainal Abidin, Fiqh Madzhab Syafi’i Buku 2: 

Muamalat, Munakahat, Jinayat (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 250. 

27 Ahla Shuffah, Tafsir Maqa>s{id/Kajian Tematik Maqa>s{id al-

Shari>’ah, (Lirboyo: Lirboyo Pres, 2013), 167. 
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benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 

berfikir.28 

  Menurut ayat tersebut, keluarga Islam terbentuk dalam 

keterpaduan antara ketentraman (saki>nah), penuh rasa cinta 

(mawaddah) dan kasih sayang (rah}mah). Dalam pandangan 

Islam di samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia 

juga merupakan sunnatullah dan sunnah ar-Rasu>l. Sunnatullah 

berarti menurut qudrah dan ira>dat Allah dalam penciptaan 

alam ini, sedangkan sunnah ar-Rasu>l berarti suatu tradisi yang 

telah ditetapkan oleh dirinya sendiri dan atau umatnya. 

Sifatnya sebagai sunnatullah dapat dilihat dari rangkaian ayat-

ayat sebagai berikut: 

Pertama, Allah menciptakan makhluk ini dalam bentuk 

berpasang-pasangan sebagaimana firman Allah SWT dalam al-

Qur’an surah al-Dha>riya>t (51) ayat 49 yang bunyinya: 

رُ ذَ تَ َوِمْن ُكلِّ َشْيٍء َخَلْقَنا َزْوَجْْيِ َلَعلَُّكْم   (٤٩وَن )كَّ

Artinya:  

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan 

supaya kamu mengingat kebesaran Allah.29 

                                                           
28 Al-Qur’an dan Terjemahannya, surat Ar-Ru>m (30): 21, (Jakarta: 

Pustaka Al-Mubin, tt), 406. 

29 Ibid, Qur’an surat Adz-Dha>riya>t (51): 49, 522 
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Kedua, secara khusus pasangan itu disebut laki-laki dan 

perempuan dalam al-Qur’an surah al-Najm (53) ayat 45 

sebagai berikut: 

 (٤٥) َوأَنَُّه َخَلَق الزَّْوَجْْيِ الذََّكَر َواْْلُنْ َثى

Artinya:  

Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-

pasangan pria dan wanita.30 

Ketiga, laki-laki dan perempuan itu dijadikan berhubungan dan 

saling melengkapi dalam rangka menghasilkan keturunan yang 

banyak.31 Hal ini disebutkan dalam al-Qur’an surah an-Nisa>’ 

ayat 1: 

َها َزْوَجَها  َواِحَدٍة َوَخَلقَ  ْن نَ ْفسٍ ْم مِ َقكُ يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخلَ  ِمن ْ

ُهَما رَِجاًل  َواْْلَْرَحاَم ِإنَّ اللََّه   ي َتَساَءُلوَن بِهِ َه الَّذِ اللَّ  واَكِثريًا َوِنَساًء َوات َّقُ   َوَبثَّ ِمن ْ

 (١َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا )

Artinya:  

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu 

yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan 

                                                           
30 Al-Qur’an dan Terjemahannya, surat An-Najm (53): 45, (Jakarta: 

Pustaka Al-Mubin, t), 528. 

31 Amir, Hukum Perkawinan, 41-42. 
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dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari 

pada keduanya, Allah memperkembang biakkan laki-

laki dan perempuan yang banyak.32 

 Dalam pasal 1 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 

tentang perkawinan disebutkan bahwa: “Perkawinan ialah 

ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa”.33 Bisa dilihat pada pasal 2 dalam Kompilasi 

Hukum Islam disebutkan bahwa: “Perkawinan menurut hukum 

Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau 

mitha>qon gholi>z}an untuk mentaati perintah Allah SWT dan 

melaksanakannya merupakan ibadah”.34 

 

C. Dasar Hukum Perkawinan 

Hukum perkawinan yaitu hukum yang mengatur 

hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut 

penyaluran kebutuhan biologis antar jenis dan hak serta 

kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan 

                                                           
32 Ibid, Qur’an surat an-Nisa>’ (4): 1, 77. 

33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2012), 2. 

34 Ibid,324. 
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tersebut.35 Sayyid Sabiq dalam bukunya Fikih Sunnah 

mengatakan bahwa perkawinan merupakan sunnatullah yang 

umum berlaku pada makhluk Allah, hal ini berdasar pada 

firman Allah dalam al-Qur’an surah al-Dha>riya>t ayat 49 yang 

berbunyi sebagai berikut: 

رُ ذَ تَ َوِمْن ُكلِّ َشْيٍء َخَلْقَنا َزْوَجْْيِ َلَعلَُّكْم   (٤٩وَن )كَّ

Artinya:  

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-

pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.36 

  

Perkawinan juga termasuk dari sunnah rasul SAW, 

sebagaimana dalam sabdanya yang dikisahkan oleh sahabat 

Abu Ayyub r.a. sebagai berikut: 

: أَْرَبٌع ِمْن َم قَالَ ْيِه َوَسلَّ اهلُل َعلَ  لَّىصَ  َعْن َأِِب اَيُ ْوِب َرِضَى اهلُل َعْنُه َعِن النَِّبِّ 

َعطُُّر َوالسِّ   ميذى(  )رواه أْحد و الت النِّكاَحُ وَ اُك وَ ُسَنِن اْلُمْرَسِلْْيَ احلََياُء َوالت َّ

 

                                                           
35 Tihami, Sobari Sahrani, Fikih Munakahat, (Jakarta: Rajawali 

Press, 2010), 8. 

36 Abdul Ghafur Anshori, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: 

UII Press, 2011), 20. 
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Artinya:  

Dari Abu Ayyub r.a. dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Empat 

macam yang termasuk sunnah Rasul adalah pemalu, suka 

harum-haruman, bersiwak (bersugi atau menggosok gigi) dan 

perkawinan”. (HR. Ahmad dan Tirmidzi).37 

 Kalau dihubungkan dengan al-ah}ka>m al-khamsah 

(wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram), maka hukum 

perkawinan itu dapat dibedakan menjadi lima macam, yaitu: 

1. Perkawinan wajib, yaitu perkawinan yang harus dilakukan 

oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk 

memperkawinkan serta memiliki nafsu biologis dan 

khawatir benar dirinya akan melakukan perbuatan zina 

manakala tidak melakukan perkawinan. Keharusan 

dilakukannya perkawinan atas alasan bahwa 

mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan 

berbuat zina adalah wajib. Dan karena satu-satunya sarana 

untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina itu adalah 

perkawinan. 

2. Perkawinan menjadi sunnah manakala seseorang yang 

hendak melakukan perkawinan dan nafsunya kuat tetapi 

                                                           
37 Ibnu Mas’ud, Zainal Abidin, Fiqh Madzhab Syafi’i Buku 2: 

Muamalat, Munakahat, Jinayat, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 252. 
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masih mampu mengendalikan diri dari perbuatan zina.38 

Perkawinan baginya lebih utama dari pada membujang, 

karena membujang tidak dianjurkan dalam Islam. 

3. Hukum perkawinan menjadi haram yaitu jika diyakini 

bahwa dengan perkawinan justru akan mendhalimi wanita 

atau karena lemah dan tidak mampu menunaikan 

kewajiban. Misalnya, tidak mampu berbuat adil dalam 

kasus beristri banyak dan juga dalam mahar dan nafkah. 

4. Perkawinan menjadi hukumnya makruh, yaitu jenis 

perkawinan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki 

kemampuan biaya hidup meskipun memiliki kemampuan 

biologis, atau tidak memiliki nafsu biologis meskipun 

memiliki kemampuan ekonomi, tetapi ketidakmampuan 

biologis atau ekonomi itu tidak sampai membahayakan 

salah satu pihak. 

5. Hukum perkawinan mubah, ialah perkawinan yang 

dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong atau 

menghalangi. Perkawinan inilah yang umum terjadi di 

tengah-tengah masyarakat luas dan oleh kebanyakan ulama 

                                                           
38Rahmah Maulidia, Dinamika Hukum Perdata Islam Di 

Indonesia,(Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011), 64. 
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dinyatakan sebagai hukum dasar atau hukum asal dari 

perkawinan.39 

Adapun rujukan Hukum perkawinan di Indonesia 

adalah berdasar pada pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Demikianlah hukum 

perkawinan yang tidak saja diatur di dalam Islam, tetapi juga 

oleh negara Indonesia dalam sebuah Undang-Undang. Hal ini 

dikandung maksud bahwa perkawinan di Indonesia dapat 

dinyatakan sah baik menurut hukum agama maupun hukum 

negara. 

 

D.  Tujuan Perkawinan 

  Perkawinan merupakan salah satu tujuan syari>at 

(maqa>sid as-syari>’at) yang dibawa oleh Rasulullah SAW, 

sebagai upaya penataan hal ihwal manusia dalam menjalani 

kehidupan baik duniawi maupun ukhrowi. Diantara tujuan 

perkawinan tersebut yaitu: 

1. Agar mendapatkan keturunan yang sah untuk melanjutkan 

generasi yang akan datang. Naluri manusia mempunyai 

kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah yang 

diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara dan 

                                                           
39 Rahmah, Dinamika Hukum Perdata Islam, 65. 
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kebenaran keyakinan agama Islam memberi jalan untuk 

itu.40  

2. Sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. 

nikah juga dalam rangka taat kepada Allah SWT dan Rasul-

Nya 

3. Mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga 

memperkokoh lingkaran keluarga, saling mengenal dan 

menyayangi, menjadikan ketenangan dan kecintaan dalam 

jiwa suami dan istri. 

4. Untuk ‘iffah (menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang), 

ih}sa>n (memben-tengi diri) dan muba>dho’ah (bisa melakukan 

hubungan intim). 

5. Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan 

tanggungjawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga, 

memberikan nafkah dan membantu istri dirumah. 

Sedangkan tujuan perkawinan yang diatur dalam 

undang-undang perkawinan tercetus dalam pasal 1 UU No. 

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: “Perkawinan ialah 

ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

                                                           
40Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat (Seri Buku Daras), 

(Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003), 24. 
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keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari kutipan 

tersebut jelas bahwa Islam maupun undang-undang tidak 

memberi ruang atau celah adanya perkawinan yang 

ditentukan dalam jangka waktu tertentu. Disamping itu juga 

melarang adanya perkawinan yang di dalamnya tidak 

ditunaikan dengan baik hak dan kewajiban antara suami 

maupun istri sehingga rumah tangga yang terbentuk tidak 

dapat mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraaan. 

Dari semua tujuan perkawinan yang dipaparkan di atas, 

dapat ditarik kesimpulan yang terlihat dengan jelas bahwa 

perkawinan banyak mengandung maslah}ah dan manfaat 

bagi perkembangan manusia sebagai makhluk individu 

maupun sosial. Sehingga perkawinan yang selaras dengan 

tujuan-tujuan di atas sangat dianjurkan dalam Islam maupun 

undang-undang perkawinan di negara Indonesia. 

 

E.  Model-Model Perkawinan 

a. Perkawinan Kontrak (Mut’ah) 

Nikah Mut’ah dapat diartikan sebagai akad yang 

dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan 

memakai lafaz “tamattu’, istimta>” atau sejenisnya. 

Perkawinan yang dilakukan dengan system jangka waktu 
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tertentu atau tak tertentu, tanpa wali ataupun saksi inilah yang 

disebut dengan nikah mut’ah atau kawin kontrak (muaqqat). 

Sayyid Sabiq mengatakan bahwa nikah mut’ah disebut juga 

kawin sementara atau kawin terputus, karena laki-laki yang 

mengawini perempuannya itu menentukan waktu, sehari atau 

seminggu atau sebulan dan seterusnya. Dinamakan mut’ah 

karena laki-lakinya bermaksud untuk bersenang-senang secara 

temporer.41 

Pada masa awal Islam perbuatan nikah mut’ah ini 

pernah diperbolehkan tetapi kemudian diharamkan. Alasan 

dibolehkannya nikah mut’ah karena situasi pada saat itu kaum 

Islam dalam keadaan perang melawan kafir quraisy yang jauh 

dari istri, sehingga para sahabat yang menyertai peperangan 

merasa sangat berat, perlu diketahui juga bahwa masa tersebut 

masih dalam masa peralihan dari kebiasaan zaman ja>hiliyah. 

