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ABSTRAK 

ALIEFATIN NURUL AZIZAH, 2018, Tinjauan Law  enforcementtTerhadap 

Nikah Siri (Studi Kasus Di Desa Kajang Keacamatan Sawahan 

KabupatenMadiun), Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syari‟ah Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN), pembimbing Lia Novaiana, M.H.I 

 

Kata Kunci:Law Enforcement, Nikah siri 

Nikah siri adalah perkawinan yang dilaksanakan di muka seseorang yang 

tidak berwenang tidak mempunyai kekuatan hukum karena persyaratan yang 

ditentukan oleh peraturan yang berlaku tidak dipenuhi. Terhadap tidak dicatatnya 

perkawinan pada seseorang yang berwenang ada kemungkinan penyebabnya, yaitu 

mereka menikah di hadapan tokoh masyarakat, kyai, atau pada orang tertentu yang 

memang tidak mempunyai otoritas untuk mengeluarkan surat-surat yang 

berhubungan dengan perkawinan. Seperti yang terjadi di Desa Kajang Kecamatan 

Sawahan Kabupaten Madiun. Pernikahan siri di Desa tersebut semakin tahun semakin 

meningkat yang disebabkan beberapa faktor. 

Dari latar belakang tersebut sangatlah penting untuk membahas nikah siri 

yang ditinjau dari segi law enforcementnya. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui praktik apa saja yang terjadi pada keluarga pelaku nikah siri dan untuk 

mengetahui faktor nikah siri di Desa Kajang Kecamatan Sawahan Kabupaten 

Madiun. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana tinjauan law  

enforcementtterhadap praktik nikah siri di Desa Kajang Kecamatan Sawahan 

Kabupaten Madiun.2) Bagaimana tinjauan law  enforcementtterhadap faktor nikah 

siri  di Desa Kajang Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun. 

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Sifat yang digunakan adalah sifat penelitian 

empirik karena meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat. Sumber data 

yang didapat berasal dari sumber data primer yaitu pelaku nikah siri dan sumber data 

sekunder yaitu tokoh masyarakat. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data 

interview, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan analisa data yang digunakan 

dimulai dengan mengambil seluruh data  yang diperoleh dari hasil wawancara dan 

dokumentasi dengan cara merekam  data-data, mengorganisasikan ke dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, memilih mana yang penting untuk dipelajari. Dan 

membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh penulis maupun orang lain. 

Praktik nikah siri yang ada di Desa Kajang masih terus berkembang karena 

hukum mengenai nikah siri itu dirasa berat dilakukan oleh para pelaku mengingat 

alasan-alasan para pelaku melakukan pernikahan siri tersebut. Dan law  enforcementt 

tidak berperan dengan baik di Desa Kajang. Faktor-faktor yang melatarbelakangi 

secara garis besar terdiri dari faktor eksternal dan faktor internal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang 

Allah telah menciptakan manusia saling berpasang-pasangan. Oleh karena 

itu haruslah diadakan suatu ikatan yang kekal yaitu suatu akad pernikahan. 

Berbagai pendapat telah dikemukakan tentang arti pernikahan. Perbedaan dari 

berbagai versi mengenai pernikahan. Disebabkan karena pernikahan sebagai 

suatu lembaga mempunyai banyak segi dan dapat dilihat dari berbagai sudut 

pandang, misalnya dari sudut agama, hukum, masyarakat dan sebagainya.
1
 

Sedangkan definisi dari penikahan itu sendiri adalah nikah berarti kumpul 

atau menyatu seperti perkataan tanakahat al-ashja>r, artinya ketika pohon-pohon 

itu condong dan satu sama lain saling menyatu. Kata al-nika>hjuga bisa bermakna 

al-zawa>j, seperti perkataan berikut: nakahtu al-mar‟ata nikaha>n, artinya: aku 

telah memperistri wanita itu. Menurut terminologishara‟, nikah adalah sebuah 

akad yang mengandung kebolehan saling mengambil kenikmatan biologis antara 

suami dan istri (istimta >‟) sesuai dengan prosedur yang diajarkan oleh shara‟.
2
 

