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ABSTRAK 

 

Nashirudin, Mohammad. 2015. Efektivitas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan (Studi Kasus Larangan Menikah Melangkahi Kakak Kandung 

di Desa Jalen Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo). Skripsi. Jurusan 

Syari‟ah dan Ekonomi Islam Program Studi Ahwal Syakhsiah Sekolah 
Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing, Dr. 

Saifullah, M. Ag. 

Kata Kunci : Larangan Perkawinan ngelangkahi, Efektivitas Hukum. 

Perkawinan memiliki nilai religius, oleh karena itu juga memiliki nilai 

sakral. Karena kesakralannya tersebut perkawinan tidak diperbolehkan bahkan 

dilarang untuk sekedar main-main. Adat larangan menikah ngelangkahi kakak 

kandung yang ada di Desa Jalen merupakan suatu adat yang masih dipercaya dan 

dipegang teguh oleh masyrakat desa jalen. Seoang adik tidak boleh menikah lebih 

dulu apabila ada kakak yang belum menikah, karena itu merupakan perbuatan yang 

tidak baik dan berdampak buruk bagi kakak serta keluarga, kakak akan jauh dari 

jodoh serta kejiwaan kakak akan terganggu. 

Untuk itu peneliti berkeinginan menelitinya dengan merumuskan masalah 

sebagai berikut : 1). Bagaimana persepsi masyarakat Desa Jalen Kec. Balong 

tentang syarat-syarat perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974? 2). Bagaimana 

persepsi masyarakat Desa Jalen Kec. Balong terhadap adat larangan menikah 

ngelangkahi kakak kandung? 3). Bagaimana efektivitas pelaksanaan UU No. 1 

tahun 1974 terhadap larangan menikah ngelangkahi kakak kandung di Desa Jalen?. 

Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan 

menggunakan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan 

dokumentasi dengan maksud untuk menguatkan dan meyakinkan pembaca bahwa 

penelitian ini benar adanya. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di wilayah Desa 

Jalen Kecamatan Balong kab. Ponorogo.  

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pertama Persepsi 

masyarakat Desa Jalen terkait dengan syarat sah perkawinan yang terdapat dalam 

UU No. 1 tahun 1974 dalam prakteknya sebagian masyarakat belum memahami 

syarat sahnya perkawinan tersebut, hal itu di karenakan : Sebagian masyarakat 

masih percaya terhadap adat, kesadaran masyarakat terhadap hukum masih sangat 

kurang, kurangnya sumber pengetahuan masyarakat atau sumber daya manusia 

(SDM). kedua  Persepsi masyarakat Desa Jalen, adat larangan menikah ngelangkahi 

kakak kandung merupakan adat yang diajarkan nenek moyang dahulu dan jika 

ngelangkahi menikah maka kakak kandung akan jauh dari jodoh. Ngelangkahi 

menikah juga merupakan suatu perbuatan yang tidak baik, karena masih ada kakak 

yang lebih tua. Selain itu juga untuk menghindari fitnah atau bahan pembicaraan 

warga masyarakat. ketiga Efektivitas pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 terhadap 

larangan menikah melangkahi kakak kandung di Desa Jalen terdapat tidak 

seimbang antara hukum adat dengan hukum perkawinan, yakni antara UU No. 1 

tahun 1974 dengan adat masyarakat Desa Jalen, sebagian masyarakat masih 

percaya dan berpegang teguh terhadap adat, masyarakat sulit untuk menerima 

pembaharu hukum karena polapikir masyarakat yang tradisional, dan kesadaran 

masyarakat terhadap hukum masih sangat kurang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Naluri seksual bukanlah kekurangan yang harus dihilangkan dari diri 

manusia, namun ia adalah keniscayaan fitrah yang perlu diarahkan dengan cara 

dipraktekkan dalam koridor Manhaj Ilahi, untuk mewujudkan ketenangan 

jiwa, serta menjauhkan dari masalah dan penyakit. Islam tidak mengenal 

pengebirian naluri seksual, Islam juga bukan pendukung seks bebas. Oleh 

karena itu dalam ajaran agama samawi, masalah perkawinan mendapat tempat 

yang sangat terhormat dan sangat dijunjung tinggi.
1

 

Naluri seks merupakan naluri yang paling kuat, yang selamanya 

menuntut adanya jalan keluar, menuntut adanya solusi yang jitu untuk 

mengatasinya. Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka 

banyaklah manusia yang mengalami kegoncangan, kacau dan menerobos jalan 

yang jahat. Maka perkawinan merupakan jalan alami dan biologis yang paling 

baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks ini.
2
 Sesuai 

dengan firman Allah dalam surah ar-Rum: 

          
                                                           

1
 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media 

Group,2008), 2 
2
 Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003),  69 
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Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung 

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih 

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir .
3
 

 

Perkawinan telah menempatkan manusia dalam koridor yang sangat 

mulia dan menaikkan derajat manusia dari kehinaan hayawaniah. Bahkan hal 

ini jugalah yang membedakan antara manusia dengan makhluk Tuhan yang 

lainnya, seperti kambing, lembu, kerbau dan lainnya, makhluk Tuhan tersebut 

tidak memerlukan adanya perkawinan, karena bagi mereka juga tidak ada rasa 

malu sekalipun harus berhubungan badan dengan ibunya sendiri. Oleh karena 

itu apa bedanya manusia yang melakukan hubungan dengan lawan jenisnya 

tanpa melalui pernikahan yang sah. 

Dalam hukum adat, perkawinan tidak semata-mata berarti suatu ikatan 

antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-istri untuk maksud 

mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan rumah 

tangga saja, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para 

anggota kerabat dari pihak istri dan dari pihak suami. Terjadinya perkawinan 

berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan 

menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. 

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur tentang hukum 

                                                           
3
 Depag RI, Al – Qur‟an dan terjemahannya, ( Semarang : PT Kumudasmoro 

Grafindo,1994), 644  
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perkawinan sebagai hukum positif yang dituangkan dalam undang-undang 

perkawinan yakni UU No. 1 Tahun 1974, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

yang diberlakukan berdasarkan Inpres No.1 tahun 1991 dan ditindak lanjuti 

dengan Keputusan Menteri agama Nomer 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan 

Intruksi Presiden Nomer 1 tahun 1991 telah mengatur tentang hukum 

perkawinan bagi masyarakat muslim Indonesia, Peraturan tersebut terdapat 

pada buku I Kompilasi Hukum Islam. 

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin 

antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa.
4
 Sedangkan kompilasi hukum islam, seperti yang 

terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum islam 

adalah pernikahan, yakni akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalidzan) untuk 

mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
5
 Berkenaan 

dengan tujuan perkawinan tersebut dimuat dalam pasal berikutnya yakni 

perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang 

sakinah, mawaddah, dan rahmah (tenteram cinta dan kasih sayang).
6
  

Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 syarat sah dalam suatu 

perkawinan didasarkan atas persetujuan antara calon suami dan calon istri, 

yang berarti tidak ada paksaan dalam perkawinan, pada azasnya perkawinan 

itu adalah satu istri bagi satu suami (monogami) dan begitupun sebaliknya 

                                                           
4
  Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pdf (diakses pada tanggal 15 

Oktober 2012, Jam 12.05). 
5
  Kompilasi hukum islam, Graha Pustaka Yogyakarta, 140 

6
 Amiur nurudin dan azhari akmal tarigan, hukum perdata islam di indonesia, (jakarta : 

kencana, 2006), 43-44 
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kecuali mendapat izin dari Pengadilan Agama dengan berbagai syarat-syarat 

yang berat, pria harus telah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 

(enam belas) tahun. Sedangkan dalam buku 1 bab IV KHI tentang rukun dan 

syarat perkawinan, yakni dari pasal 14 – 29. Dalam pasal 14 dsebutkan bahwa 

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : 

a. Calon Suami  

b. Calon Isteri 

c. Wali nikah 

d. Dua orang saksi dan 

e. Ijab dan Kabul. 

Sedangkan pada bab-bab berikutnya menjelaskan tentang ketentuan 

dari pasal 14. Dalam Bab ini KHI juga mengatur tentang persetujuan bagi 

calon mempelai yakni terdapat pada pasal 16 yang berbunyi : 

1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. 

2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan 

tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa 

diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.
7
  

Dalam pasal 16 ayat 2 KHI disebutkan bahwa bentuk persetujuan calon 

mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan 

atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan 

                                                           
7
 Kompilasi hukum islam, 143 



7 

 

 

secara tegas. lebih detail KHI menjelaskan pengukuhan persetujuan dalam 

Pasal 17 KHI yang berbunyi : 

1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah 

menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan 

dua saksi nikah. 

2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon 

mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan. 

3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu 

persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat 

dimengerti.
8
 

Dalam realitas tata tertib atau aturan perkawinan antara masyarakat 

yang satu berbeda dari masyarakat yang lain, antara suku yang satu berbeda 

dengan suku yang lain, antara yang beragama Islam berbeda dengan yang 

beragama lain, begitu juga terdapat perbedaan adat perkawinan antara 

masyarakat Kota dengan masyarakat Desa. Seperti yang terjadi dalam 

masyarakat Desa Jalen Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo bahwa 

seorang adik dilarang mendahului Kakaknya menikah, meskipun adik telah 

siap lahir dan batin untuk melakukan pernikahan. Hal ini berlaku bagi adik 

perempuan maupun laki-laki. 

Dalam masyarakat jawa pernikahan adalah salah satu hal yang sangat 

penting dalam kehidupan mereka, dan itu merupakan suatu hal yang sangat 

sakral. Dalam masyarakat jawa dikenal suatu istilah menikah mendahului 

                                                           
8
 Rahma maulidia, dinamika hukum perdata islam di indonesia , ( STAIN Ponorogo Press, 

2011) cet. 1, 77. 
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kakak kandung (ngelangkahi). Penikahan seorang yang mendahului kakak 

kandungnya itu merupakan suatu perbuatan yang tidak baik, karena masih ada 

orang yang lebih tua diatasnya yaitu kakak nya.  

Hal ini masih diperdebatkan karena ada masyarakat yang masih 

berpegang teguh dengan hukum adat yang berpendapat bahwa jika sang adik 

dalam pernikahan mendahului kakaknya, maka ditakutkan si kakak akan 

mendapatkan jodohnya dalam waktu yang sangat lama dan hal itu akan 

menjadi kurang bagus bagi si kakak yang dilangkahi, terutama psikologisnya 

karena si kakak akan merasa dirinya tidak laku. Serta akan terjadi musibah 

atau bencana terhadap rumah tangga yang akan dibina maupun keluarga 

khususnya kakak yang di langkahinya.
9
 

Larangan ini secara tidak langsung, sebagai penghalang bagi seseorang 

untuk melangsungkan pernikahan karena kakak atau orang tua mereka tidak 

memberikan izin. Kalau pun dibolehkan mereka diharuskan membayar uang 

atau membelikan barang tertentu kepada kakaknya yang belum menikah, 

sehingga hal tersebut menjadi beban dan mereka bisa mengurungkan niat nya 

untuk menikah.
10

  

Maka dari itu timbul beberapa permasalahan, jika seseorang adik atau 

seseorang yang mempunyai pasangan dan ternyata pasangan itu masih 

mempunyai seorang kakak yang belum menikah, sedangkan yang 

bersangkutan memiliki keinginan untuk menikah, takut kalau tidak segera 

menikah maka ia akan terjerumus pada perbuatan zina atau bahkan membawa 

                                                           
9
 Wawancara dengan bapak tekad seorang tokoh adat 

10
 wawancara dengan bpk.paiman warga masyarakat 
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dampak negatif. 

Meskipun masyarakat Desa Jalen Kecamatan Balong mayoritas 

beragama Islam bahkan tergolong taat, tetapi mereka tetap yakin dan percaya 

sehingga mereka mengikuti tradisi atau kepercayaan yang sudah turun 

temurun, dan juga merupakan petuah orang-orang tua yang tidak mungkin 

untuk dilanggar. Hal tersebut juga difahami oleh para pemuka agama (agama 

Islam) di daerah tersebut padahal perkawinan ”ngelangkahi” tidak dilarang 

dalam hukum Islam. 

Dalam ketentuan tentang perkawinan yang tercantum pada Undang-

undang No. 1 tahun 1974 dan KHI juga tidak disebutkan ataupun disinggung 

tentang larangan nikah melangkahi kakak kandung yang menyebabkan seorang 

adik terhalang untuk menikah. Syarat dan rukun perkawinan dalam hukum 

perkawinan juga tidak disebutkan adanya larangan nikah ngelangkahi kakak 

kandung. Melihat realita yang ada, yakni terjadinya perbedaan antara 

ketentuan perkawinan dalam hukum perkawinan dan realitas perkawinan 

dalam masyarakat Jawa terutama di Desa Jalen, yang pelaksanaan hukum 

perkawinan masih cenderung terdominasi oleh hukum adat.  

Penulis merasa perlu mengadakan penelitian tentang pelaksanaan 

perkawinan yang berkaitan tentang larangan menikah melangkahi kakak 

kandung yang terjadi di Desa Jalen. Penelitian ini disusun dalam bentuk skripsi 

dengan judul “ Efektivitas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi 

Kasus Larangan Menikah Melangkahi Kakak Kandung di Desa Jalen 

Kec.Balong Kab.Ponorogo). 
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B. Rumusan Masalah  

Agar pembahasan ini nantinya tersusun secara sistematis, maka perlu 

dirumuskan permasalahannya. Berdasarkan dari latar belakang masalah yang 

telah diuraikan diatas, maka penulis mencoba melakukan penelitian dengan 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana persepsi masyarakat Desa Jalen Kec. Balong tentang syarat-

syarat perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974?  

2. Bagaimana persepsi Masyarakat Desa Jalen Kec. Balong terhadap adat 

larangan menikah melangkahi kakak kandung? 

3. Bagaimana efektivitas pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 terhadap larangan 

menikah melangkahi kakak kandung di Desa Jalen? 

C.  Tujuan Penelitian  

Penelitian ini penulis lakukan dengan tujuan: 

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat Desa Jalen Kec. Balong 

tentang syarat-syarat perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974?  

2. Untuk mengetahui bagaimana persepsi Masyarakat Desa Jalen Kec. Balong 

terhadap adat larangan nikah melangkahi kakak kandung? 

3. Untuk mengetahui bagaimanakah efektivitas pelaksanaan UU No. 1 tahun 

1974 terhadap larangan menikah melangkahi kakak kandung di Desa Jalen? 