Sehingga wajar jika Allah SWT memberikan keringan 

(rukhs{ah) bagi para sahabat tersebut. Berkaitan dengan 

keharaman nikah mut’ah ini, Imam al-Nawawi berpendapat 

bahwa perbuatan tersebut pernah diperbolehkan dan kemudian 

diharamkan sebanyak dua kali; yaitu dibolehkan sebelum 

                                                           
41Muhammad Roy Purwanto, Teori Hukum Islam Dan 

Multikulturalisme, (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2016), 178. 
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terjadinya perang khaiba>r, terus menjadi haram ketika perang 

khaiba>r. Diperbolehkannya lagi selama tiga hari pada saat 

penaklukan kota Makkah (fath}u al-Makkah), kemudian setelah 

itu diharamkan untuk selamanya sampai hari kiamat.42 

Namun lain halnya menurut kelompok kaum Syi’ah 

yang mempunyai pandangan lain bahwa nikah mut’ah 

menurutnya boleh hukumnya bahkan kebolehannya ini 

sepanjang zaman tanpa terkecuali. Dalil-dalil yang dijadikan 

rujukan adalah berdasarkan ayat al-Qur’an, hadits, pendapat 

para sahabat dan dalil rasional. Seperti yang termaktub dalam 

QS. al-Nisa’ ayat 24 yang jelas-jelas berkenaan dengan 

dibolehkannya nikah mut’ah. Kelompok ini beralasan dengan 

tafsir Ibn Abbas tentang ayat ini dengan menambahkan kata 

“sampai batas tertentu” (ila> ajal al-musamma), pada ayat ini 

sehingga bermaka nikah mut’ah. Mereka juga mengambil 

riwayat dari Ibn Abbas yang mengatakan: “Tidaklah nikah 

mut’ah ini dihalalkan kecuali sebagai rahmat Allah kepada 

umat Muhammad, dan seandainya Umar tidak melarangnya, 

maka tidaklah berzina kecuali seseorang yang benar-benar 

celaka”.  

                                                           
42 Ibid, 181. 
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Kelompok Syi’ah menolak pendapat sunni yang 

mengatakan bahwa ayat-ayat tentang mut’ah telah dinaskhah 

sehingga haram untuk melakukannya. Menurutnya ayat-ayat 

yang disebut sebagai penasakh diturunkan terlebih dahulu, 

seperti al-Qur’an dalam surah al-Mu’minu >n ayat 5-6 yang 

diturunkan di Makkah, sedangkan ayat mut’ah (QS. al-Nisa’: 

24) diturunkan kemudian di Madinah.43 

Pengharaman perbuatan nikah mut’ah ini mempunyai 

hikmah yaitu bahwa pernikahan mut’ah tidak terealisasinya 

tujuan-tujuan dasar perkawinan yang abadi dan langgeng, serta 

tidak mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga kekal 

abadi atau selamanya, sehingga dengan diharamkan hal 

tersebut di kemudian hari tidak akan lahir anak-anak hasil zina 

dan laki-laki yang memanfaatkan pernikahan mut’ah untuk 

berbuat zina.  

 

b. Perkawinan Di Bawah Tangan (Sirri) 

Perkawinan yang dilakukan di bawah tangan disebut 

juga perkawinan sirri atai Nikah Sirri  secara bahasa berasal 

dari kata Arab yang terdiri dari dari dua kosa kata yaitu “nikah 

( نكاح) ” dan “sirri” ( سرِّ ) . Pengertian nikah menurut bahasa 

                                                           
43 Ibid, 186. 
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artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan 

untuk arti bersetubuh (wat}i).44 Secara etimologis nikah sirri  

dapat diterjemahkan sebagai pernikahan yang rahasia atau 

dirahasiakan. Dikatakan sebagai perniakahan yang 

dirahasiakan karena prosesi pernikahan semacam ini sengaja 

disembunyikan dari publik dengan berbagai alasan, dan 

biasanya hanya dihadiri oleh kalangan terbatas keluarga dekat, 

tidak dimeriahkan dalam bentuk resepsi wali>mah al- ‘ursh 

secara terbuka untuk umum. 

Pernikahan yang dilakukan secara sirri ini dikalangan 

para ulama masih menjadi perdebatan yang sampai saat ini 

belum ada titik temunya, sehingga susah untuk menetapkan 

bahwa nikah sirri itu sah atau tidak. Hal ini dikarenakan masih 

banyak ulama dan juga sebagaian masyarakat yang 

menganggap bahwa nikah sirri  lebih baik dari pada perbuatan 

perzinahan. Padahal kalau dilihat dari berbagai kasus yang ada, 

menyatakan nikah sirri tampak lebih banyak menimbulkan 

kemudharatan daripada manfaatnya. Baik ulama fikih klasik 

maupun kontemporer serta pakar hukum Indonesia dan ulama 

Indonesia umumnya menentang perkawinan yang dilakukan 

dengan cara dibawah tangan atau nikah sirri, sebab 

                                                           
44 Efii Setiawati, Nikah sirri tersesat di jalan yang benar I, 

(Bandung : Kepustakaan Eja Insane,cet.1, 2005), 37. 
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menimbulkan mudarat, meskipun tidak dapat dipungkiri ada 

sebagian ulama yang membolehkan, dengan alasan sebagai 

upaya menghindari zina. Akan tetapi, cara atau jalan untuk 

menghindari perbuatan zina tidak seharusnya dengan 

melakukan pernikahan secara sirri. Nikah yang dilakukan 

dengan proses yang diakui oleh hukum agama dan negara 

justru lebih menjamin masa depan lembaga nikah tersebut. 

 

c. Perkawinan Campuran 

Perkawinan campuran dapat diartikan sebagai 

perkawinan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia 

(WNI) dengan warga negara asing (WNA). Sesuai dengan 

yang tercantum dalam pasal 57 undang-undang Perkawinan, 

yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah 

perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada 

hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan 

salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.45 Jadi, 

perkawinan seorang WNI dengan WNA merupakan 

perkawinan campuran. Namun, apabila perkawinan dilakukan 

antara dua warga negara Indonesia yang berbeda agama, bukan 

merupakan perkawinan campuran. 

                                                           
45 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
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Peristiwa perkawinan campuran yang dilaksanakan di 

Indonesia merujuk pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan (pasal 59 ayat 1). Di dalam pasal 60 

undang-undang menyebutkan bahwa perkawinan campuran 

tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat 

perkawinan yang ditentukan oleh pihak masing-masing telah 

dipenuhi. Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut 

telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk 

melangsungkan perkawinan campuran maka oleh mereka yang 

menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing 

berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan 

bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.46 

Dapat dijumpai adanya kendala yang sering terjadi 

dalam perkawinan campuran adalah adanya perbedaan antara 

keduanya baik budaya maupun agama (keyakinan). Sebab, 

setiap agama pasti menganjurkan pemeluknya untuk menikah 

dengan orang yang seiman (seagama). Hal demikian, secara 

tidak langsung memaksa pelaku perkawinan campuran 

membuat sebuah keputusan dalam hal memilih. Misalnya 

dengan salah satunya pindah agama mengikuti seseorang yang 

                                                           
46 https://irmadevita.com/2012/ Ayo tahu lebih lanjut tentang 

perkawinan campuran, internet diakses pada Senin, 24 Agustus 2020, pukul 

14.55. 

https://irmadevita.com/2012/%20Ayo
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lainya. Namun tidak jarang dari mereka memilih untuk 

konsisten dengan agama masing-masing dengan satu-satunya 

cara yaitu di luar negeri. Mayoritas WNI adalah muslim, dalam 

hukum Islam diwajibkan seorang muslim menikah dengan 

orang yang seagama, namun bisa dianggap dilema ketika 

seorang muslim ingin melakukan sebuah perkawinan campran 

dengan seorang WNA yang non muslim, tantangan bagi 

mereka untuk menikah dengan orang yang berbeda agama. 

Tidak menutup kemungkinan salah satu dari mereka harus 

pindah agama. Perkawinan campuran bukanlah hal yang 

mudah, perlu pertimbangan-pertimbangan dalam berbagai hal 

karena lebih banyak perbedaan yang muncul dibandingkan 

dengan perkwinan sesama warga negara Indonesia.47 

  

                                                           
47 Zikri Fachrul Nurhadi, Konstruksi Makna Perkawinan 

Campuran Bagi Perempuan Muslim Indonesia, (Bandung: Jurnal Penelitian 

Komunikasi, Vol. 19, 2016), 84. 
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BAB III 

PERKAWINAN CAMPURAN DI KECAMATAN SIMAN 

KABUPATEN PONOROGO 

 

 

A. Setting Sosial Wilayah Kecamatan Siman Kabupaten 

Ponorogo 

1. Profil Wilayah Kecamatan Siman Geografis dan 

Demografis 

Kecamatan Siman adalah merupakan suatu wilayah 

yang berada di Kabupaten Ponorogo dan tepatnya dibagian 

timur ibu kota Kabupaten Ponorogo yang berjarak kurang lebih 

5 km. Keadaan wilayah Kecamatan Siman sangat baik dan 

keadaan tanahnya sangat subur, sejak dahulu Kecamatan Siman 

merupakan lumbung penyedia pangan nasional dan mampu 

mensuport pangan ke beberapa daerah di luar Kecamatan 

Siman bahkan ke luar Kabupaten Ponorogo.  

Secara geografis, Kecamtan Siman Kabupten Ponorogo 

terletak antara 111° 07’ hingga 111° 52’ Bujur Timur dan 07° 

49’ hingga 08° 20’ Lintang Selatan, mempunyai luas 3.795,00 

km2.  Topografi Kecamatan Siman berupa dataran rendah 

terletak pada ketinggian antara 121 m sampai dengan 157 m di 

42 
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atas permukaan laut.48 Kecamatan Siman terdiri dari 2 

kelurahan dan 16 desa sehingga semua berjumlah 18 

desa/kelurahan yaitu: 

1.  Desa Demangan 10. Desa Tranjang 

2. Desa Ngabar 11. Desa Pijeran 

3. Desa Madusari 12. Desa Manuk 

4. Desa Beton 13. Desa Siman 

5. Desa Sekaran 14. Desa Patihan Kidul 

6. Desa Brahu 15. Desa Ronosentanan 

7. Desa Kepuhrubuh 16. Desa Tajug 

8. Desa Sawuh 17. Kelurahan Ronowijayan 

9. Desa Jarak 18. Kelurahan Mangunsuman 

Adapun batas-batas yang dimiliki wilayah Kecamatan 

Siman adalah sebagai berikut: 

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Jenangan dan 

Babadan 

b. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Ponorogo  

c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Jetis dan 

Kecamatan Mlarak.  

d. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pulung dan 

Kecamatan Jenangan.  

                                                           
48 BPS Ponorogo, Kecamatan Siman Dalam Angka, 2019, 3 
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Kecamatan Siman yang memiliki luas lahan mencapai 

3.795 hektar dengan lahan pertaniannya sebanyak 1.562 hektar, 

kemudian untuk lahan bukan sawah atau lahan sejenis 

perkebunan seluas 199 hektar. Selanjutnya lahan pemukiman 

atau lahan non pertanian mencapai 2.34 hektar sebenarnya 

masih dapat menjadi perhatian bagi para petani, karena lahan 

mereka semakin lama akan semakin menyempit dan pada 

tahun-tahun yang akan datang mereka akan mengalami banyak 

hambatan dan kendala untuk melaksanakan kegiatan 

pertaniannya. 

Pembangunan wilayah Siman dapat dikatakan sangat 

maju dan semua prasarana yang ada di Kecamatan Siman dapat 

dikatakan baik dan banyak mendapatkan perhatian dari 

pemerintah. Proses pemberdayaan masyarakat ditingkat desa 

dapat dijalankan dengan baik sehingga terjadi keseimbangan 

antara rencana anggaran dari pemerintah maupun masyarakat 

dapat dipadukan sekaligus dapat dipergunakan untuk 

meningkatkan taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan 

penduduknya. 

 

2. Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Siman 

Pemerintahan kecamatan Siman merupakan salah satu 

pelaksana pemerintahan dibawah Kabupaten dan menaungi 
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beberapa pemerintahan ditingkat desa atau kelurahan. Struktur 

organisasinya dapat disampaikan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Struktur Pemerintahan Kecamatan Siman 
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Keterangan  

1. Camat 

Tugas dan tanggungjawabnya: 

a. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan 

pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk 

menangani sebagian urusan otonomi daerah. 

b. Pengorganisasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; 

c. Pengorganisasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan 

ketertiban umum; 

d. Pengorganisasian penerapan dan penegakan peraturan 

perundang-undangan; 

e. Pengorganisasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas 

pelayanan umum; 

f. Pengorganisasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan 

di kecamatan; 

g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; 

h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang 

lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan 

pemerintahan kelurahan; 

i. Pengelolaan urusan ketatausahaan; 

j. Pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas 

dan fungsinya kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris 

Daerah Kabupaten/Kota sesuai standar yang ditetapkan.  
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2. Sekretaris Kecamatan 

Tugas dan tanggungjawabnya: 

a. membantu Camat dalam mengoordinasikan pelaksanaan 

pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, 

ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, 

perlengkapan, kepegawaian, pengumpulan data, pelaporan, 

bahan perumusan rencana program, keuangan serta 

pemberian pelayanan teknis dan administrasi kepada Camat 

dan semua unsur di lingkungan Kecamatan. 

b. Melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian dan 

mengevaluasi pelaksanaannya; 

c. Menyiapkan pembinaan kepegawaian, berkas usulan ASN 

dalam rangka kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, 

pensiun dan mutasi lainnya; 

d. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan Rencana Kerja dan 

Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

(DPA); 

e. Melakukan perencanaan pengadaan alat-alat tulis kantor dan 

perlengkapan lainnya serta melakukan kegiatan-kegiatan 

kebersihan kantor; 

f. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan administrasi 

serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada 

seluruh perangkat pemerintah kecamatan;  
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g. Melaksanakan koordinasi terhadap segala kegiatan yang 

dilakukan oleh perangkat kecamatan dalam rangka 

penyelenggaraan administrasi pemerintah; 

h. Melaksanakan urusan keuangan yang meliputi penerimaan, 

penyimpanan dan mengeluarkan uang pemerintah 

kecamatan;  

i. Melaksanakan pengendalian tata naskah dinas yang meliputi 

pengurusan naskah dinas, surat masuk, naskah dinas surat 

keluar, penyimpanan, penerimaan dan peninjauan arsip;  

j. Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan terhadap 

Lurah/Kepala Desa; 

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai 

bidang tugasnya; 

l. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas kepada 

Camat sesuai standar yang ditetapkan. 