Islam sangat menganjurkan pernikahan.Oleh sebab itu nikah disunahkan 

oleh Islam. Allah berfirman: 

 

                                                           
1
Mohamad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama  (Jakarta: PT Grafindo Persada 2002 

), 2 
2
Muhamad Zuhaily, Fiqh Munakahat  (Surabaya: CV. Imtiyaz, 2010), 15 
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هَُوا ِرَجاٗلا  ٌۡ هَا َسۡوَجهَا َوبَثَّ ِه ٌۡ ِحَدٖة َوَخلََق ِه ي ًَّۡفٖس َوَٰ َٰٓأَيُّهَاٱلٌَّاُسٱتَّقُىْا َربَُّكُن ٱلَِّذي َخلَقَُكن هِّ يََٰ

ا  َ َكاَى َعلَۡيُكۡن َرقِيبا ا َوًَِسآَٰءاۚٗ َوٱتَّقُىْاٱللَّهَٱلَِّذي تََسآََٰءلُىَى بِهِۦ َوٱۡۡلَۡرَحاَمۚٗ إِىَّ ٱَّللَّ   ١َكثِيزا

 
Artinya: “Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah 

menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanyaAllah 

menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah 

memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang 

banyak……” (QS. Al-Nisa‟:1).
3
 

 

Namun kita hidup di negara Indonesia yang memiliki peraturan tentang 

pernikahan yang diatur dalam  dalam UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. 

Seseorang yang hendak melaksanakan pernikahan harus mendaftarkan di kantor 

pencatat nikah di kecamatan setempat. Kompilasi Hukum Islam pasal 5 ayat (1) 

mempertegas lagi bahwa agar terjamin bagi masyarakat Islam setiap perkawinan 

harus dicatat.Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa pencatatan perkawinan tersebut 

pada ayat (1), dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur 

dalam undang-undang. 

Dengan memperhatikan tata cara dan ketentuan pernikahan menurut 

hukum yang ada, maka pernikahan  haruslah dilaksanakan di hadapan pegawai 

pencatat nikah yang dihadiri oleh dua orang saksi. Sesaat sesudah pernikahan 

mempelai menandatangani akta nikah yang telah disiapkan oleh pegawai 

pencatat nikah.Dengan selesainya penandatanganan tersebut pernikahan telah 

dicatat secara resmi sesuai ketetuan yang berlaku.Kepada kedua mempelai diberi 

kutipan akta nikah sebagai alat bukti bahwa mereka telah melaksanakan 

                                                           
3
An-Nisa‟ (4):1 
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pernikahan secara resmi dan sah. Sehubungan dengan ini Kompilasi Hukum 

Islam pasal 7 ayat(1)menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan 

dengan akta nikah yangt dibuat oleh pegawai pencatat nikah. 

Sedangkan pernikahan yang dilaksanakan dihadapan pejabat yang tidak 

berwenang (pegawai pencatat nikah)  tidak mempunyai kekuatan hukum karena 

persyaratan yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku tidak dipenuhi. 

Terhadap tidak dicatatnya pernikahan pada pejabat yang berwenang, ada 

kemungkinan penyebabnya, yaitu mereka menikah di hadapan tokoh masyarakat, 

kyai, atau pada orang tertentu yang memang tidak mempunyai otoritas untuk 

mengeluarkan surat-surat yang berhubungan dengan pernikahan.
4
 Maka hal 

tersebut disebut dengan nikah siri. 

Munculnya kasus nikah siri dalam konteks tidak adanya catatan KUA 

disebabkan oleh beberapa  faktor yang berbeda-beda. Satu hal yang perlu 

disebutkan secara konkret adalah apakah motif yang melatar belakangi sehingga 

merahasiakan pernikahan.
5
 

Pada dasarnya, Nabi saw telah mendorong umatnya untuk 

menyebarluaskan pernikahan dengan menyelenggarakan walimah „ursh. Anjuran 

untuk melakukan walimah, walaupun tidak sampai berhukum wajib akan tetapi 

nabi sangat menganjurkan (sunnah muakkadah). Nabi SAW bersabda: 

                                                           
4
Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Islam  (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), 