D.  Kegunaan Penelitian 

                 Adapun kegunaan penelitian adalah :  

1. Kegunaan teoritik, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan 
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dalam bidang Hukum Perkawinan terutama yang berkaitan dengan syarat 

dan rukun perkawinan.  

2. Kegunaan praktis, diharapkan penelitian ini berguna untuk program 

pembinaan dan penyuluhan masyarakat.  

3. Kegunaan akademis, penelitian ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah 

satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana dalam bidang hukum Islam. 

E.  Telaah Pustaka 

Saat ini penulis belum menemukan karya tulis yang membahas 

mengenai larangan menikah melangkahi kakak kandung. Dengan demikian, 

dalam kajian pustaka ini penulis melakukan kajian kepustakaan berupa 

literatur ataupun karya tulis lainnya di perpustakaan dengan cara mencari judul 

yang berkaitan dengan permasalahan larangan perkawinan, antara lain : 

Penelitian di Kabupaten Blitar tentang adat Jawa pernah dilakukan oleh 

Ami Bahrunni‟am yang berlokasi di Desa Bakung Kecamatan Udanawu 

Kabupaten Blitar pada tahun 2000. Penelitian ini mengkaji tentang Larangan 

Adat Perkawinan Lusan dan Geyeng sehingga pada akhirnya diperoleh hasil 

bahwa larangan kawin lusan dan geyeng yang dianut oleh sebagian warga 

masyarakat di Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar tidak 

sesuai dengan apa yang telah disyari‟atkan Islam serta dalam hukum Islam 

telah dijelaskan segala kejadian baik itu yang menyenangkan maupun 

menyusahkan sudah merupakan ketetapan dan kehendak Allah SWT yang 

harus diterima dengan lapang dada dan tidak perlu ditakuti atau dikhawatirkan 
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karena merupakan ujian dari Allah SWT yang harus dihadapi dan dijalani.
11

  

Tinjauan Hukum Islam tentang adat larangan nikah antar daerah 

dengan study kasus di dusun tunjungan Desa Blembem Dan Dusun Sawahan 

Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo pernah dibahas pada 

tahun 2006 dengan kesimpulan:  

1. Adat larangan nikah antar daerah tidak dibenarkan oleh agama Islam 

karena akan mengakibatkan syirik. Dan pernikahan di dusun 

Tunjungan Desa Blembem dan dusun Sawahan desa Pulosari 

Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo tetap boleh dilaksanakan, 

selama rukun dan syarat sahnya nikah terpenuhi. 

2. Alasan dilarangnya pernikahan di Desa Tunjungan Desa Blembem 

dan dusun Sawahan Desa Pulosari tidak sesuai dengan hukum 

Islam. Karena alasan tersebut tidak dapat membatalkan sahnya suatu 

pernikahan. Dan larangan tersebut apabila dilanggar hanya akan 

menimbulkan sanksi sosial dari sebagian masyarakat saja.
12

 

 Penelitian tentang adat pernikahan juga pernah ditulis pada tahun 2005 

yang mengkaji tentang adat “nikah jilu” di Desa Jambangan Kecamatan Paron 

Kabupaten Ngawi dengan hasil penelitian bahwa proses pelaksanaan akad 

nikah dalam adat “Nikah Jilu” yang dilaksanakan oleh beberapa pasangan di 

Desa Jambangan sesuai dengan hukum Islam, karena proses akadnya sudah 

memenuhi rukun nikah secara Islam, yaitu adanya dua mempelai, wali, dua 

                                                           
11

 Ami‟ Bahrunni‟am, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Adat Perkawinan Lusan 

dan Geyeng di Desa Bakung Kec. Udanawu Kab. Blitar  (Skripsi jurusan syariah, STAIN Po , 2000). 
12

 Nanang Muhammad Hamdani, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Adat Nikah 

antar Daerah, Study Kasus Di Dusun Tunjungan Desa Blembem dan Dusun Sawahan Desa 

Pulosari Kec. Jambon Kab. Ponorogo. (Skripsi jurusan syariah, STAIN Ponorogo, 2006) 
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orang saksi dan sighat ijab kabul.
13

 

Kajian adat kejawen tentang larangan pernikahan menurut adat 

penduduk Desa Golan dan Mirah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo 

pernah diteliti oleh Siti Novita Ernasari pada tahun 2000 dengan hasil 

penelitian : pertama, alasan larangan adat pernikahan di Desa Golan dan Mirah 

Adalah karena permusuhan di masa lampau yang dilatarbelakangi oleh 

perbedaan agama serta kurangnya kafa‟ah. Karena permusuhan itulah akhirnya 

menimbulkan larangan adat pernikahan sehingga timbul konflik yang dalam 

Islam tidak dibenarkan. Kedua, masyarakat setempat hanya bersikap pasif 

dengan adanya larangan adat tersebut. Mereka membiarkan begitu saja 

keadaan ini berlangsung tanpa mengadakan upaya dan usaha menghadapi 

akibat pelanggaran larangan adat pernikahan, apalagi menghilangkannya. 

Ketiga, hubungan antara larangan adat dengan larangan syari‟at Islam 

berkaitan erat dengan alasan terjadinya larangan adat itu sendiri yaitu 

perbedaan agama. Akan tetapi sekarang penduduk dua desa setempat 

mayoritas beragama Islam. Jadi; sepanjang agama sama-sama Islam serta 

sekufu maka tidak ada halangan dalam melaksanakan pernikahan.
14

 

Dari pemaparan diatas, maka masalah tentang “Efektivitas UU No. 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Larangan Menikah Melangkahi Kakak 

Kandung di Desa Jalen Kec.Balong Kab.Ponorogo)” belum pernah dibahas 

sebelumnya, Oleh karena itu penulis akan mengungkapkan bagaimana 

                                                           
13

 Atik Suryaningsih, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat "Nikah Jilu" Di Desa  

Jambangan Kec. Paron Kab.Ngawi (Skripsi jurusan syariah,STAIN Ponorogo, 2005). 
14

 Siti Novita Ernawati, Tinjauan Fiqh Islam Terhadap Larangan Pernikahan menurut adat 

penduduk Desa Golan dan Mirah Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo (Skripsi jurusan syariah, STAIN 

Ponorogo, 2000). 
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efektifitas pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974  mengatur hal-hal yang berkaitan 

dengan ketentuan tentang syarat dan rukun pernikahan terhadap larangan nikah 

melangkahi kakak kandung di Desa Jalen. 

F.  Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan jenis penelitian 

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan dengan 

pendekatan kualitatif (Field Research), kemudian untuk menunjang 

penelitian ini penulis juga melakukan penelaahan buku-buku yang relevan 

dengan topik penelitian ini. 

2. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah di Desa Jalen, 

Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. 

3. Subyek Penelitian 

   Subyek penelitian ini adalah masyarakat Desa Jalen dan subyek 

utamanya adalah keluarga yang menjalankan ketentuan larangan nikah 

melangkahi kakak kandung. 

4. Sumber Data 

1. Data Primer  

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan 

langsung dari individu dalam bentuk wawancara yang menjadi obyek 

penelitian yang telah disebutkan dalam subyek penelitian 

2. Data Sekunder  

Data sekunder yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah 
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data-data dalam pustaka berupa buku dan dokumen. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Agar memperoleh data yang sesuai dengan maksud dan tujuan yang 

penulis maksud dalam penyusunan skripsi ini, maka data-data penulis 

peroleh melalui beberapa metode pengumpulan data antara lain: 

1. Metode interview (wawancara) Yaitu suatu metode untuk 

menyimpulkan data dengan cara tanya jawab antara dua orang atau 

lebih secara langsung.
15

 Dalam hal ini responden yang di 

wawancarai adalah tokoh masyarakat 3 orang, warga masyarakat 2 

orang serta pelaku larangan menikah ngelangkahi 2 orang. 

2. Metode dokumentasi Yaitu metode yang digunakan dalam 

mengumpulkan data-data yang berupa surat-surat dan dokumen 

dalam bentuk  profil Desa Jalen dan data kependudukan Desa Jalen. 

6. Teknik Pengelolaan Data  

Setelah data terkumpul dan diperoleh melalui studi lapangan 

ataupun pustaka, maka penulis mengolah data dengan cara: 

1. Editing, yaitu pemeriksaan kembali semua data yang terkumpul, 

yang diperoleh dari segi kelengkapan, kejelasan makna, sesuai dan 

keselarasan diantara masing-masing data serta pemisahan dari data 

yang tidak ada relevansinya serta korelasinya.
16

 

2. Organizing, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dalam 

kerangka paparan yang sudah ada dan direncanakan sebelumnya 

                                                           
15

 Sugiono, memahami penelitian kualitatif ( Bandung : CV. Alpa Beta ) 73-74. 
16

 Bambang Sunggono, metodologi penelitian hukum, suatu pengantar  ( Jakarta : PT. Raja 

Grafinda Persada, 2002) ,129. 



16 

 

 

yaitu sesuai dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam 

rumusan masalah. 

3. Penemuan hasil, yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil 

pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah, teori, dalil dan 

sebagainya, sehingga memperoleh kesimpulan - kesimpulan tertentu 

sebagai jawaban dan pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam 

rumusan masalah. 

7.  Teknik Analisis Data 

Untuk memudahkan penulis dalam menganalisa data penulis 

menggunakan model Miles dan Huberman. Yaitu pada saat wawancara, 

peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai 

setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan 

melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, sehingga diperoleh 

data yang dianggap kredibel.
17

  

Langkah-langkah analisis yang dilakukan adalah mengumpulkan data–

data (collection data), setelah data terkumpul dirangkum (reduction data), 

kemudian penyajian data hasil rangkuman (display data), setelah itu hasil 

data-data tadi disimpulkan (conclusions) sehingga memperoleh hasil yang 

maksimal.
18

 

G.  Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan merupakan suatu susunan untuk 

 mempermudah dalam mengarahkan penulis agar tidak mengarah pada 

                                                           
17

 Sugiono, memahami penelitian kualitatif ( Bandung : CV. Alpa Beta ) , 91 
18

 Ibid , 92 
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hal-hal yang tidak berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti. Maka 

Pembahasan dalam skripsi ini penulis membagi dalam bentuk bab, yang terdiri 

dari 5 bab dan masing-masing bab terdapat beberapa sub bab. Adapun 

sistematika pembahasan tersebut sebagai berikut: 

BAB 1    :            Pendahuluan 

Bab ini berisi tentang gambaran umum pola dasar pembahasan 

skripsi ini yang memuat latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan studi, kegunaan studi, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan.  

BAB II   :            Pendekatan Sosiologi Hukum Terhadap Pelaksanaa Perkawinan 

Dalam bab ini sebagai landasan teori yang meliputi pengertian 

Perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, larangan perkawinan 

serta pengertian sosiologi hukum. 

BAB III  : Adapun dalam bab ini menggambarkan bagaimana Kondisi 

geografis Desa Jalen serta Pandangan Tokoh Masyarakat Dan 

Tokoh Adat Terhadap syarat sah perkawinan dan Adat Larangan 

Menikah Melangkahi Kakak Kandung serta Pandangan 

Masyarakat Dan Pelaku Terhadap Larangan Menikah Melangkahi 

Kakak Kandung.  

BAB IV :        Pada bab ini merupakan analisa data yang telah diperoleh dan  

pokok bahasan skripsi ini yang meliputi analisa tentang efektifitas 

hukum perkawinan terhadap larangan menikah melangkahi kakak 

kandung dengan teori efektifitas  hukum. 
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BAB V :        Merupakan akhir dari pembahasan yang berisi kesimpulan dari 

pembahasan yang intinya merupakan jawaban dan pokok masalah 

yang dirumuskan, serta memuat saran-saran demi kemajuan para 

pihak terkait. 
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BAB II 

PERKAWINAN MENURUT PERUNDANG – UNDANGAN DI INDONESIA 

A. Pengertian Perkawinan 

Kata nikah menurut bahasa artinya mengumpulkan atau berkumpul. 

Ada ungkapan : naka> h}ah al-Ashja> r, artinya pohon yang satu dengan yang 

lain sedang bergesekan ( menyatu ). Menurut syara‟ nikah adalah akad yang 

telah terkenal yang ada rukun–rukun dan syarat – syaratnya. Sedangkan 

menurut bahasa, nikah juga dimutlakan dengan arti akad dan persetubuhan 

(wat}„).demikian kata al–Zajjaj.
19

 

Pernikahan atau perkawinan dapat diartikan sebagai akad yang 

menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki 

– laki dan perempuan yang bukan mahram. Allah SWT berfirman dalam surat 

al–Nisa> „ ayat 320
 : 

                                  
Artinya :  “dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-

hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka 

kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau 

empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, 

Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu 

                                                           
19Achmad zainudin dan A. Ma‟ruf asrori, kifaayatul akhyaar fii alli ghaayatil ikhtishaar , 

terj. Imam taqiyudin abu bakar al-husaini, (surabaya : PT. Bima Ilmu), 337. 
20

 Beni ahmad saebani, fiqh munakahat, (bandung : pustaka setia,2001), cet, 1, 9. 
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miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat 

aniaya.” 
 

Menurut istilah hukum islam terdapat beberapa definisi, diantaranya 

adalah : 

Menurut Abu Yahya Zakariya al-Anshary dalam kitab fath} al-Waha>b 

mendefinisikan : 

ئ بلفظ ا نكا ح أ ونحو  من ا با حة و  كا ح شرعا هو عقد يت .ال  

Nikah menurut istilah syara‟ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum 
kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang 

semakna dengannya. 

 

Sedangkan definisi yang dikutip Zakiah Daradjat ialah : 

اهما كاح او التزويج اومع ئ بلفظ ال من اباحة و  عقد يت

Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan 

lafaz nikah atau tazwij atau semakna dengannya .
21

 

 

Aqad nikah yang telah dilakukan akan memberikan status kepemilikan 

bagi kedua belah pihak (suami istri), dimana status kepemilikan akibat aqad 

tersebut bagi si lelaki (suami) berhak memperoleh kebutuhan biologis dan 

segala yang terkait dengan itu secara sendirian tanpa dicampuri atau diikuti 

oleh lainnya yang dalam trem fiqih disebut Milkum al-Intifa‟, yaitu hak 

memiliki penginaan atau pemakaian terhadap suatu benda (istri), yang 

digunakan untuk diri dirinya sendiri.
22

 

Sedangkan pengertian perkawinan menurut Undang-undang No. 1 

tahun 1974 adalah Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria 

                                                           
21

 Abd. Rahmad ghazaly, fiqih munakahat,(jakarta : Prenada media,2003), 8.  
22

 A. Sudirman abas, pengantar pernikahan, (jakarta : PT. Heza lestari, 2006), cet 1, 7. 
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dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa.
23

 Dan dalam KHI pasal 2 bahwa perkawinan dalam hukum 

islam adalah pernikahan, yakni akad yang sangat kuat (mitha>qa ghaliz}a) untuk 

mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
24

 

Melihat rumusan perkawinan seperti di  atas tersebut, maka pada 

dasarnya nikah itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang pria 

dengan seorang wanita. Walaupun nikah itu merupakan salah satu bentuk 

perjanjian perikatan, namun perjanjian itu berbeda dengan perjanjian-perjanjian 

perdata yang lainnya.
25

  

B. Dasar Hukum Pernikahan 

Hukum nikah (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 tersebut.  