 

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  

Tugas dan tanggungjawab: 

a. Melakukan urusan umum, penatausahaan surat-menyurat, 

urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan 

inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian.  

b. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan 

kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; 
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c. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran 

(RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

(DPA)/DPPA Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

d. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

(DPA)/DPPA Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

e. Mengatur administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan 

surat keluar sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku; 

f. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup 

kecamatan; 

g. Meminta dan menganalisa rencana kebutuhan barang unit 

dari setiap seksi; 

h. Membuat daftar kebutuhan barang dan rencana tahunan 

barang unit; 

 

4. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan 

Tugas dan tanggungjawab: 

a.  Bertanggung jawab dalam urusan administrasi keuangan 

yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, 

pertanggung jawaban serta laporan keuangan; 

b. Menyiapkan pengelolaan administrasi keuangan; 

c. Menyiapkan Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

(DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran 

(DPPA); 
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d. Menyiapkan usulan Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk 

diproses lebih lanjut; 

e. Menyusun laporan bulanan; 

f. Memverifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan; 

g. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyiapan 

bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut hasil 

pemeriksaan; 

h. Melaksanakan pengusulan, penyusunan, perumusan, 

penginventarisan program kerja tahunan untuk dibahas 

dalam rencana pembangunan daerah; 

i. Menyusun  laporan kinerja perangkat daerah; 

j. Menyusun rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja 

(Renja) bagi SKPD; 

 

5. Seksi Pemerintahan 

Tugas dan tanggungjawab:  

a. Melaksanakan urusan pemerintahan umum, pemerintahan 

kelurahan, administrasi kependudukan dan pembinaan 

politik dalam negeri. 

b. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi 

pemerintahan kelurahan; 

c. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi 

pelaksanaan administrasi kelurahan; 
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d. Membantu mempersiapkan bahan pembinaan dan 

pengawasan terhadap Lurah;  

e. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat 

kelurahan; 

f. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan 

kelurahan di tingkat kecamatan; 

g. Mengumpulkan, mensistemasikan dan menganalisa data 

bidang pemerintahan dan sosial politik di kecamatan; 

h. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas 

pelaksanaan tugas  kepada Camat sesuai standar yang 

ditetapkan. 

 

6. Seksi Trantib 

Tugas dan tanggungjawab: 

a. Melaksanakan ketentraman dan ketertiban umum. 

b. Melakukan koordinasi dengan Polri/TNI mengenai program 

dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 

umum di wilayah kecamatan; 

c. Berkoordinasi dengan pemuka agama yang berada di 

wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman 

dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; 

d. Melaksanakan pembinaan terhadap Satuan LINMAS 

(Perlindungan Masyarakat) di wilayah kecamatan; 
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e. Mempersiapkan pembinaan terhadap SATLAK dan 

SATGAS penanggulangan bencana; 

f. Mempersiapkan bahan perumusan kebijakan pengarahan 

sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat; 

g. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat 

Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan 

peraturan perundang-undangan; 

h. Melaksanakan pengamanan terhadap pelaksanaan Peraturan 

Daerah maupun peraturan lainnya; 

i. Mencegah pengambilan sumber daya alam tanpa izin yang 

dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup; 

j. Melaksanakan penertiban Izin Mendirikan Bangunan 

(IMB); 

k. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan atas 

pelaksanaan tugas kepada Camat sesuai standar yang 

ditetapkan. 

 

7. Seksi Perlindungan Masyarakat 

Tugas dan Tanggungjawab: 

a. Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan tugas 

Seksi Perlindungan Masyarakat, meliputi urusan pembinaan, 

pengembangan, kerjasama dan pemberdayaan sumber daya, 

serta perlindungan masyarakat dari bencana; 
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b. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Seksi 

Perlindungan Masyarakat, meliputi urusan pembinaan, 

pengembangan, kerjasama dan pemberdayaan sumber daya, 

serta perlindungan masyarakat dari bencana; 

c. Penyelenggaraan kegiatan Seksi Perlindungan Masyarakat, 

meliputi urusan pembinaan, pengembangan, kerjasama dan 

pemberdayaan sumber daya, serta perlindungan masyarakat 

dari bencana; 

d. Penyelenggaraan pelayanan umum pada Seksi Perlindungan 

Masyarakat, meliputi urusan pembinaan, pengembangan, 

kerjasama dan pemberdayaan sumber daya, serta 

perlindungan masyarakat dari bencana; 

e. Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan Seksi 

Perlindungan Masyarakat, meliputi urusan pembinaan, 

pengembangan, kerjasama dan pemberdayaan sumber daya, 

serta perlindungan masyarakat dari bencana; 

f. Penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan tugas Seksi 

Perlindungan Masyarakat, meliputi urusan pembinaan, 

pengembangan, kerjasama dan pemberdayaan sumber daya, 

serta perlindungan masyarakat dari bencana; dan 
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8. Seksi Kesejahteraan Sosial 

Tugas dan tanggungjawab 

a. Melaksanakan program pembinaan kesejahteraan sosial. 

b. Melaksanakan pembinaan program pelayanan keluarga 

berencana dan bantuan sosial; 

c. Mempersiapkan bahan-bahan pembinaan terhadap penderita 

cacat, tuna karya, tuna wisma dan panti asuhan; 

d. Mempersiapkan bahan-bahan kegiatan dalam rangka 

pengelolaan penanggulangan dan pertolongan bencana 

alam; 

e. Menyusun program serta pelaksanaan program kesiagaan 

menghadapi bencana; 

f. Mempersiapkan bahan penyusunan perumusan relokasi dan 

rekonstruksi akibat bencana; 

g. Mengumpulkan, mensistemasikan dan menganalisa data 

untuk pembinaan kesejahteraan sosial; 

h. Mempersiapkan bahan-bahan dan saran-saran dalam rangka 

pemberian rekomendasi izin pertunjukan pasar malam, 

keramaian dan usaha sosial lainnya; 

i. Mempersiapkan pemberian bantuan dan pelayanan serta 

bimbingan sosial lainnya; 

j. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan 

ketenagakerjaan / perburuhan; 
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k. Memfasilitasi pelaksanaan program jaminan kesehatan 

masyarakat; 

l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai 

bidang tugasnya; 

m. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan atas 

pelaksanaan tugas kepada Camat sesuai standar yang 

ditetapkan. 

 

9. Seksi Pembangunan 

Tugas dan tanggung jawab: 

a. Melaksanakan dan membina pembangunan serta 

mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. 

b. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam 

perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum 

musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan dan 

kecamatan; 

c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 

keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang 

mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat di wilayah kerja kecamatan; 

d. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan 

pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang 

dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta; 
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e. Menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan perekonomian 

kelurahan; 

f. Melaksanakan pembinaan Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat (LPM) Kelurahan dan PKK; 

 

10. Desa/ Kelurahan 

Tugas dan tanggungjawab: 

a. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah 

Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa. 

b. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan 

Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 

c. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja 

Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan 

masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan 

ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, 

administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan 

wilayah. 

d. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana 

prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang 

pendidikan, kesehatan. 
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e. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan 

kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial 

budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. 

f. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan 

motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, 

lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, 

olahraga, dan karang taruna. 

g. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat 

dan lembaga lainnya 

 

3. Keadaan Penduduk di Kecamatan Siman 

Berdasarkan data di Kecamatan Siman Kabupaten 

Ponorogo jumlah penduduk tahun 2019 sebanyak 43.347 jiwa.  

Dari jumlah tersebut tersebar merata di seluruh wilayah 

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Karena Kecamatan 

Siman ini merupakan wilayah kecamatan yang berada di 

daerah perkotaan, sehingga penyebaran penduduknya dapat 

dikatakan cukup merata sampai di semua wilayah Kecamatan 

Siman. Untuk beberapa daerah yang berada di pedesaan atau 

berada di dekat wilayah perbatasan dataran tinggi kepadatan 

penduduknya berkurang seperti di Desa Ronosentanan, Desa 

Jarak dan Desa Tajug. 
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Tabel 3.2. 

Komposisi Penduduk Menurut Umur 

(Data Kecamatan Siman Tahun 2019) 

No 
Golongan 

Umur 

Jenis Kelamin 
Jumlah Prosentse 

Lk Pr 

01. 0 - 4  tahun 1131 1179 2310 5,33 % 

02. 5 - 6 tahun 856 892 1748 3,03 % 

03. 7 - 12 tahun 1997 2082 4079 9,41 % 

04. 13 - 15 tahun 1443 1504 2947 6,30 % 

05. 16 - 18 tahun 1768 1843 3611 8,21 % 

06. 19 - 25 tahun 3188 3323 6511 15,02 % 

07. 26 - 35 tahun 3904 4068 7972 18,39 % 

08. 36 - 45 tahun 3695 3851 7546 17,41 % 

09. 46 - 50 tahun 1269 1323 2592 5,98 % 

10. 51 – 58 tahun 1594 1661 3255 7,51 % 

11. > 58 tahun 380 396 779 1,79 % 

Jumlah 21.225 22.122 43.347  100% 

Sumber data : Monografi Kecamatan Siman 

Dari tabel di atas dapat di jelaskan bahwa jumlah 

penduduk di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo yang 

berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan 

dengan jumlah penduduk laki-laki yaitu 21.225  penduduk laki-

laki dan 22.122 penduduk perempuan. Hal itu memang 
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berdasarkan beberapa data yang diperoleh dan disampaikan 

dalam data Ponorogo dalam angka menunukkan jumlah 

penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan 

penduduk laki-laki. 

Berdasarkan data Kecamatan Siman Kabupaten 

Ponorogo menunjukkan bahwa rata-rata penduduknya berusia 

produktif, dan kehidupan mereka rata-rata bekerja sebagai 

pedagang karena memang dekat dengan lokasi pasar baik di 

wilayah kecamatan maupun pasar kabupaten. Selain itu juga 

sesuai dengan letaknya, maka banyak penduduk Kecamatan 

Siman yang menjadi pegawai negeri dan pegawai swasta atau 

pengusaha dan sebagai petani.  

Di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo juga banyak 

masyarakat yang berdomisili sementara atau tidak tetap, karena 

wilayah tersebut sangat dekat dengan keberadaan pasar Siman 

dan pasar Ponorogo yang memang ramai dan semakin 

bertambahnya kepadatan penduduk, sehingga banyak pula 

penduduk yang melakukan pindah-pindah tempat sekaligus 

terdapat beberapa penduduk yang melakukan pindah tempat 

dengan alasan mengikuti pekerjaan dan sebagainya. 
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Tabel 3.3. 

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 

(Data Kecamatan Siman Tahun 2019) 

No. Pendidikan Jumlah Prosentase 

01. Belum / tidak 

sekolah 

7.222 16,66% 

02. Tidak tamat SD 4.131 9,53% 

03 Masih dan tamat 

SD 

6.550 15,11% 

04. Tamat SLTP 9.519 21,96% 

05. Tamat SLTA 12.267 31,83% 

05. Tamat Perguruan 

Tinggi 

3.658 8,44% 

Jumlah 43.347 100% 

 Sumber data: Monografi Kecamatan Siman 

Jika dilihat dari tingkat pendidikan yang di capai 

penduduk. Sebagai masyarakat di kawasan perdesaan, sehingga 

jumlah penduduk yang tidak mampu menyelesaikan 

pendidikan Sekolah Dasar cukup besar yaitu mencapai 9,53 % 

dari penduduk secara keseluruhan (4.131 jiwa) namun jika kita 

lihat dari tingkat pendidikan yang dicapai oleh penduduk. 

Penduduk Kecamatan Siman tergolong maju pendidikannya. 

Hal ini dapat kita lihat dari angka penduduk yang telah selesai 
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menempuh pendidikan tinggi juga cukup besar jika di hitung 

dari keseluruhan penduduk angka ini mencapai 8,44 % dari 

keseluruhan jumlah penduduk.  Begitu pula mereka yang telah 

menyelesaikan lanjutan pertama maupun.  Sekolah Lanjutan 

Atas merupakan jumlah yang paling banyak yaitu 31,83 %.  

 

4. Sosial Ekonomi Masyarakat Kecamatan Siman  

Data penduduk Kecamatan Siman yang mempunyai 

mata pencaharian atau pekerjaan dalam kesehariannya adalah 

sangat bervariasi. Karena latar belakang pendidikan dan 

kesempatan kerja yang dapat dimasuki juga terbatas. Hal ini 

dapat dilihat dalam table sebagai berikut: 

Tabel 3.4. 