Dasar hukum diajurkan pernikahan dalam agama Islam terdapat dalam 

firmanAllah SWT dan hadist-hadist Nabi Muhammad SAW, Firman SWT 

dalam surat al-Nu>r ayat 32 yaitu: 

           

                                                           
23

 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pdf (diakses pada tanggal 15 

Oktober 2012, Jam 12.05).  
24

 Kompilasi hukum islam, (yogyakarta : Graha pustaka), 140 
25

 Abdul ghofur anshori, Rukum Perkawinan islam, perspektif fikih dan hukum positif, 

(Yogyakarta : UII Pres, 2011),  174 
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Artinya :  kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-

orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang 

lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka 

miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan 

Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.26
 

 

Syariat pernikahan berupa anjuran dan beberapa keutamaannya 

merupakan realita yang tidak ada perdebatan di dalamnya. Pernikahan pada satu 

sisi adalah sunah yang dilakukan para Nabi dan Rosul dalam upaya penyebaran 

dan penyampaian Risalah Illahiyah. Pernikahan pada sisi lain, berfungsi sebagai 

penyambung keturunan agar silsilah keluarga tidak terputus yang berarti 

terputusnya mata rantai sejarah dan hilangnya keberadaan status sosial 

seseorang.  

Terlepas dari pendapat imam-imam mazhab, berdasarkan nash-nash, 

baik Al- Qur‟an maupun As-Sunnah, islam sangat menganjurkan kaum 

muslimin yang mampu melangsungkan pernikahan. 

Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang 

melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan pernikahan itu 

dapat dikenakan hukuman wajib, sunnah, haram, makruh, ataupun mubah.
27

 

1. Wajib  

Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu, yang akan 

menambah takwa dan bila dkhawatirkan akan berbuat zina. Kaarena 

                                                           
26

 Depag RI, Al – Qur‟an dan terjemahannya, (semarang : PT Kumudaskoro 

grafindo,1994), 549.  
27

 Abd. Rahmad ghazaly, Fiqih Munakahat, (jakarta : Prenada media,2003), 18. 
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menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram adalah wajib. 

Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.
28

 

2. Sunah  

Nikah disunahkan bagi orang yang sudah mampu, tetapi ia masih 

sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram dan tidak 

dkhawatirkan akan berbuat zina. Maka hukum melakukan perkawinan bagi 

orang tersebut adalah sunah.
29

 

3. Makruh  

Jenis perkawinan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki 

kemampuan biaya hidup meskipun memiliki kemampuan secara biologis, 

atau tidak memiliki nafsu biologis meskipun memiliki kemampuan 

ekonomi, tetapi ketidakmampuan biologis atau ekonomi itu tidak sampai 

membahayakan salah satu pihak khususnya istri.
30

 

4. Mubah   

a. Bagi laki – laki yang telah mempunyai hajat kawin, tetapi belum 

mampu mendirikan rumah tangga. 

b. Bagi laki-laki yang belum mempunyai hajat kawin, tetapi sudah 

mampu mendirkan rumah tangga. 

c. Bagi perempuan yang sudah mempunyai hajat kawin. 

                                                           
28

 H.S.A. Al-Hamdani, Risalah Nikah, terj agus salim, (jakarta : pustaka amani,2002), Cet, 

2, 8. 
29

 Abd. Rahmad ghazaly, Fiqih Munakahat,(jakarta : Prenada media,2003), 19 
30

 Rahmah maulidia, dinamika hukum perdata islam di indonesia (KHI), (STAIN Ponorogo 

Press,2011), 64 
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d. perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi 

kesenangan bukan dengan tujuan  menjaga kehormatan agamanya dan 

membina kelurga sejahtera.
31

 

5. Haram   

Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu 

melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban lahir seperti 

memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal dan kewajiban batin seperti 

mencampuri istri.
32

 

C. Rukun Dan Syarat Dalam Perkawinan 

Rukun dan syarat perkawinan dalam Islam merupakan dua hal yang 

tidak dapat dipisahkan antara satu dan lainya, karena setiap aktivitas ibadah 

yang ada dalam ajaran Islam senantiasa ada yang namanya rukun dan syarat.  

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya 

suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan 

itu. Adapun syarat adalah sesuatu yang menentukan sah dan tidaknya suatu 

pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan 

itu. Dan suatu pekerjaan (ibadah) yang telah memenuhi rukun dan syaratnya 

baru dikatakan sah.
33

  

Perkawinan merupakan salah satu ibadah dan memiliki syarat-syarat 

sebagaimana ibadah lainnya. Syarat dimaksud, tersirat dalam hukum islam, 

undang-undang pernikahan dan kompilasi hukum Islam yang dirumuskan 

                                                           
31

 Zahri hamid, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan islam dan undang-undang perkawinan di 

Indonesia ,(Bina Cipta, 1978), 4. 
32

 Timahi dan  Sohari sahrani, Fiqih Munakahat, kajian fiqih lengkap,(jakarta : PT.Raja 

Grafindo persada ,2010), Cet 2, 11. 
33

 Abd. Rahmad ghazaly, Fiqih Munakahat,(jakarta : Prenada media,2003), 45-46. 



25 

 

 

sebagai berikut : 

1. Adanya calon suami 

2. Adanya calon istri 

3. Adanya wali nikah 

Aqad nikah dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya 

yang akan menikahkan sang mempelai, karena wali mempunyai peranan 

penting dalam pernikahan tersebut. 

4. Adanya dua orang saksi 

5. Ijab dan qabul
34

 

a. Syarat Ijab dan Qabul: 

1. Ada Ijab (pernyataan) mengawinkan dari pihak wali  

2. Ada Qabul (pernyataan) penerimaan dari calon suami 

3. Memakai kata-kata “Nikah”,”Tazwij”, atau terjemahannya seperti 

“kawin” 

4. Antara Ijab dan Qabul bersambungan tidak boleh pisah 

5. Antara Ijab dan Qabul jelas maksudnya. 

6.  Orang yang terkait dengan Ijab dan Qabul tidak dalam keadaan Haji 

dan Umrah. Majelis Ijab dan Qabul itu harus dihadiri paling kurang 

empat orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari calon 

mempelai wanita atau wakilnya dan dua orang saksi.
35

 

b. Syarat untuk calon mempelai pria 

1. Beragama Islam 
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 M Ali hasan, pedoman hidup berumah tangga dalam islam,(jakarta : Prenada 

Media,2003), 55.  
35
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2. Laki-laki 

3. Baligh 

4. Berakal 

5. Jelas orangnya 

6. Dapat memberikan persetujuan 

7. Tidak terdapat halangan perkawinan, seperti tidak dalam keadaan ihram 

dan umrah. 

c. Syarat-syarat calon mempelai wanita adalah 

1. Beragama Islam 

2. Calon suaminya itu bukan mahramnya baik karena sepertalian darah 

(nasab) maupun karena sepersusuan dan hubungan kekeluargaan. 

3. Perempuan. 

4. Jelas orangnya. 

5. Dapat memberikan persetujuan. 

6. Tidak terdapat halangan pernikahan. 

d. Syarat-syarat bagi wali nikah 

1. Baligh 

2. Berakal 

3. Laki-laki 

4. Seorang muslim Ia sedang tidak ihram 

5. Harus adil
36

 

e. Syarat-syarat bagi saksi nikah 

                                                           
36

 Ahmad Rafiq, Hukum islam di indonesia ,(jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998)cet, 

1, 7. 
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1. Islam 

2. Baligh 

3. Berakal 

4. Adil 

5. Dapat berbicara atau memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab 

Kabul 

6. Ingatannya baik 

7. Bersih dari tuduhan
37

 

Dari uraian diatas dapat diambil pengertian bahwa saksi, menurut 

istilah, adalah orang yang memberitahukan keterangan dan 

mempertanggung jawabkan secara apa adanya. Sebagaimana firman Allah 

SWT dalam surat al-Nisa >‘ ayat 135 : 

                                             
Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang 

benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah 

biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum 

kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu 

kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu 

                                                           
37

 Timahi dan  Sohari sahrani, Fiqih Munakahat, kajian fiqih lengkap,(jakarta : PT.Raja 

Grafindo persada ,2010), 111. 
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karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu 

memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka 

Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang 

kamu kerjakan.
38

 

 

Syarat dan rukun perkawinan Dalam hukum positif yaitu kompilasi 

hukum islam tidak berbeda dengan yang ada di fiqih yaitu : 

Dalam pasal 14 disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan 

harus ada : 

a. Calon Suami. 

b. Calon Isteri. 

c. Wali nikah. 

d. Dua orang saksi dan, 

e. Ijab dan Kabul.
39

 

Selanjutnya Pada pasal 15 tentang Calon Mempelai yaitu : 

1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya 

boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang 

ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon 

suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri 

sekurangkurangnya berumur 16 tahun. 

2. Bagi calon mempelai yang bgelum mencapai umur 21 tahun harus 

mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) 

dan (5) UU No.1 Tahun 1974.
40

 

Pasal 16 
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 Al – Qur‟an dan terjemahannya, 144  
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1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. 

2. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas 

dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam 

dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.  

Pasal 17 

1. Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan 

lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah. 

2. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai 

maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan. 

3. Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu 

persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat 

dimengerti.
41

 

Sedangkan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 syarat sah 

perkawinan adalah : 

1. Didasarkan atas persetujuan antara calon suami dan calon istri, yang 

berarti tidak ada paksaan dalam perkawinan. 

2. Pada azasnya perkawinan itu adalah satu istri bagi satu suami 

(monogami) dan begitupun sebaliknya kecuali mendapat izin dari 

Pengadilan Agama dengan berbagai syarat-syarat yang berat. 

3. Pria harus telah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 

(enam belas) tahun. 
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4. Harus mendapatkan izin masing-masing dari kedua orang  tua mereka 

kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 

(dua puluh satu) tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari 

Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari ketentuan 

yang ada. 

5. Tidak termasuk dalam larangan-larangan perkawinan antara 

keduanya. 

6. Seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain kecuali 

dispensasi oleh Pengadilan. 

7. Seorang yang telah cerai untuk kedua kalinya maka diantara mereka 

tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi sepanjang hukum masing-

masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak 

menentukan lain. 

8. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah 

lampau tenggang waktu tunggu. 

9. Perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara perkawinan yang 

diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Peraturan 

Menteri Agama No. 3 tahun 1975 tentang Pencatatan Nikah, Talak 

dan Rujuk.
42

 Yang sekarang diperbarui menjadi Peraturan Pemerintah 

No. 47 tahun 2004 jo Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 

tentang Pencatatan Perkawinan. 

D. Larangan Perkawinan 
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Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang 

ditentukan, belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi 

pada satu hal, yaitu perkawinan tersebut telah lepas dari segala yang 

menghalangi, yang dimaksud dengan penghalang/larangan perkawinan dalam 

pembahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan 

disebabkan hal tertentu. Adapun yang dibicarakan di sini ialah perempuan-

perempuan yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki, dan juga 

sebaliknya.
43

  

Hukum perkawinan yang telah di atur sedemikian rupa oleh syariah 

sehingga ia dapat membentuk suatu umat yang ideal. Untuk mencapai tujuan 

akhir ini, al-Qur‟an dan al-sunah telah menjelaskan macam-macan larangan 

dalam perkawinan.
44

 Larangan kawin tersebut berdasarkan pada firman Allah 

dalam surat an-nisa‟ ayat 22-23. Pembahasan larangan perkawinan dapat 

dikelompokkan kedalam dua garis besar yaitu : 

1. Mahram Mu„abbad. 

Mahram mu„abbad, yaitu orang-orang yang haram melakukan 

perkawinan untuk selamanya. Bagian ini ada empat macam:
45

 

Pertama: Disebabkan adanya hubungan kekerabatan/nasab. Mereka 

itu adalah perempuan-perempuan yang haram dinikahi oleh seorang laki-

laki untuk selamanya disebabkan hubungan kekerabatan, adalah: 

a. Ibu yaitu perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan 
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ke atas. 

b. Anak Perempuan yaitu wanita yang mempunyai hubungan darah dalam 

garis lurus ke bawah. 

c. Saudara perempuan, baik seayah seayah seibu, seayah atau seibu saja.  

d. Bibi yaitu saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung 

seayah atau seibu dan seterusnya ke atas. 

e. Kemenakan (keponakan) perempuan yaitu anak perempuan saudara 

laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya ke bawah. 

Kedua: Larangan perkawinan karena adanya hubungan perkawinan 

yang disebut dengan hubungan mushaharah. Bila seorang laki-laki 

melakukan perkawinan, maka terjadilah hubungan antara si laki-laki dengan 

keluarga si perempuan/istrinya dan demikian pula sebaliknya. Adapun 

perempuan yang tidak boleh dinikahi yang disebabkan hubungan 

mushaharah adalah: 

a. Ibu tiri (perempuan yang telah dinikahi ayah) 

b. Menantu (perempuan yang telah dinikahi oleh anak laki-laki) 

c. Ibu istri (mertua) 

d. Anak dari istri (anak tiri) dengan ketentuan istri itu telah digauli. 

Ketiga: Larangan perkawinan karena adanya hubungan persusuan. 

Bila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka air susu 

perempuan tersebut akan menjadi darah daging dan pertumbuhan bagi si 

anak, sehingga perempuan itu telah seperti ibu bagi anak itu. Adanya 

hubungan persusuan ini setelah terpenuhinya beberapa syarat berikut: 
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a. Usia anak yang menyusui itu berumur 2 tahun, inilah yang dipegangi 

oleh jumhur ulama 

b. Kadar susuan sebanyak 5 kali menyusui, karena apabila kurang dari itu 

belum menyebabkan pertumbuhan. 

c. Kemurnian air susu, dalam pengertian tidak bercampur dengan air susu 

lain atau zat lain. 

d. Suami sebagai sebab adanya susu. Jumhur ulama berpendapat bahwa 

susu yang itu dari perempuan yang sudah menikah, karena apabila susu 

itu dari perempuan yang berzina, maka tidak menyebabkan keharaman. 

Apabila syarat-syarat tersebut di atas telah terpenuhi, maka 

diharamkan bagi seseorang menikah dengan perempuan-perempuan yang 

disebutkan di bawah ini: 

a. Ibu susuan  

b. Anak susuan 

c. Saudara susuan 

d. Paman susuan 

e. Bibi susuan 

f. Anak saudara laki dan saudara perempuan susuan. 

Keempat : Larangan perkawinan karena sumpah Li‟an yaitu seorang 

suami yang menuduh istrinya berbuat zina tanpa mendatangkangkan saksi. 

Maka suami dharuskan bersumpah 4 kali dan yang kelima kali dilanjutkan 

dengan menyatakan bersedia menerima laknat Allah apabila tindakannya itu 

dusta. apabila tuduhan suami itu benar maka sumpah itu disembut sumpah 
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li‟an. Apabila terjadi sumpah li‟an antara suami istri maka putuslah 

hubungan perkawinan keduanya untuk selama-lamanya.
46

 

2. Mahram Ghairu Mu„abbad, Mahram ghairu muabbad ialah larangan 

menikah bagi laki-laki dengan seorang perempuan yang bersifat sementara 

yang disebabkan oleh hal tertentu; bila hal tersebut sudah tidak ada, maka 

larangan itu tidak berlaku lagi. Adapun yang masuk dalam golongan ini 

adalah: 

a. Mengawini dua orang perempuan bersaudara dalam satu waktu Bila 

dua perempuan itu dinikahi sekaligus dalam satu akad, maka 

pernikahan dengan kedua adalah batal, sedangkan bila pernikahan 

dalam  waktu yang berurutan, maka pernikahan pertama dihitung sah 

dan pernikahan kedua batal. 

b. Poligami di luar batas Hukum Islam sebagaimana terdapat dalam kitab-

kitab fiqh memberikan perluang bagi laki-laki untuk memiliki istri 

lebih dari satu orang sampai batas tiga orang, sedangkan apabila lebih 

dari itu adalah tidak dibolehkan. 

c. Larangan karena ikatan perkawinan Seorang perempuan yang masih 

terikat perkawinan dengan laki-laki lain tidak boleh melangsungkan 

perkawinan. 

d. Larangan karena talak tiga Bagi perempuan yang telah dijatuhkan talak 

tiga tidak boleh lagi menikah dengan mantan suaminya, kecuali setelah 

ia menikah dengan laki-laki lain dan telah dijatuhkan talaknya, dan 
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habis masa iddahnya dengan laki-laki tersebut. 

e. Perempuan yang sedang dalam menjalani masa iddah, baik iddah 

kematian maupun iddah talak. 

f. Perkawinan orang yang sedang ihram, baik melakukan akad nika untuk 

diri sendiri atau bertindak sebagai wali. 

g. Perkawinan dengan pezina, antara laki-laki baik dengan perempuan 

pelacur atau perempuan baik dengan laki-laki pezina. kecuali setelah 

menyatakan bertobat. 

h. Mengawini wanita musyrik.
47

 

Dalam kompilasi hukum islam larangan kawin seperti yang telah 

diuraikan diatas, dijelaskan secara rinci dalam Pasal 39 sampai dengan 

pasal 44. Isi pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut : 

Pasal 39 : 

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan 

seorang wanita disebabkan : 

1. Karena pertalian nasab : 

a. Dengan seorang wanita yangmelahirkan atau yang menurunkannya 

atau keturunannya. 

b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu. 

c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya. 

2. Karena pertalian kerabat semenda : 
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a. Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas 

isterinya. 

b. Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya. 

c. Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali 

putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al 

dukhul. 

d. Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya. 

3. Karena pertalian sesusuan : 

a. Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus 

ke atas. 

b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus 

ke bawah. 

c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan 

ke bawah. 

d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke 

atas. 

e. Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.
48

 

Sedangkan larangan yang bersifat mu‟aqqat seperti yang termuat 

dalam pasal 40 dinyatakan Dilarang melangsungkan perkawinan antara 

seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: 

a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan 

pria lain. 
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b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain. 

c. Seorang wanita yang tidak beragama islam.
49

 

Pasal 41 menjelaskan larangan kawin karena pertalian nasab dengan 

perempuan yang telah dikawini, atau karena sepersusuan . 

1. Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seoarang wanita yang 

mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya, 

a. Saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya. 

b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya. 

2. Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya 

telah ditalak raj`i, tetapi masih dalam masa iddah.
50

 

Selanjutnya dalam pasal 54 KHI juga dijelaskan bahwa : 

a. Selama seseorang masih dalam keadaan ihram, tidak boleh 

melangsungkan perkawinan dan juga boleh bertindak sebagai wali 

nikah. 

b. Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram, atau wali 

nikahnya masih berada dalam ihram perkawinannya tidak sah.
51

 

Larangan kawin juga berlaku bagi seorang laki-laki yang telah 

empat orang dan masih terikat dalam perkawinan atau ditalak raj‟i masih 

dalam masa iddah. 

Dalam Pasal 42 dinyatakan : 

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang 

wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang 
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keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah 

talak raj`i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali 

perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj`i. 

Selanjutnya larangan kawin juga berlaku antara seorang laki-laki 

dengan bekas istrinya yang telah ditalak ba‟in (tiga) sampai bekas istrinya 

tersebut menikah dengan pria lain dan selanjutnya telah melangsungkan 

perceraian. demikian juga larangan kawin bagi istri yang telah di li‟an yaitu 

tuduhan seorang suami terhadap istrinya bahwa istrinya telah melakukan 

zina. Berkenaan dengan masalah  li‟an ini telah dijelaskan dalm al-qur‟an 

surat an-nur ayat 6-9. 

Larangan terhadap istri yang telah dtalak tiga dan di li‟an diatur 

dalam pasal Pasal 43 yang berbunyi : 

1. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria : 

a. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali. 

b. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang di li`an. 

2. Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas isteri tadi 

telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus 

ba`da dukhul dan telah habis masa iddahnya.
52

 

Selanjutnya di dalam Pasal 44 yang berbunyi:  

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan 

dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.
53
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E.    Sosiologi Hukum Sebagai Sebuah Pendekatan 

1. Pengertian Sosiologi Hukum 

Untuk memberikan pengertian sosiologi hukum terdapat banyak 

tokoh yang mendefinisikannya pengertian, di antara  tokoh-tokoh tersebut 

adalah sebagai berikut :
54

 

a. Soerjono Soekanto 

Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara 

analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal 

balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. 

b. Satjipto Rahardjo 

Sosiologi hukum (sociology of law) adalah pengetahuan hukum 

terhadap pol perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya. 

c. R. Otje Salman 

Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal 

balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara 

empiris analitis.
55

 

Dari pemaparan definisi sosiologi hukum oleh para tokoh di atas 

dapat disimpulkan bahwa sosiologi hukum merupakan segala aktivitas 

sosial manusia yang dilihat dari aspek hukumnya disebut dengan sosiologi 

hukum.
56

 

Sosiologi hukum memadukan dua istilah yang awalnya 

digunakan secara terpisah yakni sosiologi dan hukum, secara terminologis 
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yang dimaksud dengan hukum di sini bukan ilmu hukum. Melainkan 

berbagai bentuk kaidah sosial atau norma, etika berperilaku, peraturan 

perundang-undangan, kebijakan dan sebagainya yang berfungsi mengatur 

kehidupan manusia dalam bermasyarakat, bertindak untuk dirinya sendiri 

atau orang lain dan perilaku atau tingkah polah lainnya yang berhubungan 

dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian sosiologi 

hukum lebih tepat merupakan kajian ilmu sosial terhadap hukum yang 

berlaku di masyarakat dan perilaku serta gejala sosial yang menjadi 

penyabab lahirnya hukum di masyarakat. 

Menurut Soerjono Soekanto, kaidah-kaidah hukum yang dibentuk 

akibat adanya gejala sosial dapat menjadi hukum yang tertulis atau tidak 

tertulis. Hukum atau peraturan yang tertulis dapat berbentuk undang-

undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, instruksi presiden 

dan sebagainya. Sedangkan peraturan yang tidak tertulis merupakan 

perbuatan masyarakat yang bersifat tradisional normatif seperti hukum 

adat, sepanjang hukum tersebut menjadi bagian dari kehidupan sosial yang 

berfungsi terhadap mekanisme dan tata cara masyarakat bertingkah laku, 

maka sosiologi hukum menjadi sangat penting untuk dipelajari lebih 

mendalam.
57

 

Secara ontologis sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang 

mengkaji hakikat kehidupan manusia dalam masyarakat, secara 

epistimologi sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang mengkaji 
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kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan berbagai unsur yang 

menjadi kebutuhan hidupnya. Yakni kebutuhan untuk saling berinteraksi 

dan bersosialisasi. Pengaruh munculnya konflik akibat terhambatnya 

interaksi sosial atau disosiasi. Secara ontologis pengakajian terhadap 

masyarakat dengan segala kehidupannya berfungsi untuk meningkatkan 

perasaan hidup yang aman, damai, tentram, makmur dan sejahtera.
58

 

Pemikiran sosiologi hukum merupakan cabang ilmu sosial atau 

sosiologi, kajian utamanya adalah berbagai kaidah, norma dan peraturan 

yang terdapat dalam masyarakat yang telah disepakati sebagai hukum. 

Materi dari hukum yang berlaku di masyarakat baik yang tertulis maupun 

tidak tertulis adalah berupa perintah atau larangan yang dilengkapi dengan 

sanksi hukum bagi pelanggarnya.
59

 

Di dalam studi sosiologi hukum itu mengandung dan memiliki 

beberapa karakteristik ialah suatu sifat khas yang dimiliki sosiologi hukum 

yaitu : 

a. Sosiologi hukum bertujuan memberi penjelasan terhadap praktek-

praktek hukum, seperti dalam pembuatan undang-undang, praktek 

peradilan dan sebagainya. Sosiologi hukum berusaha menjelaskan 

mengapa praktek demikian itu terjadi, faktor apa yang 

berpengaruh, latar belakang dan sebagainya, Cara ini oleh Max 

Weber dinamakan sebagai Interpretative Understanding. Sosiologi 

hukum tidak hanya menerima tingkah laku yang tampak dari luar 
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saja, melainkan ingin memperoleh pula penjelasan yang bersifat 

internal, yaitu motif-motif tingkah laku seseorang. Di sini tidak 

dibedakan antara perilaku sesuai dan menyimpang terhadap kaidah 

hukum karena keduanya adalah sama-sama obyek studi ilmu ini.
60

 

b. Sosiologi hukum senantiasa menguji keabsahan empiris dengan 

usaha mengetahui antara isi kaidah dan di dalam kenyataannya 

baik dalam data empiris ataupun non empiris.
61

 

c. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum, 

tingkah laku yang mentaati hukum dan yang menyimpang dari 

hukum sama-sama merupakan obyek pengamatan yang setaraf. 

Perhatian utamanya ada pada pemberian penjelasan terhadap obyek 

yang dipelajarinya, pendekatan ini memang sering menimbulkan 

salah satu dari kesalah fahaman seolah-olah sosiologi ingin 

membenarkan praktek-praktek yang menyimpang atau melanggar 

hukum. Maka penekanannya adalah bahwa sosiologi hukum tidak 

memberikan penilaian melainkan mendekati hukum dari segi 

obyektifitas semata dan bertujuan untuk memberikan terhadap 

fenomena hukum yang nyata. 

Ketiga karakteristik studi hukum secara sosiologi tersebut di 

atas merupakan kunci bagi orang yang berminat untuk melakukan 

penyelidikan dalam bidang sosiologi hukum, dengan cara-cara 

                                                           
60

 Munawir, Sosiologi Hukum (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010), 3. 
61

 Ibid. 



43 

 

 

menyelidiki hukum yang demikian itu orang langsung berada di tengah-

tengah sosiologi hukum.
62

 

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum 

Perlu dijelaskan dimana letak sosiologi hukum di dalam ilmu 

pengetahuan untuk dapat mengetahui hal dimaksud, dapat bertitik tolak 

dengan apa yang disebut disiplin ilmu yaitu sistem ajaran tentang 

kenyataan yang meliputi Disiplin Analitis dan Disiplin Hukum 

(preskriptif). Disiplin analitis, dapat dikemukakan contohnya yaitu 

sosiologis, psikologis, antropologis, sejarah dan sebagainya. Sedangkan 

disiplin hukum meliputi : 

1. Ilmu-ilmu hukum yang terpecah lagi menjadi : 

a. Ilmu tentang kaidah. 

b. Ilmu tentang pengertian-pengertian dasar dan sistem dari 

hukum. 

c. Ilmu tentang kenyataan yang meliputi : sosiologi hukum, 

antropologi hukum, psikologi hukum, sejarah hukum dan 

perbandingan hukum. 

2. Politik hukum yaitu kegiatan memilih dan menetapkan nilai-nilai. 

3. Filsafat hukum yaitu kegiatan merenung, merumuskan dan 

menyesuaikan nilai-nilai. 

Berdasarkan uraian di atas dapat ditentukan bahwa letak atau 

ruang lingkup sosiologi hukum ada 2 (dua) hal yaitu : 
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1. Dasar-dasar sosial dari hukum atau basis sosial dari hukum. 

Contoh, hukum nasional Indonesia, dasar sosialnya adalah 

Pancasila dengan ciri-cirinya gotong royong, musyawarah dan 

kekeluargaan. 

2. Efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya. Seperti 

contoh Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 

terhadap gejala kehidupan keluarga, Undang-undang No. 19 tahun 

2002 tentang Hak Cipta terhadap gejala budaya dan sebagainya. 