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan 

(Data Kecamatan Siman tahun 2019) 

No. Pekerjaan Jumlah Prosentase 

01. PNS 3.234 7,46% 

02. TNI/Polri 3.594 8.29% 

03 Pedagang 1.409 3,25% 

04. 

05. 

Pertanian 

Karyawan 

swasta 

10.837 

5.653 

25,00 % 

13,04% 



62 
 

 

06. Jasa angkutan 3.017 4,96% 

07. Guru swasta 5.188 11,97 % 

08. Pengusaha 5.188 11,97% 

09. Tidak menentu 6.129 14,14% 

Jumlah 43.347 100% 

Sumber data: Monografi Kecamatan Siman 

Dari tabel di atas dapat di ketahui sektor pertanian 

merupakan mata pencaharian yang dominan di Kecamatan 

Siman. Hal ini nampak pada jumlah penduduk yang berkerja 

sebagai petani dan buruh petani yang termasuk dalam bidang 

pertanian menempati jumlah yang terbanyak dari keseluruhan 

penduduk yang memiliki sumber mata pencaharian, kemudian 

sebagai karyawan swasta cukup tinggi, mengingat banyaknya 

usaha baik berupa pertokoan atau lembaga-lembaga swasta 

lainnya. Namun demikian untuk yang tidak mempunyai 

pekerjaan cukup tinggi pula mengingat keterbatasan lapangan 

kerja dengan jumlah penduduknya yang membutuhkan 

pekerjaan sangat tinggi, sehingga tidak mampu 

menampungnya. 

Namun jumlah penduduk yang bekerja di sektor lain 

khususnya di sektor formal cukup signifikan. Hal ini dapat 

dilihat dari angka yang menunjukan penduduk yang bekerja 

sebagai Pegawai Negeri Sipil dan TNI/ Polri. Sedangkan sektor 
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jasa/swasta atau pengusaha juga dapat tergolong cukup banyak, 

karena lokasinya yang merupakan masih dalam jangkauan 

perkotaan dan banyaknya area pasar yang memungkinkan 

untuk melakukan kegiatan perdagangan lebih leluasa.  

Selain itu, Penduduk Kecamatan Siman Kabupaten 

Ponorogo yang menjadi tenaga kerja ke luar negeri secara 

umum merata dalam artian semua jenis kelamin laki-laki dan 

perempuan yang sampai akhir tahun 2019 cukup banyak. 

Menurut data yang tercatat dalam data Ponorogo dalam angka 

tahun 2019 diperoleh jumlah tenaga kerja yang bekerja keluar 

negeri mencapai 216 orang, mencakup laki-laki dan 

perempuan. Kemudian penyebaran tenaga kerja keluar negeri 

dapat disampaikan sebagai berikut:  

Tabel 3.5. 

Jumlah Tenaga Kerja ke Luar Negeri Menurut Negara Tujuan 

(Data Kecamatan Siman tahun 2019) 

No. Pekerjaan Jumlah Prosentase 

01. Singapura 34 15,74% 

02. Malaysia 48 22.22% 

03 Hongkong 69 31,94% 

04. 

05. 

Taiwan 

Arab Saudi 

17 

17 

7,87% 

7,87% 
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06. Jepang 3 1,39% 

07. Korea 11 5,09 % 

08. Amerika Serikat - 0,00% 

09. Brunai 

Darussalam 

7 3,24% 

Jumlah 216 100 % 

Sumber data: Monografi Kecamatan Siman 

Berdasarkan data diatas, dapat disampaikan bahwa 

jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri 

sangat merata dan mencakup 8 negara yaitu mencakup negara 

Singapura, Malaysia, Hongkong, Taiwan dan sebagainya. 

Dalam beberapa Negara tujuan itu ada yang paling banyak 

yaitu di negara Hongkong yaitu sebanyak 69 orang atau 

mencapai 31,94 %, kemudian di negara Malaysia mencapai 48 

orang atau sebesar 22,22 %.   

 

5. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Siman  

Adapun struktur organisasi Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Siman dapat disampaikan sebagai berikut: 

Gambar 3.6. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Siman 
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Keterangan. 

1. Kepala : 

Tugas dan Tanggungjawabnya: 

a. Memimpin pelaksanaan tugas di Kantor urusan Agama 

kecamatan 

b. Menyusun rincian kegiatan Kantor Urusan Agama 

kecamatan 

c. Membagi tugas dan menentukan penanggung jawab 

kegiatan 

d. Menggerakkan dan mengarahkan tugas bawahan 

Pelaksana 

Keluarga Sakinah 

PPAI PENYULUH 

KEPALA 

BENDAHAR

A 

Operator 

Pelaksana   

Nikah/Rujuk 

Pelaksana  

Zakat dan 

Waqaf  

 

Pramubakti  

 

 

Pelaksana 

Kemasjidan 

Pelaksana 

Produk Halal 

PENGHULU 
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e. Memantau pelaksanaan tugas bawahan 

f. Melakukan koordinasi dengan lintas sektoral terkait 

lembaga-lembaga keagamaan 

g. Meneliti keabsahan berkas calon pengantin dan proses 

pelaksanaan nikah serta menandatangani Akta Nikah 

h. Mengadakan penyuluhan perkawinan, kemasjidan, zakat, 

wakaf dan Ibadah Sosial serta membentuk kader pembina 

keluarga sakinah 

i. Melaksanakan tugas sebagai PPAIW serta meneliti 

keabsahan berkas Akta Ikrar Wakaf untuk ditandatangani 

j. Menanggapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang 

muncul di bidang urusan agama Islam 

k. Bertanggung jawab atas administrasi keuangan 

l. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan atasan langsung 

m. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Kantor 

Urusan Agama kecamatan 

n. Membuat lappran pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten 

 

2. Tata usaha/Operator 

Tugas dan tanggungjawabnya: 

a. Ketatalaksanaan kearsipan 

b. Pengolahan arsip 
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c. Perawatan dan pemeliharaan arsip 

d. Pelayanan dan publikasi kearsipan 

e. Membantu pimpinan/ atasan yang berkaitan dengan tugas 

kantor 

f. Menyiapkan dan membuat laporan bulanan dan tahunan 

g. Mencatat pendaftaran nikah 

h. Menulis Buku Kutipan Akta Nikah 

i. Membuat rekomendasi umrah dan rekomendasi nikah 

j. Membuat ekspedisi pengambilan surat nikah 

k. Mendokumentasikan surat masuk maupun surat keluar  

l. Membuat daftar hadir pegawai 

m. Merekap data nikah di papan data 

n. Melayani kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan 

surat menyurat dan legalisir 

o. Memelihara dan menganalisis kebutuhan sarana di tiap-tiap 

ruangann dan kebersihan kantor 

p. Melaporkan proses dan hasil pelaksanaan tugas 

 

3. Bendahara 

Tugas dan tanggungjawabnya: 

a. Membuat dan mengusulkan perencanaan anggaran 

berdasarkan kebutuhan dan alokasi dana yang ditetapkan; 

b. Mengurus pencairan anggaran; 
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c. Melaksanakan administrasi keuangan; 

d. Melaksanakan pembayaran transaksi keuangan; 

e. Menjamin atas keamanan penyimpanan uang; 

f. Membuat daftar perjalanan dinas (SPJ) dan kontrak; 

g. Membantu pelayanan konsumsi rapat dan lain-lain. 

h. Membuat laporan keuangan secara online; 

 

4. Pelaksana Nikah/Rujuk (N/R) 

Tugas dan tanggungjawabnya: 

a. Menerima pendaftaran nikah dan memeriksa berkas 

persyaratan 

b. Melengkapi Model NB 

c. Menerbitkan billing pendaftaran nikah untuk dibawa ke 

Bank 

d. Menulis Kutipan Akta Nikah serta menyalin ke buku agenda 

e. Mengadministrasi putusan talak cerai dalam buku 

pendaftaran Talak dan cerai 

f. Mengerjakan buku stok peneriman blangko nikah 

g. Membantu tugas-tugas Kepala KUA 

h. Melaporkan hasil kerja kepada atasan langsung 

 

5. Pelaksana Kemasjidan 

Tugas dan tanggungjawabnya: 
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a. Mempersiapkan bahan bimbingan kemasjidan.   

b. Menginvertarisasi jumlah dan perkembangan masjid dan 

langgar serta (surau) musholla.   

c. Mempelajari dan meneliti berkas permohonan bantuan 

kepada masjid musholla serta langgar.   

d. Mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan tempat 

ibadah serta penyiaran agama.  

e. Updating SIMAS 

f. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala KUA 

 

6. Pelaksana Zakat dan Wakaf 

Tugas dan Tanggung jawabnya:  

a. Menyiapkan bahan bimbingan zakat, wakaf dan Ibsos.   

b. Menginvetarisasikan tanah wakaf, wakif dan nadzir.   

c. Menginvetarisasikan data kegiatan ibadah sosial.   

d. Memberikan bimbingan dan penyuluhan pelaksanaan 

zawaibsos.   

e. Mengikuti perkembangan zawaibsos (statistik) termasuk 

membentuk bazis di tingkat kecamatan dan sosialisasinya.   

f. Meneliti berkas fisik usul persertifikatan tanah wakaf.   

g. Membukukan pencatatan tanah wakaf yang sudah selesai 

disertifikatkan.  

h. Melaporkan pelaksanaan tugas KUA atasan 
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7. Pelaksana Produk Halal 

Tugas dan Tanggungjawabnya: 

g. Membuat rencana program kegiatan penyuluhan pentingnya 

produk halal bagi masyarakat 

h. Melaksanakan penyuluhan dan memberikan informasi ke 

masyarakat jenis dan barang yang dapat dikategorikan halal 

dan tidak halal. 

i. Melakukan pendataan dan pemeriksaan terhadap beberapa 

ruamh produksi atau industri makanan yang akan dijual ke 

masyarakat tentang kehalalannya. 

 

8. Pramubakti 

Tugas dan Tanggungjawabnya: 

a. Melakukan perencanaan dalam menerima tamu dinas yang 

akan datang ke KUA 

b. Mempersiapkan buku tamu 

c. Mempersiapkan berbagai kebutuhan sesuai dengan 

keinginan tamu yang datang.  

d. Memfasilitasi dan memberi ruang agar kegiatan tamu di 

kantor dapat terlaksana dengan baik dan lancar. 
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6. Pekerja Migran 

 Berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 18 

Tahun 2007 tentang Pekerja Migran Indonesia. Pekerja Migran 

Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, 

sedang, atau telah, melakukan pekerjaan dengan menerima 

upah dari luar wilayah Republik Indonesia.49 Pekerja Migran 

dapat diartikan sebagai orang yang berimigrasi dari wilayah 

kelahirannya ke tempat lain dan kemudian bekerja di tempat 

yang baru tersebut dalam jangka waktu relative menetap. 

Pekerja Migran merupakan pekerja yang bekerja dari luar 

tempat asalnya. Kebanyakan pekerja migran adalah wanita 

yang bermigrasi dengan tujuan bekerja disektor informal 

utamanya sebagai pekerja domestik, sedangkan laki-laki 

bekerja di sektor pertanian dan konstruksi. Peran pemerintah 

dalam upaya memberikan perlindungan dan mengatur 

penempatan bagi para pekerja migran antara lain mengeluarkan 

instrument hukum Undang-Undang nomor 18 tahun 2007 

tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.50 

                                                           
49 Undang-Undang No. 18 Tahun 2007 tentang Pekerja Migran 

Indonesia. 

50 Soejono Sukanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, 

(Jakarta: Rajawali, 1992), 162. 
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 Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak 

kesatu (buruh), mengikatkan dirinya dibawah perintah si 

majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan 

dengan menerima upah.51 Dalam perjanjian kerja tersebut 

memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. 

Melalui perjanjian yang telah dibuat tersebut maka Pekerja 

Migran Indonesia akan lebih terlindungi.  

 Syarat menjadi pekerja migran Indonesia menurut 

Undang-Undang  No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan 

Pekerja Migran Indonesia bahwa setiap calon pekerja migran 

Indonesia yang akan mendaftarkan diri untuk bekerja di luar 

negeri harus memenuhi prosedur yang telah ditentukan. 

Perekrutan calon pekerja migran Indonesia dilakukan oleh 

pelaksana penempatan pekerja migran Indonesia dilakukan 

terhadap calon pekerja migran Indonesia yang telah memenuhi 

persyaratan yaitu:52 

a. Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun 

b. Memiliki kompetensi 

c. Sehat jasmani dan rohani, 

                                                           
51 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 64. 

52 Undang-Undang Nomo 18 tahun 2017 tentang Perlindungan 

Pekerja Migran Indonesia. 
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d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial, 

dan 

e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan. 

Selain persyaratan di atas, menurut pasal 13 Undang-

Undang nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja 

Migran Indonesia, calon pekerja migran Indonesia juga wajib 

melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:53 

a. Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah 

menikah melampirkan fotokopy buku nikah, 

b. Surat keterangan suami atau istri, izin orang tua, atau izin 

wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah, 

c. Sertifikat kompetensi kerja, 

d. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan 

kesehatan dan psikologi, 

e. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat, 

f. Mempunyai visa kerja, 

g. Perjanjian dalam penempatan kerja migran Indonesia, dan  

h. Perjanjian dalam kerja. 