Selain itu sejak abad ke-19 telah diusahakan oleh para sarjana 

sosiologi dan hukum untuk memberikan batasan-batasan tertentu pada 

ruang lingkup sosiologi hukum. Pembatasan tersebut didasari oleh ilmu 

yang erat hubungannya dengan ilmu-ilmu perilaku lainnya. Pembatasan 

dimaksud memunculkan berbagai pendapat, secara umum dapat 

dikelompokkan dalam empat pendekatan yang biasanya dinamakan 

pendekatan instrumental, pendekatan hukum alam, pendekatan positivistik 

dan pendekatan paradigmatik.
63

 

3. Kegunaan Sosiologi hukum 

Dari batasan, ruang lingkup maupun prespektif sosiologi hukum 

sebagaimana dijelaskan di atas,
64

 maka dapat dikatakan bahwa kegunaan 

sosiologi hukum di dalam kenyataannya adalah sebagai berikut : 
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a. Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan-

kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum dalam konteks 

sosial.
65

 

b. Penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum dapat memberikan 

kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisa terhadap 

efektivitas hukum dalam masyarakat baik sebagai sarana pengendali 

sosial, sarana untuk mengubah masyarakat dan sarana untuk 

mengatur interaksi sosial agar mencapai keadaan sosial tertentu. 

c. Sosiologi hukum memberikan kemungkinan-kemungkinan serta 

kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum 

dalam masyarakat.
66

 

Kegunaan-keguanaan umum tersebut di atas secara terperinci 

dapat dijabarkan sebagai berikut : 

1. Pada taraf organisasi dalam masyarakat : 

a. Sosiologi hukum dapat mengungkapkan ideologi dan fakta 

serta falsafah yang mempengaruhi perencanaan, 

pembentukan dan penegakan hukum. 

b. Dapat diidentifikasikannya unsur-unsur kebudayaan 

manakah yang mempengaruhi isi atau substansi hukum. 

c. Lembaga-lembaga manakah yang sangat berpengaruh di 

dalam pembentukan hukum dan penegakannya.
67

 

2. Pada taraf golongan dalam masyarakat : 
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a. Pengungkapan dari pada golongan-golongan manakah yang 

sangat menentukan di dalam pembentukan dan penerapan 

hukum. 

b. Golongan-golongan manakah di dalam masyarakat yang 

beruntung atau sebaliknya malah dirugikan dengan adanya 

hukum-hukum tertentu. 

c. Kesadaran hukum dari pada golongan-golongan tertentu 

dalam masyarakat.
68

 

3. Pada taraf individual : 

a. Idntifikasi terhadap unsur-unsur hukum yang dapat 

mengubah perikelakuan warga-warga masyarakat. 

b. Kekuatan, kemampuan dan kesungguhan hati dari para 

penegak hukum dalam melaksanakan fungsinya. 

c. Kepatuhan dari pada warga-warga masyarakat terhadap 

hukum, baik yang berwujud kaidah-kaidah yang menyangkut 

kewajiban-kewajiban, hak-hak maupun perilaku yang 

teratur.
69

 

Soisologi hukum memiliki berbagai pendekatan-pendekatan yang 

dapat digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang 

terjadi di masyarakat. 

4. Teori Efektivitas Hukum 
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Bila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat berarti 

membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa 

masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum yang dimaksud 

berarti mengkaji kaedah hukum yang harus memenuhi syarat yaitu berlaku 

secara yuridis, berlaku secara sosiologis dan berlaku secara filosofis. Oleh 

karena itu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi 

dalam masyarakat yaitu kaedah hukum peraturan itu sendiri, petugas atau 

penegak hukum, sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak 

hukum, dan kesadaran masyarakat serta kebudayaan.
70

 

Seringkali kita mengetahui bahwa di dalam masyarakat, hukum 

yang telah dibuat ternyata tidak efektif di dalamnya. Persoalan efektifitas 

hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan persoalan 

penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi 

tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara 

filosofis, yuridis dan sosiologis. 

Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai sarana 

social control yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam 

masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara 

stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga 

memiliki fungsi lain yaitu sebagai sarana social engineering yang 

maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. 

Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari 
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pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional 

atau modern 

Seorang ahli sosiologi hukum, Satjipto Rahardjo menyatakan 

penegakan hukum sebagai proses sosial, yang bukan merupakan proses 

yang tertutup, melainkan proses yang melibatkan lingkungannya. Oleh 

karena itu penegakan hukum akan bertukar aksi dengan lingkungannya, 

yang bisa disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial, 

budaya, politik dan lain sebagainya. Jadi penegakan hukum dipengaruhi 

oleh berbagai macam kenyataan dan keadaan yang terjadi dalam 

masyarakat. 

Sejalan dengan itu, Soerjono Soekanto, dalam pidato 

pengukuhannya sebagai guru besar tetap dalam Sosiologi Hukum pada 

Fakultas Hukum Universitas Indonesia tanggal 14 Desember 1983, 

membuat perincian factor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum 

tersebut sebagai berikut: 

1. Faktor hukumnya sendiri. 

2. Faktor penegak hukum. 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut 

berlaku atau diterapkan. 

5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 
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Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga 

dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor-faktor itu. Kelima 

faktor tersebut di atas, saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena 

merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur 

efektivitas penegakan hukum.
71

Kelima faktor yang dikemukakan  tersebut, 

tidak ada faktor mana yang sangat dominan berpengaruh, semua faktor 

tersebut harus saling mendukung untuk membentuk efektifitas hukum. 

Lebih baik lagi jika ada sistematika dari kelima faktor ini, sehingga  

hukum dinilai dapat efektif. 

Sistematika tersebut artinya untuk membangun efektifitas hukum 

harus diawali untuk mempertanyakan bagaimana hukumnya, kemudian 

disusul bagaimana penegak hukumnya, lalu bagaimana sarana dan fasilitas 

yang menunjang, kemudian bagaimana masyarakat merespon serta 

kebudayaan yang terbangun.
72
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BAB III 

EFEKTIVITAS UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI 

DESA JALEN KECAMATAN BALONG KABUPATEN  PONOROGO 

 

A. Gambaran Umum Masyarakat 

 1. Letak Geografis 

Desa Jalen berada di kecamatan Balong kabupaten Ponorogo, dan 

berada disebelah barat dari kantor kecamatan. Sebelah utara berbatasan 

dengan desa Sedarat, sebelah timur berbatasan dengan desa Balong, sebelah 

selatan berbatasan dengan desa Singkil,dan sebelah barat berbatasan dengan 

desa Sedarat dan Dadapan. Jumlah penduduknya mencapai 1828 jiwa terdiri 

dari 610 kepala keluarga. Secara keseluruhan penduduk pria lebih sedikit 

dibanding dengan penduduk wanita. Adapun rinciannya dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini.
73

 

Tabel 3.1 

Data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin 

No. Uraian Keterangan 

1 Pria 858 

2 Wanita 970 

Jumlah 1828 

Sumber : dokumen profil Desa Jalen tahun 2014 

2. Kehidupan Keagamaan 
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Penduduk Desa Jalen kec. Balong kab. Ponorogo mayoritas 

beragama islam, kehidupan keagamaan di desa jalen berjalan lancar terbukti 

dengan adanya berbagai kegiatan keagamaan yang dimaksudkan sebagai 

pembinaan mental dan spiritual, misalnya, diadakannya majelis ta‟lim, 

pengajian rutin, yasin tahlil setiap malam jum‟at dan juga Perayaan Hari 

Besar Islam (PHBI) lainnya. Banyak penduduk yang melakukan kegiatan 

keagamaan baik yang masih anak-anak, remaja bahkan orang tua. Taman 

Pendidikan Al-Qur‟an (TPA) didirikan di beberapa tempat sebagai sarana 

pendidikan keagamaan bagi anak-anak karena mengingat pentingnya ilmu 

agama sehingga harus diajarkan sedini mungkin.  

Tokoh agama dan pemerintah desa mendukung dengan baik dalam 

setiap kegiatan keagamaan yang diselenggarakan sehingga telah banyak 

kegiatan keagamaan yang dilakukan serta diiringi dengan pembangunan 

fisik beberapa tempat ibadah sebagai sarana pendukung masayarakat untuk 

melakukan berbagai kegiatan keagamaan.
74

 

Tabel 3.2 

Data Jumlah Tempat Ibadah 

No. Uraian Jumlah Baik/rusak 

1 Masjid 3 Baik 

2 Mushola 6 Baik 

3 Gereja - - 

4 Wihara - - 

5 Pura - - 

Sumber : Dokumen profil Desa Jalen tahun 2014 
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3. Kehidupan Sosial Masyarakat 

Masyarakat Desa Jalen merupakan masyarakat yang masih kental 

dengan tradisi budaya peninggalan leluhurnya sehingga melahirkan 

berbagai sekte dan tradisi dalam kehidupan yang tidak dapat ditinggalkan 

yang didasarkan pada konsep kerukunan sehingga tampaklah nilai-nilai 

kebersamaan dalam beberapa masalah yang berkaitan dengan : 

a. Kelahiran 

Kelahiran seorang anak membawa kebahagiaan bagi kedua orang 

tuanya. Akan tetapi kenyataan yang berkembang di masyarakat apabila ada 

seorang warga yang melahirkan maka secara spontanitas seluruh anggota 

masyarakat turut serta merasakan kegembiraan yang sama. Hal ini 

diwujudkan dengan adanya “jagong bayi”. 

b. Kematian  

Partisipasi masyarakat Desa Jalen Kec. Balong bila ada warga yang 

meninggal dunia, dapat dilihat mulai dari perawatan jenazah hingga 

pemakamannya. Biasanya di pimpin oleh seorang modin, masyarakat 

bersama-sama mengurus jenazah dimulai dengan memandikan, mengkafani, 

menyolatkan dan menguburkannya. Akan tetapi partisipasi masyarakat 

tidak berhenti sampai disini saja. Pada malam harinya diadakan doa 

bersama hingga pada hari ketujuh. Disamping itu, tradisi yang masih 

berkembang di masyarakat adalah “tahlilan” yang dilakukan pada hari-hari 

tertentu yaitu hari ke 3, 7, 40, 100 dan 1000 dalam rangka kirim doa kepada 
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yang meninggal dunia.
75

 

c. Pernikahan  

Dalam hal pernikahan sikap gotong royang yang ditunjukkan adalah 

ketika ada salah seorang anggota masyarakat yang mengadakan upacara 

pernikahan maka tetangga sekitar akan dengan senang hati membantu 

menyiapkan berbagai keperluan demi terlaksananya upacara pernikahan 

tersebut. Dan para ibu serta remaja putri membantu keperluan dapur. Anak-

anak muda atau yang sering disebut dengan istilah “sinoman” dan bapak-

bapak menyiapkan perlengkapan kegiatan didepan seperti memasang tenda 

menyiapkan meja dan kursi untuk keperluan resepsi pernikahan dan lain-

lain. 

4. Sosial Pendidikan 

Dari data yang dapat dihimpun menunjukkan bahwa masyarakat 

Desa Jalen Kec. Balong Kab Ponorogo adalah masyarakat yang 

berpendidikan sedang namun ada pula yang mengenyam pendidikan hingga 

perguruan tinggi walaupun jumlahnya sedikit. Hal ini juga berpengaruh 

terhadap pemahaman masyarakat terhadap pemahaman adat istiadat yang 

berkembang.  

Keyakinan bahwa kehidupan sudah diatur dan dipahami sebagai hal 

yang wajar. Namun, disisi lain tradisi atau perilaku Jawa masih berjalan 

dimana budaya Jawa merupakan akumulasi dari sekian banyak paham Jawa 

yang sangat terbuka terhadap berbagai kemungkinan terjadinya perubahan 
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yang secara bebas dan mudah berkembang dalam masyarakat.  

Maka, sangat relevan bila di Desa Jalen memiliki budaya Jawa yang 

berpengaruh kuat dalam kehidupan sosial. Latar belakang pendidikan 

masyarakat juga mempengaruhi pola pikir dan pengetahuan masyarakat 

terhadap adat dan budaya disekitarnya. Secara rinci tingkat pendidikan 

masyarakat dapat dilihat dari tabel berikut : 

Tabel 3.3 

Data Tentang Tingkat Pendidikan Masyarakat 

 

No. Keterangan Jumlah 

1 Penduduk tamat SD/sederajat 968 

2 Penduduk tamat SLTP/sederajat 491 

3 Penduduk tamat SLTA/sederajat 194 

4 Penduduk Tamat D-1 83 

5 Penduduk Tamat D-2 85 

6 Penduduk Tamat D-3 110 

7 Penduduk Tamat S-1 112 

8 Penduduk Tamat S-2 3 

Sumber : Dokumen profil Desa Jalen tahun 2014 

B. Pandangan Tokoh Masyarakat Dan Tokoh Adat Terhadap Syarat Sah 

Perkawinan dan Adat Larangan Menikah Melangkahi Kakak Kandung 

Indonesia merupakan negara hukum yang dimana peraturan perundang-

undangan lebih dikedepankan dalam menyelesaikan masalah. Namun pada 

beberapa daerah masih banyak masyarakat yang berpegang teguh terhadap 

aturan adat yang notabene aturan tersebut tidak tertulis dan validitasnya masih 
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dipertanyakan. Semisal masyarakat batak, minangkabau, bali dan jawa, 

masing-masing memiliki aturan adat tersendiri. Namun diera modern yang 

penuh dengan kemajuan ini adat sudah banyak yang meninggalkan,akan tetapi 

ada yang masih menggunakannya. 

Hampir semua hal diatur oleh adat khususnya masyarakat jawa terlebih 

untuk masalah perkawinan. Salah satu adat yang menjadi dilema dikalangan 

masyarakat jawa adalah larangan menikahi melangkahi kakak kandung. Hal ini 

terjadi di Desa Jalen Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo yang mana 

masyarakat di Desa tersebut masih banyak yang mempercayai adat-istiadat 

larangan menikah melangkahi kakak kandung. 

Mayoritas masyarakat Desa Jalen Kecamatan Balong Kabupaten 

Ponorogo beragama Islam, bahkan bisa dibilang aktif dalam kegiatan 

keagamaan, karena mengikuti setiap kegiatan yang bertema tentang agama 

yang dilaksanakan di Desa Jalen, tetapi masyarakat hanya sekedar ikut-ikutan, 

mengikuti tradisi lingkungan masyarakat. Mayoritas mereka belum paham 

dengan Undang-undang perkawinan maupun KHI, apalagi yang berkaitan 

dengan hukum perkawinan atau syarat sah dalam suatu pernikahan. Hanya 

sebagian masyarakat yang paham dengan syarat sah suatu perkawinan dalam 

UU No. 1 tahun 1974 maupun KHI. Adat Jawa peran tokoh adat sangat 

penting sebagai orang yang dituakan dan dianggap mengerti masalah adat-

istiadat. 