Selanjutnya di dalam KUH Perdata dirinci tentang berbagai 

kewajiban buruh/pekerja yaitu buruh berkewajiban 

                                                           
53 Undang-Undang Nomo 18 tahun 2017 tentang Perlindungan 

Pekerja Migran Indonesia. 
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melakukan pekerjaan yang dijanjikan menurut 

kemampuannya dengan sebaik-baiknya, buruh berkewajiban 

melakukan sendiri pekerjaannya, hanya dengan seizin 

majikan ia dapat menyuruh orang ketiga untuk 

menggantikannya, buruh wajib taat terhadap peraturan 

mengenai hal melakukan pekerjaannya, dan buruh yang 

tinggal pada pengusaha, wajib berkelakuan baik menurut 

tata tertib rumah tangga pengusaha. 

 

B. Perkawinan Campuran Pekerja Migran Di Kecamatan 

Siman 

Perkawinan yang terjadi antara dua warga negara yaitu 

warga negara Indonesia dengan warga negara asing merupakan 

jenis perkawinan campuran. Hal itu sebagaimana disampaikan 

dalam undang-undang Perkawinan RI nomor 1 Tahun 1974, 

pasal 59 ayat 2 yang menyatakan bahwa “Perkawinan antara 

dua orang yang berbeda kewarganegaraan atau dengan kata 

lain merupakan perkawinan antar bangsa adalah perkawinan 

antar warga negara Indonesia dengan bangsa warganegara 

asing. Perkawinan ini merupakan perkawinan antar dua 
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individu yang berasal dari negara atau kebangsaan atau ras 

yang berbeda.54 

Sebelum perkawinan dilangsungkan atau 

dilaksanakan, ada beberapa hal atau prosedur yang harus 

dilalui terlebih dahulu yaitu terkait dengan masalah 

pemberitahuan, penelitian dan pengumuman. Setiap orang yang 

akan melangsungkan perkawinan wajib memberitahukan 

niatnya secara tertulis atau lisan kepada pegawai pencatat nikah 

setempat, selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum 

perkawinan dilangsungkan. Untuk mereka yang 

melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, 

dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan 

Agama, sedangkan oleh mereka yang melangsungkan 

perkawinannya menurut agama dan kepercayaan selain agama 

Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan pada 

Kantor Catatan Sipil.  

Pegawai pencatat nikah (PPN) yang menerima 

pemberitahuan tersebut, kemudian meneliti apakah syarat-

syarat perkawinan telah terpenuhi dan apakah terdapat 

halangan perkawinan menurut undang-undang. Kemudian 

dilakukan pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan. 
                                                           

54 Antonin Scalia, Reading Law : The Interpretation Of Legal 

Texts, (Thomson, St. Paul, 2012), 51. 
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Pengumuman ini memuat hal-hal yang menyangkut para pihak 

yang akan melangsungkan perkawinan, ditanda tangani oleh 

pegawai pencatat perkawinan dan ditempelkan pada suatu 

tempat yang ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. 

Pengumuman ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan 

kepada masyarakat untuk mengetahui dan mengajukan 

keberatan-keberatan atas perkawinan yang akan berlangsung, 

jika terjadi permasalahan bahwa perkawinan tersebut 

bertentangan dengan hukum agama yang bersangkutan dan 

undang-undang yang berlaku.  

Persoalan lainnya yang harus diperhatikan adalah 

mengenai persoalan kewarganegaraan, dimana menurut 

Undang-undang nomor 62 tahun 1958 tentang 

Kewarganegaraan Indonesia (UU Kewarganegaraan) dikatakan 

bahwa bagi perempuan yang berwarganegara Indonesia yang 

menikah dengan seorang warga negara asing (WNA) akan 

kehilangan kewarganegaraan RI, apabila dan pada waktu dalam 

satu tahun setelah pernikahannya berlangsung menyatakan 

keterangan untuk itu, kecuali apabila dengan kehilangan 

kewarganegaraan Indonesia kemudian yang bersangkutan 

tanpa kewarganegaraan. Selanjutnya kewarganegaraannya akan 

diperoleh kembali jika yang bersangkutan telah melaksanakan 

perkawinan. Kemudian jika dalam waktu satu tahun 
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perkawinannya terputus dan harus disampaikan kepada 

pengadilan negeri atau perwakilan RI di tempat tinggalnya.  

Bagi yang menikah sesama Warga Negara Indonesia 

(WNI) ini mungkin bisa dilakukan dalam waktu yang cukup 

singkat, mengingat berbagai persyaratan yang diminta juga 

tidak terlalu rumit. Namun bagi pasangan yang menikah 

berbeda negara (WNI dengan WNA), sejumlah persyaratan 

yang diminta akan sedikit lebih rumit dan membutuhkan waktu 

yang cukup panjang untuk mempersiapkannya, mengingat 

berbagai dokumen dari kedua negara akan dibutuhkan untuk 

hal ini.  

Pernikahan yang dilakukan antara warga negara 

Indonesia dengan warga negara asing atau dengan istilah 

perkwainan campuran membutuhkan sejumlah proses yang 

terbilang cukup panjang, sebab pengurusan berbagai dokumen 

pernikahan tersebut akan dilakukan di kedua negara pasangan 

yang bersangkutan. Hal seperti ini tentu patut menjadi sebuah 

perhatian khusus, sebelum akhirnya memilih waktu dan juga 

berbagai persiapan lainnya terkait dengan akad nikahnya 

nantinya 
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1. Dokumen Yang Dibutuhkan KUA 

Sebelum mengurus pernikahan di Kantor Urusan 

Agama, dibutuhkan sejumlah dokumen awal berupa surat 

model N1, N2, dan N4. Hal ini bisa diurus dengan mengikuti 

beberapa tahap di bawah ini:  

a. Mendatangi ketua RT setempat, di mana salah satu pasangan 

(WNI) tersebut berdomisili dan meminta surat pengantar ke 

kelurahan. Setelah mendapatkan surat pengantar ini, 

pastikan surat tersebut telah ditandatangani dan distempel 

oleh RT dan RW setempat, sebelum akhirnya dibawa ke 

kantor kelurahan.  

b. Surat pengantar tersebut selanjutnya dibawa ke kelurahan 

dengan melampirkan fotokopi KTP, akte lahir, dan juga 

kartu keluarga. Kemudian pihak kelurahan akan memproses 

dan mengeluarkan surat model N1, N2, dan juga N4 untuk 

proses selanjutnya di kecamatan.  

c. Surat model N1, N2, dan juga N4 tersebut selanjutnya di 

bawa ke kantor kecamatan, sebagai syarat untuk 

mendapatkan surat-surat yang akan ditandatangani dan 

distempel oleh Camat. 

Setelah persyaratan awal tersebut terpenuhi, langkah 

selanjutnya adalah mengurus pernikahan ke kantor Kantor 
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Urusan Agama setempat dengan mempersiapkan beberapa 

syarat berikut ini: 

Dari pihak WNI: 

a. Surat-surat model N1, N2, dan N4 dari Kelurahan dan sura 

keterangan lainnya dari Kecamatan 

b. Surat model N3 dari KUA (surat persetujuan mempelai yang 

harus ditandatangani oleh kedua mempelai) 

c. Fotokopi identitas diri yang berupa KTP, Kartu Keluarga, 

Akta Kelahiran, Izajah terakhir, KTP orang tua. 

d. Buku nikah orang tua (jika Anda merupakan anak pertama). 

e. Data 2 orang saksi pernikahan, disertai fotokopi KTP 

bersangkutan. 

f. Pasfoto ukuran 2x3 (4 lembar) dan 4x6 (4 lembar) dengan 

warna belakang biru 

Dari pihak WNA: 

a. CNI (Certificate of No Impediment) atau surat izin menikah 

di negara lain yang dikeluarkan dari kedutaan calon suami / 

istri. 

b. Fotokopi akta kelahiran. 

c. Fotokopy kartu identitas (KTP) dari negara calon suami / 

istri. 

d. Fotokopi paspor. 
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e. Surat keterangan domisili (alamat calon suami / istri saat 

ini). 

f. Pasfoto 2x3 (4 lembar) dan 4x6 (4 lembar). 

g. Surat keterangan mualaf (jika agama sebelumnya bukan 

Islam). 

Di dalam mengurus berbagai syarat pernikahan ini, 

semua dokumen dalam bahasa asing harus diterjemahkan ke 

dalam bahasa Indonesia. Hal ini harus dilakukan oleh seorang 

penterjemah tersumpah.  

 

2. Dokumen untuk Mendapatkan CNI dari Kedutaan 

Asing  

Untuk mendapatkan CNI (surat single) dari kedutaan 

asing, dibutuhkan beberapa syarat berikut ini: 

a. Akta kelahiran terbaru (asli). 

b. Fotokopi kartu identitas (KTP) dari negara asal. 

c. Fotokopi paspor. 

d. Bukti tempat tinggal/surat domisili  

e. Formulir pernikahan dari kedutaan yang bersangkutan. 

Untuk lebih rincinya, maka perlengkapan yang 

dipersiapkan sebagai calon mempelai dari negara asing adalah: 

a) Fotokopi KTP (IC, Kartu Pengenal)/Passport, Akte 

kelahiran.  

https://www.cermati.com/artikel/persiapan-pernikahan-hindari-7-kesalahan-ini


81 
 

 
 

b) Surat Keterangan dari Instansi yang berwenang di Negara 

(calon suami/istri) yang menyatakan bahwa calon suami/istri 

dapat menikah tanpa rintangan apapun dan akan menikah 

dengan Warganegara Indonesia.  

c) Surat keterangan bahwa calon suami/istri tidak dalam status 

kawin atau memiliki istri/suami. Hendaknya melampirkan 

surat Pengakuan Cerai Sebagai catatan, apabila calon 

suami/istri sudah pernah menikah maka ia harus 

menyerahkan Akte Cerai (jika bercerai) atau Akte Kematian 

(Jika mantan suami/istri yang sebelumnya telah meninggal 

dunia). Surat-surat tersbut harus di terjemahkan ke dalam 

Bahasa Indonesia oleh penterjemah resmi. 

d) Melegalisir surat atau mengesahkan semua surat/dokumen 

tersebut di Kedutaan Negara WNA yang berada di 

Indonesia. 

 

3. Biaya Perkawinan 

Jika semua persyaratan dan dokumen yang dibutuhkan 

telah terpenuhi, maka pernikahan dapat dilangsungkan di balai 

nikah pada  Kantor Urusan Agama. Adapun mereka yang akan 

melangsungkan pernikahan di balai nikah KUA, maka tidak 

akan dikenakan biaya apapun, hal ini telah diatur dalam PP No. 

48 Tahun 2014 yang berlaku mulai 7 Juli 2014, yang 
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menyatakan bahwa biaya pernikahan di KUA adalah Rp. 0,- 

(nol rupiah)/gratis tidak dipungut biaya. Ini berlaku untuk 

semua pernikahan yang dilakukan pada jam kerja di dalam 

Kantor KUA. 

Namun jika pernikahan dilakukan di luar balai nikah 

Kantor Urusan Agama atau di luar jam kerja, maka biaya yang 

dikenakan adalah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Biaya 

ini akan masuk ke dalam kas negara melalui PNBP 

(Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan dalam hal ini pihak 

KUA tidak boleh menerima pembayaran langsung dari calon 

pengantin. Pembayaran biaya nikah ini bisa dilakukan melalui 

tranfer bank yang telah ditentukan. Setelah melakukan 

pembayaran biaya ini, bukti pembayaran bisa diserahkan 

kepada pihak KUA, sehingga proses selanjutnya dapat 

dilakukan dengan segera. Pernikahan di KUA bisa dilakukan 

dengan mudah, jika mengikuti berbagai prosedur yang telah 

ditetapkan sejak awal.  

Pada tahap selanjutnya yaitu pasangan tersebut untuk 

segera melaporkan pernikahan tersebut ke kedutaan negara 

pasangan, agar pernikahan ini tercatat dan diakui oleh negara 

yang bersangkutan. Hal ini akan jauh lebih mudah jika 

dilakukan sejak awal, agar berbagai masalah di kemudian hari 

bisa dihindari bersama pasangan. Jika prosedur dilalui dengan 
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benar dan tidak melanggar, maka hal itu akan terjadi kebaikan 

bagi pasang berdua. Karena harus diingat bahwa mengurus 

berbagai dokumen dan juga persyaratan pernikahan tentu akan 

membutuhkan waktu yang cukup panjang, apalagi jika 

pernikahan ini dilakukan antara pasangan WNI dengan WNA. 

Kemudian kedutaan dan negara asal pasangan akan meminta 

sejumlah persyaratan khusus, oleh sebab itu diharpan untuk 

selalu menyiapkan segala dokumen tersebut sejak awal. Jika 

tidak dapat memenuhi bisa pula timbul permasalahan yang 

mempersulit kehidupan keduannya. 

 

C. Deskripsi  Pemahaman Perkawinan  Campuran Pekerja 

Migran Di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. 

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, 

manusia merupakan bagian dari anggota masyarakat yang 

mempunyai keterikatan dengan norma-norma yang berlaku dan 

berkembang di dalamnya, termasuk norma hukum dan agama 

(disamping juga ada norma yang lain seperti norma kesopanan 

dan kesusilaan). Norma hukum sendiri dalam kajian sosiologi 

hukum tidak terlepas dari perkembangan masyarakat. Oleh 

karena itu hukum yang berkembang dalam masyarakat tidaklah 

statis melainkan dinamis dan terus megalami perubahan. 

Artinya hukum bukan hanya dipandang sebagai seperangkat 
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aturan statis, melainkan senantiasa berubah sesuai dengan 

perkembangan kehidupan sosial masyarakat. Dengan demikian 

rumusan aturan hukum berfungsi sebagai kontrol sosial yang 

seharusnya mampu memberikan jawaban atas berbagai 

problem yang terjadi di masyarakat. 

Tuntutan perubahan sosial semestinya membawa 

dampak pada keberadaan sistem hukum yang selama ini berada 

dalam keajegan. Jika hukum berada dalam kondisi statis dan 

tidak mampu merespon perkembangan dan perubahan sosial, 

maka akan mengalami banyak kendala baik dalam hal 

penegakan keadilan maupun penegakan hukum (law 

enforcement). Namun selama perubahan hukum itu responsive 

dan mengikuti irama hukum yang hidup dalam masyarakat, 

maka hukum akan selalu selaras dengan kehidupan masyarakat. 

Bagaimanapun, hukum merupakan organisme yang hidup (es 

ist und wird mit dem volke). Ini misalnya dikatakan Von 

Savigny bahwa hukum akan tetap hidup dan berkembang 

seiring dengan perkembangan masyarakat.55  

Dalam memberikan layanan kepada masyarakat untuk 

perkawinan ini KUA Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo 

                                                           
55 M Zulfa Aulia, Friedrich Carl von Savigny tentang Hukum: 

Hukum sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa, (Jurnal Hukum, Vol. 3 No. 1, 

2020),  201-236. 
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melaksanakan rapat kordinasi dan evaluasi pada setiap 

bulannya guna mempersiapkan tata aturan pelayanan yang 

akan datang. Rapat kordinasi ini melibatkan semua elemen 

dalam proses pelayanan khususnya perkawinan di Kecamatan 

Siman Kabupaten Ponorogo. Hal ini sangat penting dilakukan 

untuk memastikan aturan yang akan diterapkan di KUA Siman 

tersebut. Sekaligus memberikan informasi kepada masyarakat 

tentang tata cara mengurus proses layanan khususnya 

pelayanan perkawinan di KUA Siman Kabupaten Ponorogo.56 

Saat ini Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 

Siman Kabupaten Ponorogo dipimpin oleh seorang kepala 

yang bernama Drs. H. Rusmawardi, MA dan dibantu oleh 

seorang Penghulu yaitu Imam Suhardi, S.Sos.I serta tiga staf 

atau pegawai. Langkah awal dari KUA Siman Kabupaten 

Ponorogo dalam memberikan layanan untuk proses perkawinan 

campuran adalah dengan memberikan atau membuat pusat 

informasi tentang perkawinan. Hal itu sebagaimana 

disampaikan oleh Kepala KUA Siman, H. Rusmawardi, MA. 

yang mengatakan bahwa: 

KUA Siman membentuk tim pelayanan penyedia 

informasi perkawinan atau pusat informasi tentang 

                                                           
56 Rusmawardi, Rakoord KUA Kecamatan Siman, Ponorogo, 20 

Desember 2019. 
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perkawinan. Agar dapat memberikan semua layanan 

terkhusus perkawinan, baik untuk perkawinan biasa 

maupun perkawinan campuran. Karena mengingat 

perkawinan campuran itu mempunyai proses 

pemberkasannya banyak dan membutuhkan 

penanganan yang lebih, untuk terleksananya dan 

terpenuhinya prosedur perkawinan campuran antar 

Negara dan antar bangsa itu. Berkas yang dibutuhkan 

bukan hanya dari Indonesia saja tetapi juga berkas 

yang berasal dari luar negeri. Oleh karena itu untuk 

memenuhi semua itu diperlukan aturan hukum yang 

pasti dan dapat dipatuhi semua pihak yang akan 

melaksanakan perkawinan campuran tersebut.57 

 

Proses perkawinan campuran tersebut memang sangat 

rumit dan membutuhkan suatu kesabaran dan ketelatenan agar 

proses pelayanan dalam memenuhi berkas administrasi untuk 

melangsungkan pernikahan tersebut. Hal ini harus ada 

kerjasama antara KUA dan beberapa pejabat di desa khususnya 

bidang kesejahteraan masyarakat atau Kasi Kesejahteraan yang 

mengurusi tentang perkawinan. Sehingga jika terdapat 

masyarakat yang kurang paham atau tidak mengetahui 

prosedur pengurusan berkas perkawinan dapat dijelaskan atau 

diberi bimbingan oleh tiem desa yaitu Kasi Kesejahteraan 

tersebut. 

                                                           
57 Rusmawardi, Wawancara, Ponorogo, 6 Januari 2020 
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Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Ibu Nuryani, S. 

Pd.I menyatakan bahwa:  

Perkawinan campuran itu ada dan lumayan banyak 

terjadi di Kecamatan Siman ini, berkenaan dengan 

pemberkasannya agak ribet ya.. dan prosesnya 

membutuhkan waktu lama sekali. Karena hal itu terjadi 

suatu hubungan antar negara atau lintas negara, 

dimana jenis dan macam berkasnya sangat banyak 

sekali. Kemudian KUA sendiri tidak bisa mengatasi 

tentang pemberkasan ini, harus melibatkan banyak 

pihak yang berkaitan dengan kegiatan pernikahan ini 

seperti modin atau bagian kesejahteraan masyarakat di 

tingkat desa. 58 

 

Sebagaimana disampaikan pendapat diatas, 

memberikan penjelasan tentang perlunya keterlibatan 

perangkat desa bagian kesejahteraan untuk membantu 

kelancaran proses perkawinan campuran ini. Hal itu diperkuat 

dengan pendapat dari Kasi Kesejahteraan (plt) di Desa 

Ronosentanan Bapak Drs. Hadi Waluyo, M.Pd.I yang 

memberikan penjelasan tentang hal ini: 

Menurut saya perkawinan campuran itu memang rumit 

dalam pemberkasannya karena tidak bisa diselesaikan 

dalam satu negara atau di KUA saja, melainkan 

melibatkan banyak pihak dari negara Indonesia dan 

negara calon mempelainya dimana lokasi domisilinya. 

                                                           
58 Nuryani, Wawancara, Ponorogo, 7 Januari 2020 
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Dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan KUA 

bersama dengan beberapa perangkat desa yaitu Kasi 

Kesejahteraan disampaikan bahwa prosedur 

pernikahan campuran itu berkasnya cukup banyak dan 

harus melibatkan dua negara dimana asal kedua 

pasangan yang akan menikah tersebut. Para perangkat 

khususnya bagian Kasi Kesejahteraan harus dapat 

memberikan penjelasan dan jika dirasa masih kurang, 

maka dipersilahkan datang ke KUA untuk mendapatkan 

penjelasan berkenaan dengan berkas perkawinan 

campuran tersebut.59 

 

Dengan demikian, para Kasi Kesejahteraan desa di 

Kecamatan Siman diminta untuk siap menjadi juru penerangan 

berkenaan tata cara dan prosedur pengurusan surat menyurat 

untuk kelengkapan dokumen tentang perkawinan campuran 

tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan dan 

memahami dalam prosedur pengurusan surat menyurat untuk 

semua pihak yang akan melangsungkan pernikahan campuran 

tersebut. 

Demikian juga yang disampaikan Bapak Khoirul Anam 

selaku Kasi Kesejahteraan Desa Patihan Kidul Kecamatan 

Siman yang menyatakan yaitu: 

Perkawinan campuran memang di beberapa lokasi atau 

desa terutama di Ponorogo ini banyak terjadi, 

khususnya yang perkawinan antar negara itu. Untuk 

                                                           
59 Hadi Waluyo, Wawancara, Ponorogo, 7 Januari 2020 
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desa Patihan Kidul selama ini belum ada, namun 

semua Kasi Kesejahteraan dipersiapkan untuk tugas 

tambahan yaitu sebagai pemberi penjelasan atau 

penerangan kepada masyarakat yang membutuhkan 

keterangan tentang tatacara dan prosedur perkawinan 

campuran. Jadi kami-kami ini dipersiapkan untuk 

menjadi juru penerangan dalam hal tata cara 

melakukan perkawinan campuran atau perkawinan 

antar negara itu. Sehingga apabila terdapat warga 

masyarakat yang akan melakukan pernikahan 

campuran bisa melakukan konsultasi kepada Kasi 

Kesejahteraan Desa. Hal ini dimaksudkan untuk 

mempermudah dan memperlancar masyarakat dalam 

melakukan pengurusan pernikahan yang akan 

dilaksanakan.60 

 

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disampaikan bahwa 

para Kasi Kesejahteraan diberi tugas untuk menjadi konsultan 

atau pemberi informasi tentang perkawinan campuran. Dengan 

maksud bahwa masyarakat yang akan melaksanakan 

perkawinan campuran dapat mencari informasi melalui para 

modin atau Kasi Kesejahteraan di desanya sendiri. Seorang 

Kasi Kesejahteraan diharapkan dapat memberikan wawasan 

pengetahuan berkenaan berbagai persyaratan jika akan 

melakukan perkawinan campuran tersebut. Sehingga tidak 

semua masyarakat yang akan melakukan perkawinan campuran 

                                                           
60 Khoirul Anam, Wawancara, Ponorogo, 7 Januari 2020. 
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harus datang ke KUA, karena akan mempersulit petugas di 

KUA.  

Berdasarkan data peristiwa perkawinan campuran yang 

ada di KUA Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dalam 

kurun waktu antara tahun 2015 – 2019, setidaknya ada 7 

pasangan perkawinan campuran yang mayoritas itu dilakukan 

oleh para pekerja migran. 

Tabel 3.6.  

Data Pasangan Perkawinan Campuran 

 

No. Nama WNI Alamat Nama WNA 

1. 
Nurtiasih Desa 

Ronosentanan 

Fu Chang Min-

Tiongkok 

2. 
Suci 

Winarti 

Desa Madusari Muhamad Karan Bin 

Abdullah – Malaysia 

3. 
Mariani Kelurahan 

Mangunsuman 

David John Allnut –

Inggris 

4. 
Tunik 

Supriyanti 

Desa Tajug Tu Chun Pin – 

Taiwan 

5. 
Titin 

Setyorini 

Desa Tajug Ian Edward Maguire-

Inggris 

6. 
Siti Zuliani 

Muna 

Desa 

Kepuhrubuh 

Huang Jui Ping – 

Taiwan 



91 
 

 
 

waroh 

7. 
Ida Ratul 

Anifah 

Kelurahan 

Mangunsuman 

Yang Li Cheng-

Hongkong 

 

Pasangan suami istri dari perkawinan campuran yang 

dilakukan oleh para pekerja migran di wilayah Kecamatan 

Siman Kabupaten Ponorogo ini, memahami perkawinan yang 

ia lakukan adalah sebagai hal yang biasa. Mereka tidak terlalu 

mempermaslahkan tentang perkawinan yang telah dilakukan 

baik itu perkawinan biasa pada umumnya atau perkawinan 

beda kewarganegaraan. Bagi mereka, perkawinan adalah suatu 

proses penyatuan dua insan manusia yang saling mencintai dan 

tidak masalah jika berbeda suku, ras, bahasa bahkan berbeda 

kewarganegaraan sekalipun. Sebagaimana disampaikan oleh 

pasangan perkawinan campuran yaitu Suci Winarti yang 

menikah dengan Muhammad Karan Bin Abdullah 

berkebangsaan Malaysia ras India, yang mengatakan bahwa: 

Saya menikah dengan warga India ini memang 

merupakan suatu upaya membangun jalinan 

rumahtangga yang berbeda kebangsaannya, 

kewarganegaraannya, dan juga berbeda adat 

kebudayaannya. Saya sendiri menganggap pernikahan 

saya ini suatu yang biasa layaknya para perempuan 

Indonesia yang menikah dengan sesame warga 

Indonesia. Karena tekat dan semangat saya untuk 
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mewujudkan kebersamaan itu, ya apapun harus kami 

lakukan meskipun itu beda suku, bahasa, ras. 

Alhamdulillah semua dapat terlaksana dengan baik dan 

lancar.61 

 

Adanya perbedaan itu diterima disebabkan pemikiran 

bahwa perkawinan campuran yang dijalani para pekerja migran 

di wilayah Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo atas dasar 

suka sama suka dan masyarakat tidak mempunyai hak untuk 

melarang hal tersebut. Senada dengan ungkapan pasangan 

perkawinan campuran yang dilakukan oleh Siti Zuliani 

Munawaroh:  

Saya menikah dengan seorang warga negara Taiwan 

yaitu suatu kejadian yang tidak dapat dilakukan dengan 

mudah oleh warga Negara. Saya lakukan ini atas dasar 

suka sama suka, ada kecocokan. Saya tidak 

menghiraukan orang lain mau ngomong apa, kan saya 

yang melakukannya bukan mereka. perkawinan saya ini 

juga memang menyatukan antar bangsa-bangsa, antar 

kebudayaan, antar kewarganegaraan dan sebagainya. 