Tekad salah seorang tokoh adat menyatakan bahwa yang dimaksud 

nikah ngelangahi atau melangkahi adalah suatu pernikahan yang tidak 
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diizinkan untuk dilaksanakan apabila pengantin yang akan menikah 

mendahului kakak kandungnya. Di dalam masyarakat Desa Jalen adat larangan 

menikah melangkahi kakak kandung merupakan suatu adat kebiasaan yang 

dilakukan orang terdahulu yang sampai sekarang masih diikuti. Larangan 

tersebut tidak hanya isapan jempol belaka tetapi beralasan yakni ketika seorang 

kakak didahului adiknya maka akibatnya tidak bagus, apalagi yang di dahului 

adalah kakak perempuan takutnya akan berakibat tidak akan dapat jodoh 

bahkan bisa sampai jadi perawan tua. Berikut kutipan wawancara dengan 

narasumber : 

“Dalam adat larangan nikah ngelangkahi kakak kandung emang ada, 
tapi iku cuma gugon tuhon yang artinya sesuatu yang dilakukan orang 

dulu atau kebiasaan orang terdahulu tapi masih dilaksanakan pada 

orang zaman sekarang. Apabila nikah ngelangkahi maka kehidupan 

kedepan tidak bagus. Apalagi yang dilangkahi kakak perempuan. jika 

ingin ngelangkahi ya harus minta izin pada kakaknya, supaya kakak 

tidak merasa malu atau rendah hati”76
 

 

Hal ini juga diperkuat dengan pendapat perangkat desa (modin) Sunani 

yang menyatakan bahwa larangan nikah melangkahi kakak kandung hanyalah 

sebuah tradisi adat jawa atau ajaran nenek moyang dahulu. Pernikahan 

seyogyanya harus dilakukan segera mungkin apabila sudah cukup umur atau 

sudah dewasa yang telah mencapai umur 19 untuk laki-laki dan 16 tahun 

perempuan yang telah dituangkan dalam UU No. 1 tahun 1974. Masalah 

menikah yang melangkahi kakak itu bukan merupakan halangan untuk 

membatalkan pernikahan karena jodoh ada ditangan tuhan. Berikut kutipan 

hasil wawancara dengan narasumber yang peneliti dapatkan : 

                                                           
76

 Lihat transkrip 02/02-W/F-2/15-II/2015 



57 

 

 

 

“Itu hanya petuah atau ajaran nenek moyang dulu, Pernikahan itu 

harus disegerakan apabila sudah cukup umur atau sudah dewasa, 

karena zaman sekarang banyak yang sudah terpengaruh dengan 

pergaulan bebas. Menikah apabila masih ada si kakak yang belum 

menikah, itu bukan suatu halangan untuk membatalkan pernikahan, 

karena datangnya jodoh yang ngatur tuhan.”77
 

 

Menurut pendapat dari perangkat desa Masrur, bahwa menikah 

melangkahi kakak kandung seyogyanya seorang adik menghargai kakak 

kandung dengan tidak mendahuluinya. Tetapi kalau seorang adik terlebih 

dahulu mendapat jodoh sebaiknya meminta izin kepada kakaknya. Berikut 

kutipan wawancaranya : 

“Sebaiknya kita lebih menghargai kakak kandung dengan tidak 

mendahuluinya  dalam pernikahan. Namun, jika sang adik berjodoh 

terlebih dahulu maka adik meminta izin terlebih dahulu kepada sang 

kakak dan keluarga yang lain. Karena  ada kakak yang rela dilangkahi 

adiknya namun tidak sedikit pula seorang kakak tidak rela dilangkahi 

adiknya dengan berbagai macam alasan”.78
 

 

Di dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 sudah diatur tentang syarat 

sah dalam suatu perkawinan yaitu : 

10. Didasarkan atas persetujuan antara calon suami dan calon istri, yang 

berarti tidak ada paksaan dalam perkawinan. 

11. Pada azasnya perkawinan itu adalah satu istri bagi satu suami 

(monogami) dan begitupun sebaliknya kecuali mendapat izin dari 

Pengadilan Agama dengan berbagai syarat-syarat yang berat. 

12. Pria harus telah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 

(enam belas) tahun. 
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13. Harus mendapatkan izin masing-masing dari kedua orang  tua mereka 

kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 

(dua puluh satu) tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari 

Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari ketentuan 

yang ada. 

14. Tidak termasuk dalam larangan-larangan perkawinan antara 

keduanya. 

15. Seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain kecuali 

dispensasi oleh Pengadilan. 

16. Seorang yang telah cerai untuk kedua kalinya maka diantara mereka 

tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi sepanjang hukum masing-

masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak 

menentukan lain. 

17. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah 

lampau tenggang waktu tunggu. 

18. Perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara perkawinan yang 

diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Peraturan 

Menteri Agama No. 3 tahun 1975 tentang Pencatatan Nikah, Talak 

dan Rujuk.
79

 Yang sekarang diperbarui menjadi Peraturan Pemerintah 

No. 47 tahun 2004 jo Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 

tentang Pencatatan Perkawinan. 

Sedangkan dalam  Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 14 sudah 
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diatur tentang syarat dan rukun perkawinan yang menyatakan : 

“untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a). calon suami, b). calon 
isteri, c). wali nikah, d). dua orang saksi dan e). ijab dan qabul”80

 

 

Namun menurut Sunani (Modin) pemahaman masyarakat Desa Jalen 

terhadap peraturan mengenai syarat dan rukun perkawinan baik dalam undang-

undang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam masih sangat kurang 

sekali. Karena polapikir masyarakat masih terkungkung oleh adanya aturan 

adat kebiasaan dan ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia (SDM) 

masyarakat sangat rendah. Berikut kutipan langsung hasil wawancara dengan 

narasumber : 

“Ketika ada permasalahan dalam pernikahan karena tersangkut 

dengan adanya larangan adat kebiasaan, saya selalu memberi arahan 

jika dalam hukum perkawinan maupun KHI tidak melarang. Syarat sah 

maupun rukun pernikahan dalam undang-undang perkawinan tidak 

ada larangan nikah kecuali karena yang dilarang oleh agama, tetapi 

masyarakat sini tetap tidak mau menerima karena ya sudah percaya 

dengan adat. Mereka mengetahui hanya tidak mau mengikuti karena 

kurangnya pengetahuan terhadap hukum perkawinan.”81
 

 

Kompilasi Hukum Islam sebenarnya hampir sejalan dengan hukum 

Islam, karena KHI merupakan godokan dari para ulama dengan 

menggunakan fiqh klasik maupun fiqh kontemporer, dengan menyesuaikan 

kepada masyarakat Indonesia. Karena dalam penyusunan KHI, secara 

subtansial dilakukan dengan mangacu kepada sumber hukum Islam, yakni 

al-Qur‟an dan Sunnah Rasul dan secara hirarki mengacu kepada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

Disamping itu, para perumus KHI memperhatikan perkembangan 
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yang berlaku secara global serta memperhatikan tatanan hukum adat, yang 

memiliki titik temu dengan tatanan hukum Islam. Dengan demikian, KHI 

merupakan suatu perwujudan hukum Islam yang khas di Indonesia, dengan 

perkataan lain, KHI merupakan wujud hukum Islam yang bercorak ke-

Indonesiaan.  

Berdasarkan hal itulah, pembahasan mengenai larangan perkawinan 

tidak berbeda dengan apa yang dijelaskan dalam fiqh. Sehingga tidak 

ditemukan larangan yang berkaitan dengan melangkahi kakak kandung. 

Hanya saja dalam KHI terdapat 6 pasal yang menjelaskan larangan 

perkawinan dimulai dari pasal 39 sampai dengan pasal 44, yang 

kesemuanya itu telah dimuat pada bab II pada skripsi ini. 

Meskipun masa sekarang sudah banyak yang mungkin 

meninggalkan adat tersebut, begitupun dalam praktek di masyarakat Desa 

Jalen sudah tidak seperti dulu lagi, artinya sudah banyak yang 

meninggalkannya. Apabila seorang adik akan menikah terlebih dahulu 

maka bagi seorang kakak malah menyambutnya dengan senang hati, tidak 

menghalang-halangi bahkan tidak akan melarangnya. Berikut kutipan 

wawancaranya : 

“Saat ini prakteknya sudah tidak seperti dulu lagi mas,  banyak 

yang sudah meninggalkan adat istiadat dalam pernikahan 

ngelangkahi kakak kandung, apabila sang adik ingin menikah orang 

tua dan kakak menyabut dengan senang hati dan gembira, tidak lagi 

menghalang-halangi atau melarang karena ada si kakak yang belum 

menikah. Tapi ya tetep masih banyak yang berpegah teguh pada 

adat, mereka masih percaya ajaran nenek terdahulu”82
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Pada dasarnya masyarakat Desa Jalen sudah mulai menganggap 

perkawinan melangkahi kakak kandung menjadi sesuatu yang biasa, 

walaupun masih ada beberapa orang tua yang menghalang-halangi 

perkawinan tersebut, bahkan dalam pergaulan hidup masyarakat sudah 

sering melakukannya. Berbeda dengan Desa Jalen yang lalu, saat itu orang 

masih menganggap perkawinan tersebut sesuatu yang tabu, karena ada 

beberapa alasan : 

Pertama, apabila ada seorang kakak dilangkahi kawin oleh adiknya, 

maka diasumsikan bahwa kakaknya itu tidak laku atau tidak dapat jodoh. 

Kedua, bila seorang kakak dilangkahi kawin oleh adiknya, 

dikhawatirkan si kakak sulit untuk mendapatkan jodoh atau jadi perawan 

tua dan perjaka tua.  

Ketiga, menghindari fitnah atau cibiran dari masyarakat, karena 

melangkahi kakak merupakan perbuatan yang tidak baik, tidak sopan 

karena masih ada yang lebih tua. 

Berikut kutipan pendapat dari bapak Tekad  : 

“Ya menurut orang terdahulu jika si adik ngelangkahi kakaknya 

maka kakaknya jauh dari jodoh, jadi perawan atau perjaka tua, 

merupakan perbuatan yang tidak baik,tidak sopan karna masih ada 

kakak yang lebih tua, akan terganggu kejiwaan kakak atau si kakak 

merasa rendah hati dan akan dapat sial bagi keluarga maupun adik 

yang ngelangkahi”83
. 

 

Selain itu Tekad jogoboyo juga berpendapat bahwa ketika seorang 

adik akan melangkahi kakaknya untuk menikah harus membayar uang 
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pelangkah pada kakaknya atau uang tersebut dibebankan pada calon suami 

adiknya. Mengenai jumlah nominal tidak ada ketentuan tetapi tergantung dari 

kesepakatan yang penting tidak memberatkan calon pengantin. Berikut 

kutipannya : 

“Tergantung dari keluarga dan kakak yang dilangkahi, biasane adik 
memberikan uang pelangkah pada kakaknya, Soal adanya uang 

pelangkah yang harus dibayarkan bila perkawinan tersebut 

melangkahi, ada dua pendapat dikalangan masyarakat, pertama, 

bahwa kewajiban uang pelangkah itu dibebankan kepada calon 

suami. Kedua, dibebankan kepada adik yang mau menikah, dengan 

cara mengambil sebagian dari maharnya. Sedangkan nominal yang 

harus dibayarkan tidak ada patokannya, tergantung berapa yang 

disepakati pada saat tahapan membicarakan mahar. Yang penting 

tidak memberatkan calon pengantin.”84
 

 

C. Pandangan Masyarakat Dan Pelaku Terhadap Larangan Menikah 

Melangkahi Kakak Kandung 

Pernikahan dalam hukum adat bukan semata-mata suatu ikatan 

antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri untuk mendapatkan 

keturunan dan membina kehidupan rumah tangga saja, tetapi selain itu juga 

terdapat hubungan hukum yang menyangkut anggota keluarga dari pihak istri 

dan dari pihak suami. Terjadinya pernikahan berarti berlakunya ikatan 

kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menjalin hubungan kekerabatan 

yang rukun dan damai. 

Masyarakat Desa Jalen yang mayoritas beragama islam, masih 

berpegang teguh terhadap hukum adat, atau masih percaya terhadap adat. 

Sebagai contoh adat larangan nikah melangkahi kakak kandung. menurut 
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Paiman salah seorang warga Desa Jalen mengatakan, bahwa seorang adik tidak 

boleh menikah mendahului kakaknya, harus menunggu kakaknya menikah 

lebih dulu. Karena apabila kakaknya dilangkahi, maka kakaknya akan merasa 

malu atau rendah hati, apalagi jika yang dilangkahi itu kakak perempuan. 

Berikut kutipan wawancara dari informan : 

“Sebaiknya adik tidak boleh ngelangkahi kakaknya.menunggu 

kakak nikah lebih dulu. karena  kakak akan merasa malu dan tidak 

laku, apalagi jika kakak yang dilangkahinya adalah perempuan.”85
 

 

Hal tersebut juga sejalan dengan apa yang disampaikan Yuli salah 

seorang kakak yang melarang adiknya untuk menikah lebih dulu, karena 

sebagai adik harus tetap menghormati dan menghargai kakak yang lebih 

tua. Sebaiknya adik tidak menikah mendahului kakaknya, karena hal 

tersebut merupakan perbuatan yang tidak bagus dan akan mengakibatkan 

kakak merasa malu, tidak laku serta rendah hati dan kata orang terdahulu 

bisa jauh dari jodoh apabila kakak dilangkahi adik dalam hal pernikahan. 

Berikut kutipan pendapat dari narasumber : 

“Sebaiknya kita lebih menghargai kakak kandung dengan tidak 

mendahuluinya  dalam pernikahan. Apabila dilangkahi maka 

kakak akan merasa malu dan rendah hati. Kata mbah-mbah 

dulu si kakak bisa jauh dari jodoh, jadi perawan tua.”86
 

 

Dalam undang-undang perkawinan maupun KHI tidak ada larangan 

menikah melangkahi kakak kandung, bahkan dalam syarat dan rukun 

perkawinan juga tidak ada ketentuan larangan menikah melangkahi kakak 

kandung. Meskipun begitu sebagai seorang kakak tetap tidak mau jika 
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dilangkahi adiknya dalam hal perkawinan. Karena si kakak tidak mau jadi 

bahan perbincangan warga atau dipermalukan warga dan adat larangan 

menikah tersebut juga sudah menjadi kepercayaan keluarga. Berikut 

kutipan pendapat : 

“saya tidak mau dipermalukan oleh warga sekitar sini, kan 

dalam adat kepercayaan keluarga kami bila nikah ngelangkahi 

itu tidak bagus bagi keluarga maupun kakaknya. Dan harus 

menghormati yang lebih tua .”87
 

 

Paiman warga Desa Jalen juga mengutarakan hal yang sama, berikut 

kutipan pendapat dari narasumber : 

“Karena keluarga kami masih mengikuti ajaran nenek moyang 

dulu. Menurut saya jika nikah ngelangkahi itu dilakukan akan 

berdampak tidak bagus bagi keluarga dan kakak. Bisa jauh dari 

jodoh. Meskipun dalam hukum perkawinan tidak melarang.”88
 

 

Apabila ingin melangkahi ada syarat tertentu yang harus dipenuhi 

adik yang mau melangkahi yakni memberikan uang pelangkah berupa 

barang atau uang. Tetapi untuk nominalnya tidak ada ketentuan pasti hanya 

tergantung dari keluarga atau kakak yang dilangkahi. Berikut kutipan 

pendapat dari narasumber : 

“Ada mas, ya adik harus ngasih uang pelangkah berupa uang 

atau barang kepada kakak yang dilangkahi, untuk nominalnya 

ya tergantung dari keluarga atau kakak yang dilangkahi.”89
 

 

Berbeda dengan pendapat Ninda salah seorang kakak yang 

dilangkahi adiknya mengatakan bahwa dalam hukum Islam tidak terdapat 

larangan menikah melangkahi kakak kandung, karena itu hanya adat yang 

dipercaya orang terdahulu. Jika seorang adik sudah siap lahir dan batin 
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untuk membina rumah tangga, maka seorang kakak harusnya tidak 

keberatan untuk dilangkahi atau tidak menghalang-halangi untuk menikah. 

Berikut kutipan wawancara dari informan : 

“Dalam islam tidak ada larangan nikah ngelangkahi kakak 

kandung seperti itu, jika sang adik sudah siap lahir dan batin untuk 

membina rumah tangga maka silahkan saja, saya tidak 

menghalang-halangi atau melarang.”90
 

 

Hal tersebut diperkuat dengan pendapat Luqman salah seorang 

warga Desa Jalen bahwa larangan menikah melangkahi kakak kandung itu 

hanya ajaran nenek moyang dulu, sedang untuk sekarang sudah berbeda 

zamanya. Kalau sudah ada jodoh lebih baik segera menikah karena dalam 

agama juga dianjurkan seperti itu. Berikut kutipan wawancara dengan 

narasumber : 

“Menurut saya larangan nikah ngelangkahi itu kan ajaran 

nenek moyang terdahulu, ya kalau sekarang apabila sudah ada 

jodoh ya menikah aja, tapi ya harus tetep minta izin kepada 

kakaknya karna lebih tua .”91
 

 

Masyarakat sendiri juga berdiam diri apabila ada warga lain yang 

melaksanakan pernikahan melangkahi kakak kandung. Tetapi warga yang 

masih berpegang teguh terhadap adat larangan menikah melangkahi kakak 

kandung selalu membicarakan hal itu pada warga yang lain atau dijadikan 

bahan pembicaraan warga. Dalam adat jika ingin melangkahi kakak 

kandung memang ada syarat tertentu yakni adanya uang pelangkah yang 

diberikan adik untuk kakaknya yang dilangkahi. Biasanya berupa uang atau 

barang, tetapi itu hanya tradisi adat saja. Berikut kutipan wawancara dengan 
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narasumber : 

“Tidak  ada syarat khusus, tapi biasane masyarakat sini si adik 

memberi uang pelangkah berupa uang atau barang. Saya 

pribadi tidak perlu, bila adik ingin menikah ya menikah saja. 

Tidak harus ada syarat seperti itu.”92
   

 

Menurut Luqman warga Desa Jalen sebenarnya masyarakat sendiri 

sudah banyak yang mulai meninggalkan adat larangan menikah melangkahi 

kakak kandung, termasuk keluarganya sendiri tidak lagi mengikuti tradisi 

seperti itu. Apabila sudah cukup umur dan sudah ada calon, tidak usah 

menghalang-halangi untuk menikah meskipun masih ada kakak yang belum 

menikah. Karena dalam agama apabila sudah cukup umur dan mampu 

menikah itu harus disegerakan. Berikut kutipan pendapat dari informan : 

“Tidak, apabila sudah cukup umur dan sudah ada calon saya 

tidak menghalang-halangi untuk menikah meskipun ada kakak 

yang masih belum menikah. Karna nikah itu secara agama bila 

sudah mampu harus disegerakan”93
 

 

Masyarakat mempunyai pandangan berbeda-beda dalam hal 

menyikapi adanya perbedaan antara hukum perkawinan dengan adat 

larangan menikah melangkahi kakak kandung. Ada yang masih berpegang 

teguh terhadap adat larangan menikah melangkahi kakak kandung dan ada 

yang sudah meninggalkan adat tersebut, karena menurut sebagian 

masyarakat dalam hukum perkawinan tidak ada larangan menikah seperti 

itu. Menikah itu harus disegerakan jika sudah dewasa serta datangnya jodoh 

itu tuhan yang ngatur. Berikut kutipan wawancara : 
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“Masyarakat ada yang masih mengikuti adat larangan nikah 

ngelangkahi kakak kandung, meskipun mereka tahu jika syarat 

dan rukun pernikahan dalam hukum perkawinan tidak melarang 

nikah ngelangkahi. Tapi ya banyak yang sudah meninggalkan 

adat itu karena jodoh yang ngatur tuhan. Pernikahan jika sudah 

dewasa harus disegerakan.”94
 

Tidak berbeda dengan pendapat Ninda, bahwa setiap orang 

mempunyai kepercayaan yang berbeda-beda apalagi soal adat. Ada yang 

masih percaya dan ada yang sudah meninggalkannya. Karena menikah 

apabila sudah dewasa dan mampu harus disegerakan, dalam hukum islam 

dan hukum perkawinan sendiri tidak ada ketentuan larangan menikah 

melangkahi kakak kandung. Dalam syarat dan rukun pernikahan serta 

larangan menikah dalam hukum perkawinan tidak terdapat larangan 

menikah melangkahi kakak kandung. Berikut kutipan wawancara dari 

narasumber : 

“Saya tidak mempermasalahkan adanya perbedaan itu, ya 

karna itu kepercayaan tiap individu, saya pribadi dengan 

kelurga mengikuti hukum negara tidak lagi adat larangan nikah 

ngelangkahi kakak kandung. Karna dalam hukum perkawinan 

maupun hukum islam tidak ada larangan nikah seperti itu. 

Syarat dan rukun serta larangan nikah dalam hukum 

perkawinan  juga tidak ada ketentuan seperti itu. Jodoh yang 

ngatur tuhan dan nikah itu harus disegerakan bila sudah 

dewas.”95
 

 

Perkawinan sebenarnya suatu hal yang sakral bagi kedua belah pihak 

untuk melaksanakan sunnatullah dan meneruskan keturunan. Meski di 

Indonesia perkawinan sudah diatur sedemikian rupa yakni dalam Undang-

undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam 
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(KHI). Namun dilain hal juga terdapat peraturan yang tidak tertulis yakni 

hukum adat. Meski demikian substansi dari peraturan-peraturan baik dari 

hukum positif dan juga adat memiliki tujuan untuk kebaikan dan ketertiban. 
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BAB IV 

ANALISIS EFEKTIVITAS UU NO. 1 TAHUN 1974 TERHADAP 

LARANGAN MENIKAH MELANGKAHI KAKAK KANDUNG DI 

DESA JALEN KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO 

A. Analisa Pemahaman Masyarakat Terhadap Syarat Sah Perkawinan 

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab II dan III bahwa perkawinan 

dapat diartikan sebagai akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak 

dan kewajiban antara seorang laki–laki dan perempuan yang bukan mahram. 

Sedangkan dalam UU No. 1 tahun 1974 perkawinan adalah suatu ikatan lahir 

batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan 

tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa. Perkawinan memiliki nilai religius, oleh karena itu juga 

memiliki nilai sakral dan setiap orang akan menginginkannya. Karena 

kesakralannya tersebut perkawinan tidak diperbolehkan bahkan dilarang untuk 

sekedar main-main. 

 Indonesia merupakan negara hukum yang dimana peraturan 

perundang-undangan lebih dikedepankan dalam menyelesaikan masalah. 

Namun pada beberapa daerah masih banyak masyarakat yang berpegang teguh 

terhadap aturan adat yang notabene aturan tersebut tidak tertulis dan 

validitasnya masih dipertanyakan. Seiring dengan perkembangan zaman yang 

semakin modern yang menuntut orang untuk selalu mengikuti perkembangan 
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tersebut, masih ada yang berpegang teguh terhadap aturan adat. Sebagai contoh 

adat dalam hal perkawinan. 

Hampir semua hal diatur oleh hukum adat khususnya masyarakat Jawa 

terlebih lagi untuk masalah perkawinan. Salah satu adat yang menjadi dilema 

dikalangan masyarakat jawa adalah larangan menikahi melangkahi kakak 

kandung. Peraturan seperti ini sudah menjadi kearifan sosial yang berkembang 

dan dipegang teguh oleh masyarakat. Hal ini terjadi di Desa Jalen Kecamatan 

Balong Kabupaten Ponorogo yang mana masyarakat di Desa tersebut masih 

banyak yang mempercayai adat-istiadat larangan menikah melangkahi kakak 

kandung. 

Sebenarnya masyarakat Desa Jalen merupakan masyarakat yang 

agamis dan berpendidikan karena mayoritas masyarakat Desa Jalen beragam 

Islam, bahkan aktif dalam setiap kegiatan keagamaan. Meskipun demikian 

masyarakat Desa Jalen pemahamannya terhadap UU Perkawinan sangatlah 

kurang. Menurut Sunani modin Desa Jalen masyarakat belum paham dengan 

adanya UU No. 1 tahun 1974, apalagi yang berkaitan dengan syarat sah dalam 

perkawinan. 

Sebagian masyarakat ada yang sudah paham, tetapi itu hanya sebagian 

kecil saja. Hanya mereka yang lulusan SMA atau yang berpendidikan tinggi. 

Dalam perkawinan masyarakat Desa Jalen masih berpegang teguh terhadap 

adat, banyak yang mengkesampingkan aturan yang termuat dalam UU No. 1 

tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). 
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Dalam prakteknya, pelaksanaan perkawinan di masyarakat Desa Jalen  

berbeda dengan apa yang sudah di atur dalam Undang-undang perkawinan. 

Pada masyarakat desa Jalen terdapat istilah larangan menikah ngelangkahi  

kakak kandung, yang artinya seorang adik tidak boleh menikah sebelum kakak 

kandungnya menikah terlebih dulu, dikarenakan hal tersebut dianggap 

perbuatan yang tidak baik. Hal itu tidak sesuai dengan syarat sah perkawinan 

yang ada dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974, karena tidak ada pasal yang 

menyebutkan adanya larangan menikah melangkahi kakak kandung tersebut. 

Hal tersebut membuktikan bahwa masyarakat desa Jalen belum 

memahami terhadap syarat sah perkawinan. Mereka masih patuh terhadap adat 

yang ditinggalkan nenek moyang dulu. Menurut tokoh masyarakat Desa Jalen 

Islam yang dianut masyarakat yaitu Islam tradisi, mengikuti ajaran yang 

terdahulu. 

Sunani seorang modin Desa Jalen menambahkan bahwa masyarakat 

sulit untuk menerima perubahan tentang pelaksanaan perkawinan dikarenakan 

masih rendahnya sumber daya manusia yang dimiliki apalagi pengetahuan 

tentang masalah hukum, ini menjadi salah satu penyebab permasalahan. Untuk 

menanggulangi agar kedepannya lebih baik satu-satunya jalan dengan 

pendidikan. Sebenarnya ketika ada pernikahan yang tersangkut dengan 

masalah adat pasti diberi arahan, kalau dalam hukum Islam maupun hukum 

positif tidak mengatur pelaksanaan perkawinan seperti itu, sebagai contoh  adat 

larangan menikah melangkahi kakak kandung.  
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Kearifan sosial masyarakat Jawa khususnya Desa Jalen jika 

digambarkan memang masih kental dengan adat dan tradisinya apalagi 

berhubungan dengan perkawinan mulai dari hari, upacara perayaan dan lain-

lain masih berbau adat budaya. Untuk itu karena masyarakat sebagai konstitusi 

tertinggi dalam negara demokrasi seperti Indonesia, peraturan yang ada harus 

mencerminkan kehidupan masyarakatnya sebagai subyek hukum. 

Oleh karena itu dapat dikategorikan yang menjadi permasalahan  

kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syarat sah pernikahan dan  

pemahaman terhadap peraturan dalam hukum positif yaitu : 

1. Sebagian masyarakat masih percaya terhadap adat. 

2. Kasadaran masyarakat terhadap hukum masih sangat kurang. 

3. Kurangnya sumber pengetahuan masyarakat atau sumber daya 

manusia. 

Ketiga hal tersebut menurut penulis menjadi permasalahan urgen yang 

menjadi penyebab terkungkungnya mainset (cara berfikir) masyarakat untuk 

menerima hukum positif, jika dalam sosiologi diistilahkan cultural lag. 

B. Persepsi Masyarakat Desa Jalen Terhadap Adat Larangan Menikah 

Melangkahi Kakak Kandung 

Di dalam Adat jawa dikenal suatu istilah “nikah ngelangkahi kakak 

kandung”, atau yang lebih dikenal masyarakat dengan istilah pernikahan 

melangkahi kakak kandung. Artinya adalah suatu pernikahan yang tidak 

diizinkan untuk dilaksanakan apabila pengantin yang akan menikah 

melangkahi kakak perempuan atau kakak laki- laki yang belum menikah. 
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Menurut Tekat seorang tokoh adat, Pada masyarakat khususnya di 

desa Jalen, pernikahan semacam ini hanya aturan adat terdahulu yang dipegang 

oleh nenek moyang, oleh karena itu masyarakat atau penduduk Desa ini ada 

yang masih berpegang atau percaya dengan adat pernikahan melangkahi kakak 

kandung, apabila ada seorang kakak perempuan atau kakak laki-laki yang 

belum menikah dan dilangkahi pernikahannya oleh sang adik, maka ada yang 

berpendapat niscaya kehidupan kakak tersebut tidak akan bagus kedepan, 

terutama dalam masalah jodoh. Dan juga bagi si kakak ataupun keluarga yang 

akan dilangkahi menikah oleh sang adik akan mendapatkan dampak tidak baik 

atau akibat yang tidak enak bagi keluarga terutama kakaknya. Maka dari itu 

seorang adik dilarang menikah melangkahi kakaknya yang belum menikah.  

Hal ini bener-bener dipatuhi oleh masyarakat Desa Jalen. Selain itu 

menurut masyarakat Desa Jalen bahwa ketika seorang adik akan melangkahi 

kakaknya untuk menikah harus memberikan uang pelangkah pada kakaknya 

atau uang tersebut dibebankan pada calon suami adiknya. Mengenai jumlah 

nominal tidak ada ketentuan tetapi tergantung dari kesepakatan keluarga yang 

penting tidak memberatkan calon pengantin. 