Sehingga dalam upaya membangun perkawinan ini 

tidak hanya saya dan suami yang terikat, tetapi semua 

keluarga saya dan suami saya juga terjadi ikatan 

meskipun jarang bertemu. Oleh karena itu bangunan 

keluarga ini agar menjadi kokoh, maka semua pihak 

                                                           
61 Lihat transkrip wawancara nomor 02/B/22-I/2021 dalam lampiran 

laporan penelitian ini. 
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harus menyatukan diri dan tidak boleh ada berbuat 

salah atyau bahasa jawa berbuat cidro.62 

 

Senada juga yang dikemukakan oleh pasangan 

perkawinan campuran antara Mariani, menikah dengan seorang 

warga negara Inggris bernama David John Allnut, ia 

mengatakan: 

Saya menikah dengan warga Inggris ini merupakan 

suatu upaya membangun jalinan kasih antar bangsa, 

antar budaya dan adat istiadat. Aku sih biasa-biasa aja 

dengan perkawinan yang aku lakukan. Dikatakan 

campuran itu sebenarnya memang benar-benar terjadi 

diantara pasangan perkawinan itu telah terjadi 

perpaduan dari beberapa hal yang berbeda, kemudian 

dijadikan satu dan semua jika ingin membentuk 

keluarga ya harus mau menerima apa adanya. 63 

 

Pertemuan antara dua keluarga dari perkawinan 

campuran akan menjadi terhalang dikarenakan jarak yang 

begitu jauh baik jarak maupun waktu. Namum demikian, dapat 

dipahami bahwa saat ini alasan jarak yang jauh ini tidak 

menghalangi antara kedua keluarga tersebut menjadi tidak 

harmonis. Komunikasi yang terjaga diantara keduanya 

                                                           
62 Lihat transkrip wawancara nomor 06/F/24-I/2021 dalam lampiran 

laporan penelitian ini. 

63 Lihat transkrip wawancara nomor 03/C/23-I/2021 dalam lampiran 

laporan penelitian ini. 
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membuat semakin akrab. Keakraban itu terjadi ketika masing-

masing anggota keluarga dari suami istri tersebut 

berkomunikasi saling tatap muka melalui sarana tehnologi 

modern. Hal ini diungkapkan oleh Ida Ratul Anifah warga 

Kelurahan Mangunsuman yang menikah dengan seorang warga 

negara Taiwan: 

Suami saya adalah dari Taiwan yang jaraknya sangat 

jauh sekali. Setelah menikah saya masih tinggal di 

Indonesia tetapi hamper tiap hari kami salalu telphon. 

Kedua orang tuaku sudah merestuiku menikah dengan 

orang luar negeri. Meskipun jauh mereka juga bisa 

videocall pake HP saya. Tidak ada rasa curiga atau 

menyalahkan pasangannya, agar bangunan rumah 

tangga tersebut menjadi suatu kesatuan yang abadi, 

dapat menjadi keluarga yang awet. Pemikiran yang 

salah atau perilaku cidro akan merusak bangunan 

keluarga yang bersusah payah dibangun ini. Yang 

penting komunikasi terus. 64  

 

Ada pemahaman lain dari perkawinan campuran yang 

dilakukan oleh perempuan pekerja migran di wilayah 

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo ini, yaitu perkawinan 

dengan model campuran ini sebagai efek trauma. Dimana 

sebelumnya mereka pernah mengalami kegagalan dalam 

berumah tangga dengan WNI yang berakhir dengan perceraian, 

                                                           
64 Lihat transkrip wawancara nomor 07/G/25-I/2021 dalam lampiran 

laporan penelitian ini. 
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sehingga mereka merasa trauma hidup berumah tangga dengan 

WNI dan ingin mencoba menjalin hubungan dengan WNA, 

akhirnya mereka pun memutuskan untuk menikah dengan 

warga negara asing. Seperti apa yang telah dikatakan oleh Siti 

Zulian Munawaroh: 

Saya menikah dengan orang warga negara Taiwan 

mas, awalnya saya dulu sudah menikah dengan orang 

pribumi, tapi saya gagal untuk mempertahankannya. 

Karena saya tinggal kerja di luar negeri eh.. yang di 

rumah malah tidak bener. Saya lama bekerja di negara 

Taiwan ini dan ingin hidup bahagia dengan ada 

pendamping hidup saya. Saya ada kecocokan dengan 

orang sini (Taiwan) untuk menikah untuk 

menghilangkan masa kelam lalu saya (trauma) mas. Ini 

pilihan saya semoga bisa bahagia.65 

 

D. Deskripsi Motivasi Perkawinan  Campuran Bagi 

Pekerja Migran Di Kecamatan Siman Kabupaten 

Ponorogo. 

 

Peristiwa perkawinan campuran yang dilakukan oleh 

sebagian orang ini, tidak terlepas dari motivasi dan alasan yang 

mendorong untuk melakukannya. Perlu diingat bahwa setiap 

individu memiliki kepentingan dan pertimbangan masing-

                                                           
65 Lihat transkrip wawancara nomor 06/F/24-I/2021 dalam lampiran 

laporan penelitian ini. 
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masing dalam menentukan jalan hidupnya terutama dalam hal 

memilih pasangan hidup. Motivasi terjadinya perkawinan 

campuran ini kemudian lambat laun mulai beragam sehingga 

memunculkan beberapa pendorong terjadinya perkawinan 

campuran. Sebagaimana para pekerja migran di Kecamatan 

Siman Kabupaten Ponorogo melakukan model perkawinan 

tersebut. Hal ini dipicu oleh anggapan bahwa orang WNA 

sebagai sosok yang pandai dan sangat dikagumi oleh 

masyarakat karena kecerdasan dan kemampuannya dalam 

semangat bekerja. Sebagaiman perkataan yang disampaikan 

oleh Titin Setyorini menikah dengan Edward warga negara 

Inggris: 

Saya menikah dengan orang Inggris terdorong dengan 

sikap dan sopan santunnya. Juga ada rasa bangga bisa 

menikah dengan orang luar negeri he he. Pasangan 

saya ini orangnya cerdas, pekerja keras, sehingga saya 

terdorong ingin hidup berpasangan dengan dia (WNA), 

bukan berarti saya mengenyampingkan orang sini lo 

ya, tapi memang ada rasa banggalah (prestise) dapat 

kawin dengan orang bule.66 

 

Demikian juga ada motivasi serupa dengan diatas yang 

diungkapkan oleh Mariani menikah dengan David John Allnut: 

Yang mendorong saya menikah dengan orang Inggris 

karena dia sangat baik dan mengerti saya dan 

                                                           
66 Ibid. 
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mencintai saya dan keluarga saya. Saya merasa bangga 

dapat orang luar negeri ini mas,, meskipun 

persayaratannya bertele-tele tapi tidak apalah. 

Orangnya tanggung jawab, pekerja keras.67 

 

Kawin dengan para WNA adalah karena adanya 

anggapan bahwa mereka akan mendapatkan perlakuan berbeda 

dari masyarakat. Perlakuan yang berbeda tersebut. Hal ini 

seperti yang dikatakan oleh Tunik Supriyanti, warga Desa 

Tajug yang menikah dengan orang Taiwan: 

 Saya menikah dengan warga Taiwan karena dia 

mengatakan bahwa dia mencintai saya, dan mau 

menerima keluarga saya, akhirnya saya menerima dan 

bersedia menjadi istrinya. Selain itu biar ada bedalah 

dalam diri saya dengan suami saya yang 

berkebangsaan Taiwan ini. Orang lain kan akan lebih 

menghormati saya, mereka akan memperhatikan saya 

dan suami saya. 68 

 

Para pekerja migran di Kecamatan Siman Kabupaten 

Ponorogo memilih perkawinan campuran ini di dorong oleh 

adanya pemenuhan kebutuhan biologis (seksual). Seperti yang 

dikemukan oleh Nurtiasih yang menikah dengan Fu Chang Min 

warga Taiwan: 

                                                           
67 Ibid. 

68 Ibid. 
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Yang mendorong saya menikah dengan orang Taiwan 

ini adalah karena saya TKW disana dan sudah lama 

juga kerja disana. Saya nggak mau terlalu lama 

menjanda atau hidup sendirian. Saya ingin seperti 

orang lain yang bisa hidup dengan pasangannya 

memenuhi kebutuhan lahir maupun batin. Hidup 

sendirian itu tidak enak mas, perlu ada selimut hidup he 

he.. 69. 

 

Sealur dengan yang dikatakan oleh Suci Winarti 

seorang pekerja migran yang melakukan perkawinan 

campuran:  

Saya menikah dengan warga Negara India karena 

sama-sama cinta, sama-sama butuhlah. Terutama 

kebutuhan bathin ya, karena hidup seorang diri dan 

sudah umur kayaknya nggak enaklah. Butuh teman atau 

pendamping hidup nggak mau kedinginan kalau 

malam-malam.70 
 

Pembangunan keharmonisan dalam keluarga 

perkawinan campuran itu sangat berat dan harus dilakukan 

dengan penuh keikhlasan. Hal itu dimaksudkan agar 

keberadaan keluarga dari perkawinan campuran itu dapat 

lestari, rukun, damai dan sejahtera. Membangun pasangan yang 

bahagia dan sejahtera itu perlu adanya saling memahami antara 

satu dengan lainnya. Kemudian perlu suatu pengorbanan yang 

                                                           
69 Ibid. 

70 Ibid. 
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besar untuk memberikan suatu cahaya dalam keluarga, 

sehingga semua pihak ikut merasakan kebahagiannya dan 

terjalinnya kehidupan yang harmonis dalam keluarga yang 

berbeda kewarganegaraannya tersebut. Hal ini seperti yang 

dikatakan oleh Titin Setyorini: 

Saya kira setiap keluarga punya masalah ya, hanya 

bagaimana mencari solusinya, tujuan rumah tangga itu 

adalah dapat hidup bahagia, sejahtera, nyaman. 

Makanya saya dengan suami saya yang 

berkewarganegaraan asing ini selalu intens 

membangun komunikasi agar tidak terjadi salah paham 

yang menyebabkan keretakan dalam rumah tangga.71 
 

Selain itu juga, sama halnya yang telah diungkapkan 

pasangan perkawinan campuran yaitu Siti Zulian Munawaroh: 

Saya menikah yang kedua ini adalah pingin hidup saya 

ini bahagia. Kendala dan masalah dalam keluarga, 

selalu ada tetapi sebisa mungkin dicari jalan keluarnya. 

Saya dan suami saya sama-sama memahami perbedaan 

yang ada sehingga perbedaan itu merupakan warna 

warni dalam berumah tangga. tujuannya adalah bisa 

bahagia, sejahtera selamanya. 72 
 

 

                                                           
71 Ibid. 

72 Ibid. 



 

 

BAB IV 

ANALISIS PERKAWINAN CAMPURAN PEKERJA 

MIGRAN DI KECAMATAN SIMAN  

KABUPATEN PONOROGO  

 

 

A. Pemahaman Perkawinan Campuran Pekerja Migran 

Di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. 

Perkawinan campuran yang dilakukan oleh warga 

negara Indonesia (WNI) dengan pasangannya yang 

berkewarganegaraan asing (WNA) ini, bukan hanya dipahami 

sebagai upaya menyatukan dua budaya dan dua bahasa yang 

berbeda  tetapi juga menyatukan dua keluarga yang sangat 

berbeda kewarganegaraan. Pertemuan antara dua keluarga 

menjadi terhalang dikarenakan jarak yang begitu jauh, seperti 

yang dialami oleh para pekerja migran dari Kecamatan Siman 

Kabupaten Ponorogo telah melakukan perkawinan campuran 

dimana keluarga istri maupun suami sangat ingin 

mengunjunginya namun terhalang oleh jarak dan waktu. 

Namum demikian, alasan jarak yang jauh ini tidak 

menghalangi antara kedua keluarga tersebut menjadi tidak 

harmonis. Komunikasi yang terjaga diantara keduanya 

membuat semakin akrab. Keakraban itu terjadi ketika masing-
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masing anggota keluarga dari suami istri tersebut 

berkomunikasi saling tatap muka melalui videocall. Walaupun 

keduanya tidak memahami bahasa masing-masing namun 

mereka hanya saling senyam senyum.  

Para pelaku perkawinan campuran dan masyarakat di 

wilayah Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo memaknai 

perkawinan campuran yang dilakukan oleh para pekerja migran 

ini sebagai hal yang sudah biasa. Pemaknaan ini menjadikan 

mereka tidak terlalu mempermaslahkan suatu perkawinan 

campur baik itu perkawinan berbeda kewarganegaraan. Bagi 

mereka, perkawinan adalah suatu proses penyatuan dua insan 

manusia yang saling mencintai dan tidak masalah jika berbeda 

suku, ras, bahasa bahkan berbeda kewarganegaraan sekalipun. 

Adanya perbedaan itu diterima disebabkan pemikiran bahwa 

perkawinan campuran yang dijalani para pekerja migran di 

wilayah Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo atas dasar 

suka sama suka dan masyarakat tidak mempunyai hak untuk 

melarang hal tersebut.  

Efek trauma juga sebagai pemahaman perkawinan 

campuran yang dilakukan oleh perempuan pekerja migran 

dengan WNA. Salah satu alasan Siti Zuliani Munawaroh dari 

desa Kepuhrubuh, Idarotul Anifah dari Kelurahan 

Mangunsuman, Tunik Supriyanti dari desa Tajug yang 



 

 

menikah dengan suami yang berkewarganegaraan asing. 

Sebelumnya mereka ini pernah mengalami kegagalan dalam 

berumah tangga dengan WNI namun berakhir dengan 

perceraian, sehingga mereka merasa trauma hidup berumah 

tangga dengan WNI dan ingin mencoba menjalin hubungan 

dengan WNA, akhirnya mereka pun memutuskan untuk 

menikah dengan warga negara asing. Sehingga mereka 

menikah dengan WNA dengan alasan ada pengalaman yang 

tidak baik dengan pria WNI. Pengalaman berarti berorientasi 

pada masa lalu sehingga motif ini termasuk pemaknaan. 

  

B. Motivasi Perkawinan Campuran Bagi Pekerja Migran 

Di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo 

Suatu perkawinan yang dianggap sah, tidak hanya 

perkawinan yang telah menerapkan kandungan dari pasal 2 

ayat (1) undang-undang tahun 1974 nomor 1 tentang 

Perkawinan, di mana rukun dan syarat perkawinan telah 

terpenuhi.Akan tetapi juga berkaitan dengan pencatatan 

perkawinan sesuai dengan kandungan pasal 2 ayat (2) UUP 

1974, yakni pernikahan wajib dicatatkan di Kantor Catatan 

Sipil bagi non muslim dan Kantor Urusan Agama (KUA) bagi 

yang beragama Islam.  
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Keberadaan perkawinan campuran sebagaimana telah 

dijelaskan di atas, tidak terlepas dari motivasi dan alasan yang 

melatarbelakanginya. Karena setiap individu memiliki 

kepentingan dan pertimbangan masing-masing dalam 

menentukan jalan hidupnya. Dan pertimbangan seseorang 

tergantung pada tingkat inteligensinya, sehingga apabila ada 

tawaran yang terdengar menggiurkan bagi golongan 

berinteligensi rendah maka serta merta dan tanpa pikir panjang 

lagi mereka akan menerima tawaran tersebut dengan tidak 

mempertimbangkan akibat buruk yang mungkin terjadi. 

Motivasi terjadinya perkawinan ini kemudian lambat laun 

mulai beragam sehingga memunculkan beberapa pendorong 

terjadinya perkawinan campuran oleh pekerja migran di 

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, yaitu: 

1. Prestise atau kebanggaan. 

Perkawinan campuran dengan motifasi kebanggaan atau 

prestise bersuamikan  dengan orang berkewarganegaraan asing 

(WNA) terjadi pada perkawinan Titin Setyorini dengan 

Edward asal Inggris, Mariani dengan David John Allnut 

berkebangsaan Inggris. Motivasi perkawinan campuran ini 

dipicu oleh anggapan bahwa orang WNA sebagai sosok yang 

pandai dan sangat dikagumi oleh masyarakat karena 

kecerdasan dan kemampuannya dalam semangat bekerja. 



 

 

Sehingga bagi beberapa perempuan pekerja migran di 

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo salah satu alasan 

memilih kawin dengan para WNA adalah karena adanya 

anggapan bahwa mereka akan mendapatkan perlakuan berbeda 

dari masyarakat. Perlakuan yang berbeda tersebut, seperti 

cenderung lebih dihargai dan membanggakan diri mereka 

sendiri. Perempuan  dan suaminya cenderung menjadi pusat 

perhatian bagi masyarakat dilingkungannya. Orang-orang yang 

berada disekitar mereka cenderung memperhatikan gerak gerik 

keduanya. Mereka juga relatif mendapatkan perlakuan yang 

berbeda, seperti cenderung lebih dihormati dan disegani.  

2. Pemenuhan Kebutuhan Biologis 

Alasan lain yang mendasari dan mendorong beberapa 

pekerja migran memilih perkawinan campuran dengan warga 

negara asing karena untuk pemenuhan kebutuhan biologis 

(seksual). Dalam pelaksanaan wawancara dengan informan 

(Nurtiasih dari Desa Ronosentanan, Suci Winarti dari Desa 

Madusari, Ida Ratul Anifah dari Kelurahan Mangunsuman) 

penulis melihat pelaku perkawinan campuran ini sebenarnya 

enggan membahas soal hubungan seksual, ini disebabkan rasa 

malu yang dirasakan oleh para perempuan pekerja migran 

tersebut. Rasa malu tersebut karena hubungan seksual 

merupakan aib yang tidak boleh diceritkan oleh orang lain dan 
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hal itu adalah privasi setiap keluarga. Namun dalam penjelasan 

lain, bahwa para perempuan pekerja imigran yang telah 

melaksanakan perkawinan campuran harus mempersembahkan 

tubuh dan jiwa mereka untuk suaminya. 

3. Mendapatkan kebahagiaan. 

Tidak mau lama-lama hidup dalam kesendirian setelah 

berakhirnya kehidupan rumah tangga dengan suaminya yang 

terdahulu, para pekerja migran dari Kecamatan Siman 

Kabupaten Ponorogo terdorong untuk menentukan pasangan 

hidupnya meskipun dengan orang yang berbeda negara. Secara 

materi mereka merasa cukup dari hasil mereka bekrja, akan 

tetapi kebahagiaan lahir dan batin jauh lebih penting 

dibandingkan dengan materi itu sendiri. 

 Bagi orang-orang berlainan kewarganegaraan yang 

melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh 

kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula 

kehilangan kewarganegaraan menurut cara-cara yang telah 

ditentukan dalam Undang-undang kewarganegaraan Republik 

Indonesia yang berlaku. Kemudian dalam pasal 59 (1) 

Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan 

putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, 

mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata. (2) 



 

 

Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia 

dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan ini. 73 

Dalam menjamin terjadinya rasa puas dan kebahagiaan 

pada keluarga yang membangun keluarganya dengan 

perkawinan campuran yaitu dengan jalan diantara suami dan 

istri harus benar-benar saling percaya dan menghormati. Hal 

ini sangat penting karena pernikahan itu agar lebih baik harus 

ada yang menerima keadaan pasangannya. Diantara yang 

menjadi ketentuan dalam melakukan perkawinan adalah 

tentang prosesnya yang begitu lama, kemudian terjadinya 

kehilangan kewarganegaraan akibat perkawinan itu. Antara 

suami dan istri harus berusaha saling menjaga dan dapat 

memberikan jaminan dalam membangun keluarga yang 

saki>nah mawadah warah}mah.  

Saling menghargai dan berusaha melakukan 

penyesuaian diri mereka dengan keluarga barunya menjadi 

suatu peran dan upaya membangun keluarga yang bahagia 

sejahtera. Pembangunan keharmonisan dalam keluarga 

perkawinan campuran itu sangat berat dan harus dilakukan 

dengan penuh keikhlasan. Hal itu dimaksudkan agar 

keberadaan keluarga dari perkawinan campuran itu dapat 

lestari, rukun, damai dan sejahtera. Membangun pasangan yang 

                                                           
73 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 
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bahagia dan sejahtera itu perlu adanya saling memahami antara 

satu dengan lainnya. Kemudian perlu suatu pengorbanan yang 

besar untuk memberikan suatu cahaya dalam keluarga, 

sehingga semua pihak ikut merasakan kebahagiannya dan 

terjalinnya kehidupan yang harmonis dalam keluarga yang 

berbeda kewarganegaraannya tersebut.  

Perkawinan campuran yang terjadi di wilayah 

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo kebetulan cukup 

banyak TKW yang bekerja di luar negeri. Rata-rata para wanita 

tersebut sudah cukup lama bekerja di negeri orang sehingga 

tidak mustahil bagi mereka menemukan jodohnya di tempat dia 

bekerja itu. Dari hasil pengamatan peneliti telah terjadi suatu 

aktivitas para suami dengan melakukan pendekatan dengan 

istri mereka yang seorang WNI. Kemudian juga melakukan 

berbagai upaya pendekatan dan membangun komunikasi 

dengan keluarga mereka agar pernikahan yang mereka lakukan 

dapat menjadi suatu keluarga yang bahagia sejahtera dan damai 

selalu. Pengorbanan yang dilakukan pasangan dari perkawinan 

campuran itu sangat besar, baik dari pihak istri yang seorang 

WNI juga dari suami yang seorang WNA.  

Selanjutnya dalam kualitas keluarga dari perkawinan 

campuran itu adalah adanya saling menghormati dan saling 

mempercayai antara suami dan istri. Keluarga memberi 



 

 

dukungan yang dapat menjadikan suasana dalam keluarga 

tersebut menjadi sangat tenang dan harmonis. Perasaan saling 

mencintai diantara suami istri dari keluarga perkawinan 

campuran itu membuat diantara masing-masing berusaha saling 

rela berkorban demi terbentuknya keluarga yang sakinah 

mawadah warah}mah sebagaimana diajarkan dalam shari>ah 

agama Islam. 

Dalam lingkungan keluarga dan masyarakat sekitarnya 

keberadaan keluarga dari perkawinan campuran itu sangat baik 

dan mampu menjadi perhatian semua warga masyarakat 

sekitarnya. Terutama dalam menjalankan kehidupan 

keluarganya, dimana semua pihak benar-benar berusaha saling 

melengkapi dan memotivasi agar keluarga tersebut menjadi 

sebuah keluarga yang lestari atau langgeng sampai kakek 

nenek. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

C.  Kesimpulan 

Sebagaimana uraian dan pembahasan data yang 

telah dihasilkan dalam penelitian ini, maka akan disampaikan 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Berdasarkan paparan data dan analisis yang telah dilakukan 

penulis pada pelaku perkawinan campuran pekerja migran 

di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo didapati bahwa 

perkawinan campuran bagi pekerja migran dari Kecamatan 

Siman Kabupaten Ponorogo dipahami sebagai perkawinan 

yang memiliki banyak sekali perbedaan, penggabungan dua 

budaya dan dua bahasa. Pelaku perkwaninan campuran para 

pekerja migran di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo 

ini, memahami bahwa perkawinan yang ia lakukan ini sama 

halnya dengan perkawinan biasa pada umumnya. Akan 

tetapi keberlainan negara ini dibutuhkan saling pengertian 

dan kesabaran yang lebih. Dengan perbedaan tersebut justru 

kehidupan menjadi lebih menarik dan bermakna. Para 

pelaku perkawinan campuran ini paham dengan apa yang 

mereka lakukan. Hal ini nampak dari sikap yang saling 
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mencintai, mempercayai dan menghormati demi 

terbentuknya keluarga yang harmonis dan bahagia sejahtera. 

2. Perkawinan campuran yang dilakukan oleh para pekerja 

migran dari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo ini 

didorong atas dasar keinginan untuk membentuk kehidupan 

rumah tangga yang saki>nah mawaddah warah}mah layaknya 

seperti yang lain dapat hidup dengan bahagia lahir dan batin. 

Ada rasa kebanggan (prestise) tersendiri di tengah-tengah 

masyarakat manakala perkawinan yang mereka lakukan ini 

berbeda dengan yang lain yaitu dapat menikah dengan orang 

luar negeri. Betapa susahnya hidup sendiri tanpa ada 

pendamping dan terhalangnya kebutuhan biologisnya 

sehingga perkawinan dengan model perkawinan campuran 

ini mereka tempuh. Selain itu dalam lingkungan keluarga 

dan masyarakat sekitarnya keberadaan keluarga dari 

perkawinan campuran itu sangat baik dan mampu menjadi 

perhatian semua warga masyarakat sekitarnya. Terutama 

dalam menjalankan kehidupan keluarganya, dimana semua 

pihak benar-benar berusaha saling melengkapi dan 

memotivasi agar keluarga tersebut menjadi sebuah keluarga 

yang lestari atau langgeng sampai kakek nenek. 
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D. Saran-saran  

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, 

maka selanjutnya akan disampaikan saran-saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi pekerja migran pelaku perkawinan campuran. 

Diharapkan bagi mereka yang malakukan perkawinan 

dengan pasangan warga negara asing atau perkawinan 

campuran, tetap pada komitmen membentuk kehidupan 

berumah tangga, saling mengenal karakter satu sama 

lainnya dan dapat saling mengenal pada keluarga 

pasangan. Dengan banyaknya perbedaan yang akan 

dihadapi setelah menikah, maka dibutuhkan saling 

pengertian dan saling menghargai kebudayaan pasangan.  

2. Bagi akademisi. 

Penelitian-penelitian yang sifatnya alamiah atau bersifat 

subjektifitas untuk lebih bisa ditingkatkan dan dapat 

dibedah dengan menggunakan teori-teori lain yang 

sesuai dengan fenomena yang diteliti. Perlu dimengerti 

juga bahwa penelitian kualitatif memberikan makna 

tersendiri seperti fenomena perkawinan campuran ini 

bisa dikaji dan ditelaah dari aspek teori yang lainnya.  
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