Pernikahan melangkahi kakak kandung (ngelangkahi) adalah istilah 

tersebut yang biasa ada didalam masyarakat dan kemudian menjadi hukum 

(adat) bagi masyarakat jawa umunya dan khususnya bagi warga Desa Jalen. 

Walaupun ia berasal dari hukum adat, hal tersebut tidak bisa menjadi patokan 

bahwa pernikahan tersebut dilarang menurut agama Islam. Pelaksanaan 

pernikahan yang terjadi di masyarakat Desa Jalen  tersebut tidak sesuai dengan 
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apa yang telah di atur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 maupun KHI. 

Karena dalam hukum positif yakni Undang-undang No. 1 tahun 1974 tidak ada 

syarat sah perkawinan yang menyebutkan larangan menikah melangkahi kakak 

kandung, tetapi dalam masyarakat Desa Jalen terdapat tambahan yakni adanya 

larangan menikah ngelangkahi kakak kandung. 

Meskipun adanya perbedaan antara adat dengan hukum positif, tetapi 

Dari masyarakatnya sendiri terlanjur nyaman dengan apa yang sudah mereka 

jalankan ketika melaksanakan perkawinan dan bahkan menjadi sebuah 

kebiasaan yang mendarah daging, sehingga ketika terdapat perubahan mereka 

cenderung akan sulit untuk menerimanya. Indonesia sebagai negara hukum 

memang ingin menegakkan hukum yang sudah termaktub dalam peraturan 

perundang-undangan dan masyarakat sebagai subyek hukum harus masuk di 

dalamnya. Oleh karena itu harus ada sinergi antara keduanya baik peraturan 

dengan subyek hukumnya. 

C. Efektivitas Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Terhadap Larangan 

Menikah  Mendahului Kakak Kandung. 

Sosiologi hukum merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang 

membahas fenomena sosial. Dalam ilmu sosiologi hukum terdapat banyak 

teori yang bisa dipergunakan untuk menganalisis kejadian yang berkaitan 

dengan kehidupan sosial kemasyarakatan. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan teori efektifitas hukum untuk menganalisis permasalahan yang 

terjadi. Menurut teori efektivitas hukum, bahwa hukum harus memenuhi syarat 

yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis dan berlaku secara 
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filosofis. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam 

masyarakat yaitu kaedah hukum peraturan itu sendiri, petugas atau penegak 

hukum, sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum, dan 

kesadaran masyarakat serta kebudayaan. 

Teori efektivitas hukum memiliki cara pandang terhadap fenomena 

yang terjadi dalam masyarakat. Teori efektivitas hukum memandang dari segi 

hukumnya, apakah hukum yang diterapkan benar-banar sudah efektif atau 

belum, akan tetapi banyak unsur yang mempengaruhinya dan antara satu sama 

lain saling berkaitan seperti yang tersebut dalam bab II. 

Jika melihat penelitian dalam karya tulis ini yang dimaksud adalah 

bagaimana teori efektivitas hukum memandang permasalahan tentang 

pelaksanaan perkawinan di Desa Jalen Kecamatan Balong Kabupaten 

Ponorogo. Peraturan yang dimaksud adalah Undang-undang No. 1 tahun 1974 

tentang syarat sah perkawinan pasal 6-7. Peraturan tersebut apabila melihat 

fenomena yang terjadi di masyarakat dapat dikatakan tidak efektif, karena 

dalam pelaksanaan perkawinan terebut berbeda dengan apa yang diterapkan 

dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai aturan sendiri yakni menambah 

adanya suatu aturan dimana seorang adik dilarang menikah lebih dahulu 

apabila masih ada kakak yang belum menikah atau dengan istilah larangan 

menikah ngelangkhi kakak kandung, tentu saja hal ini menjadi permasalahan. 

Memang dalam teori ini tidak hanya memandang dari sudut peraturannya saja 

akan tetapi melihat dari berbagai aspek. 



76 

 

 

Teori efektivitas memandang bahwa sebuah peraturan dianggap 

tidak efektif ketika salah satu dari keseluruhan unsur yang mendukung 

tidak berjalan dengan baik. Dalam pembahasan penelitian ini menurut 

penulis bahwa hukum adat yang berkembang di masyarakat jika dikaitkan 

dengan teori sudah tidak relevan lagi. Karena melihat konteks masa 

sekarang orang memiliki cara berfikir yang lebih maju dan modern, ini 

bukan berarti hukum adat tidak baik untuk ditaati. Selain itu negara 

Indonesia merupakan negara hukum, maka sudah ada hukum yang perlu 

ditaati dan dilaksanakan oleh setiap masyarakat yakni Undang-undang No. 

1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.  

Teori efektivitas hukum mempunyai hubungan yang erat dengan 

persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum, artinya hukum 

harus benar-benar mengandung tiga hal baik secara filosofis, yuridis, dan 

sosiologis. Dalam adat, suatu hukum adat ada karena kebiasaan masyarakat 

yang dilakukan secara terus – menerus dan kemudian menjadi sebuah 

peraturan yang dipatuhi oleh masyarakat. Hukum adat tidak bisa dijadikan 

patokan sebagai hukum mayoritas masyarakat Indonesia, karena hukum 

adat sering kali berbenturan dengan hukum positif yang ada di indonesia. 

Sebagai contoh adat larangan menikah ngelangkahi kakak kandung. 

 Syarat  sah perkawinan yang termuat dalam Undang-undang No. 1 

tahun 1974 tidak terdapat poin pasal yang menyebutkan adanya larangan 

menikah ngelangkahi kakak kandung. Hal tersebut membuktikan bahwa 

antara pelaksanaan perkawinan dimasyarakat Desa Jalen  dengan hukum 
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perkawinan terdapat perbedaan atau adanya ketidak sesuaian. Padahal 

hukum tersebut dibuat untuk masyarakat sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan perkawinan. Dengan perkembangan zaman yang semakin 

modern hukum adat bukanlah suatu hukum yang harus dipatuhi lagi, 

karena sudah tidak relevan lagi dengan zaman sekarang. 

 Bila membicarakan efektifitas hukum dalam masyarakat berarti 

memberikan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa 

masyarakat untuk taat terhadap hukum. Menurut teori efektivitas hukum, 

bahwa hukum harus memenuhi syarat yaitu berlaku secara yuridis, berlaku 

secara sosiologis dan berlaku secara filosofis. Faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat yaitu : 

1. Kaedah hukum peraturan itu sendiri 

Dalam teori hukum, Seperti yang tersebut dalam penjabaran 

sebelumnya, bahwa ketika teori efektifitas hukum dibahas otomatis 

juga menyinggung tentang kaedah-kaedah hukum yang mengandung 3 

(tiga) unsur yaitu yuridis, sosiologis, dan filosofis. Antara ketiga unsur 

tersebut harus saling berkaitan dan saling melengkapi. (1) apabila 

kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis, ada kemungkinan kaidah 

itu merupakan kaidah mati, (2) kalau hanya berlaku secara sosiologis 

dalam arti teori kekuasan, maka kaidah itu menjadi kaidah pemaksa, (3) 

dan jika hanya berlaku secara filosofis, kemungkinannya kaidah itu 

hanya merupakan hukum yang di cita-citakan. Ketika dikaitkan dengan 

hukum yakni Undang-undang No. 1 tahun 1974, sebenarnya sudah 
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relefan hanya saja dalam penerapannya berbeda dengan apa yang 

terjadi dalam masyarakat Desa Jalen, masyarakat menambah dengan 

hukum adat yakni adanya larangan menikah ngelangkahi kakak 

kandung. Kesadaran masyarakat terhadap hukum masih sangat kurang. 

2. Penegak hukum 

Penegak hukum atau orang bertugas menerapkan hukum 

mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas 

pada strata atas, menengah, dan bawah. Artinya didalam melaksanakan 

tugas-tugas penerapan hukum, petugas seyogyanya harus memiliki 

suatu pedoman, diantaranya peraturan tertulis tertentu. maka juga akan 

timbul masalah. 

Penegak hukum dalam hal ini bukan berarti badan atau 

lembaga hukum penegak hukum seperti hakim, jaksa, advokat dan 

polisi, melainkan semua pihak yang dapat berperan penting untuk 

menegakkan hukum yang ada di Indonesia. Berhubungan dengan hal 

ini pemerintah dan juga masyarakat yang tau hukum itu sendiri dapat 

dikategorikan sebagai penegak hukum. 

3. Sarana/fasitas 

Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu 

aturan hukum. Sarana atau fasilitas disini adalah segala hal yang dapat 

mengoptimalkan pengertian dan pemahaman masyarakat Desa Jalen 

terhadap hukum positif. Diantaranya lembaga pemerintahan Desa 

dalam hal ini modin yang masih kurang berperan aktif dalam mengawal 
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hukum yang sudah ada. Selain itu peran pendidikan sebagai saluran 

ilmu juga masih kurang. 

4. Kesadaran masyarakat 

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah 

warga masyarakat. Yang dimaksud disini adalah kesadarannya untuk 

mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut 

derajat kepatuhan. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukakan 

masyarakat Desa Jalen belum melaksanakan perkawinan yang sesuai 

dengan hukum positif yakni Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan 

KHI, karena mayoritas masih berpegang teguh terhadap adat neneng 

moyang.  

5. Kebudayaan 

Budaya yang terbangun dalam masyarakat sudah mejadi 

kebiasaan yang mendarah daging seperti pelaksanaan larangan menikah 

melangkahi kakak kandung di Desa Jalen. Kebiasaan seperti ini 

sebenarnya diterima masyarakat dengan baik dan mereka 

menyepakatinya 

Dan masyarakat sudah terlanjur nyaman dengan hal itu dan itu 

sudah menjadi kebiasaan yang mempunyai nilai tersendiri, karena 

larangan menikah mendahului kakak kandung tersebut merupakan 

suatu peninggalan nenek moyang dahulu yang tidak mungkin mereka 

langgar.  
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Kelima faktor ini jika disusun secara sistematis memang 

seperti ini halnya dan antara satu dengan yang lain tidak ada mana yang 

lebih dominan semuanya saling berkaitan dan saling membangun. Dan 

Sistematika tersebut artinya untuk membangun efektifitas hukum harus 

diawali untuk mempertanyakan bagaimana hukumnya, kemudian 

disusul bagaimana penegak hukumnya, lalu bagaimana sarana dan 

fasilitas yang menunjang, kemudian bagaimana masyarakat merespon 

serta kebudayaan yang dibangun. 

Selain mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dengan melalui 

faktor-faktor tersebut di atas, sosiologi hukum juga bermanfaat untuk 

memahami bekerjanya hukum didalam masyarakat, dapat dilihat dari fungsi 

hukum itu didalam masyarakat. Fungsi hukum dimaksud dapat diamati dari 

beberapa sudut pandang yaitu : 

Pertama,  fungsi hukum sebagai control social yaitu upaya untuk 

mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan 

terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di 

dalam masyarakat. Adat larangan menikah melangkahi kakak kandung di 

Desa Jalen merupakan hukum adat yang dibawa nenek monyang dahulu 

dan masih dipercaya oleh masyarakat sekarang. Dari situ terjadi ketidak 

seimbangan antara  hukum adat dengan hukum perkawinan. Tidak 

seimbang di sini maksudnya adanya perbedaan pelaksanaan perkawinan 

yang terjadi dalam hukum adat pada masyarakat dan hukum perkawinan, 

yakni dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974  tentang syarat sah 
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perkawinan pasal 6-7 dan Dalam hukum adat pada masyarakat Desa Jalen 

terdapat adanya suatu  larangan menikah ngelangkahi kakak kandung, 

padahal dalam syarat sah Undang-undang perkawinan larangan menikah 

ngelangkahi tersebut tidak dilarang.  

Kedua, sebagai sarana social engineering yang maksudnya adalah 

sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan 

dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang 

tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Melalui 

social enginering atau rekayasa sosial berarti hukum disini ditempatkan 

nomor dua. Artinya dilihat dahulu keadaan masyarakatnya seperti apa 

sebelum menerapkan hukum. Masyarakat Desa Jalen dituntut untuk lebih 

maju dalam hal pemikiran dan menurut penulis SDM masyarakat masih 

sangat kurang, akibatnya kesulitan untuk mengoptimalkan peraturan yang 

ada untuk diterapkan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan pada pembahasan dan analisis di atas, maka peneliti dapat 

mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Persepsi masyarakat Desa Jalen terkait dengan syarat sah perkawinan yang 

terdapat dalam UU No. 1 tahun 1974 dalam prakteknya sebagian 

masyarakat belum memahami syarat sahnya perkawinan tersebut, hal itu di 

karenakan : 

a. Sebagian masyarakat masih percaya terhadap adat. 

b. Kesadaran masyarakat terhadap hukum masih sangat kurang. 

c. Kurangnya sumber pengetahuan masyarakat atau sumber daya 

manusia (SDM). 

2. Persepsi masyarakat Desa Jalen, adat larangan menikah ngelangkahi kakak 

kandung merupakan adat yang diajarkan nenek moyang dahulu dan jika 

ngelangkahi menikah maka kakak kandung akan jauh dari jodoh. 

Ngelangkahi menikah juga merupakan suatu perbuatan yang tidak baik, 

karena masih ada kakak yang lebih tua. Selain itu juga untuk menghindari 

fitnah atau bahan pembicaraan warga masyarakat. 

3. Efektivitas pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 terhadap larangan menikah 

melangkahi kakak kandung di Desa Jalen terdapat tidak seimbang antara 

hukum adat dengan hukum perkawinan, yakni antara UU No. 1 tahun 1974 

dengan adat masyarakat Desa Jalen, sebagian masyarakat masih percaya 
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dan berpegang teguh terhadap adat, masyarakat sulit untuk menerima 

pembaharu hukum karena polapikir masyarakat yang tradisional, dan 

kesadaran masyarakat terhadap hukum masih sangat kurang.  

B. Saran  

Dari apa yang peneliti uraikan maka dapat diberikan saran-saran 

sebagai berikut : 

a. Sebaiknya pernikahan harus disegerakan apabila sudah cukup umur 

dan siap lahir batin, karena zaman yang sudah modern apabila 

dihalang – halangi akan terjemurus dalam perzinaan. 

b. Adat kebiasaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam hendaknya 

jangan dipertahankan, karena tidak sesuai dengan syariat. 

c. Kesadaran hukum masyarakat lebih ditingkatkan melalui sosialisasi 

suatu produk hukum positif, sehingga masyarakat memahaminya. 
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