56 
5
Dadi Nuehaedi, Nikah di Bawah Tangan Praktik nikah Siri Mahasiswa Jogja  (Jogja: Ar-Ruzz 

Media, 2003), 18 
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هلل َب ْو ْمٍلْوهلل َب َب ْو ِب َب اْمٍلهلل هلل اهلل َب َب   َفَب َب اَب َب
Artinya: “Semoga Allah melimpahkan berkah kepadamu. Adakanlah walimah 

walaupun dengan seekor kambing.”
6
 

 

Maksud dari hadith diatas yaitu suatu pernikahan tidak boleh 

dirahasiakan. Namun haruslah diberitahu kepada khalayak umum. Karena istilah 

nikah siri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal di kalangan 

ulama‟. Hanya saja nikah siri dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya 

dengan nikah siri pada saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah siri yaitu 

nikah yang sesuai dengan rukun-rukun nikah dan syaratnya menurut syariat, 

hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya nikah tersebut kepada 

khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada walimah 

al-ursh. Berikut ini adalah pendapat para ulama‟ Islam tentang nikah siri. 

Dengan melakukan pernikahan siri sama saja para pelaku di Desa Kajang  

tidak taat kepada hukum oleh sebab itulah  ada suatu teori yang mengkaji suatu 

sikap masyarakat terhadap ketaatan atau kepatuhan hukum menurut Satjipto 

Rahardjo pada dasarnya melibatkan dua variabel, masing-masing adalah hukum 

dan manusia yang menjadi objek pengaturan hukum tersebut. Dengan demikian, 

kepatuhan terhadap hukum tidak hanya dilihat sebagai fungsi peraturan hukum, 

melainkan juga fungsi manusia yang menjadi sasaran pengaturan. Kepatuhan 

                                                           
6
Diriwayatkan oleh Al-Bukhori (3570), dan oleh Muslim (1426) 
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hukum tidak hanya dijelaskan dari kehadiran hukum semata, melainkan juga dari 

kesediaan manusia untuk mematuhinya.
7
 

Namun perihal ketaatan tersebut di Desa Kajang banyak yang 

mengabaikannya. Dengan bukti masyarakat Desa Kajang Kecamatan Sawahan 

masih banyak yang melakukan nikah siri. Keluarga yang melakukan nikah siri 

menganggap nikah siri merupakan hal yang wajar,karena masyarakat di desa 

tersebut cenderung tidak tanggap dengan keadaan di sekitarnya. Sehingga 

pernikahan siri di desa tersebut terus meningkat dari tahun ketahun.Mulai dari 

tahun 2014-sekarang peningkatan terus bertambah. Pada tahun 2014 warga yang 

melakukan nikah siri hanya 4 orang saja. Namun pada tahun 2015 pelaku nikah 

siri bertambah menjadi 7 orang. Peningkatan terus berjalan hingga tahun 2017 

mencapai 11 orang.
8
 Mengenai peningkatan nikah siri di Desa Kajang 

Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun peneliti ketahui dari kyai Desa setempat 

yang bernama Nur Toha. Namun peniliti dalam mengerjakan tugas akhir ini tidak 

hanya mewawancarai bapak Nur toha saja melainkan juga bapak Munir dan 

bapak Umar dari kalangan tokoh masyarakat. Selain itu juga mewanwacarai para 

pelaku nikah siri di Desa tersebut.  

Padahal sudah ada hukum pemerintah yang mengatur mengenai 

pernikahan yang harus dicatatkan. Namun pada kenyataannya di Desa Kajang 

masih banyak yang melakukan pernikahan yang tidak dicatatkan. Oleh sebab 

                                                           
7
 Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah 

(Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), 207 
8
Nurtoha, hasil Wawancara, 7 Desember 2017. 
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itulah muncul penegakan hukum untuk menangani hal tersebut berkaitan dengan 

hal yang mempengaruhi ketidak taatan masyarakat Desa Kajang. Penegakan 

hukum dapat dijadikan suatu tindakan untuk meminimalisir angka pernikahan siri 

di desa tersebut. Oleh karena itu Sajipto Raharjo mengatakan bahwa penegakan 

hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian 

hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. 

Dari pemaparan diatas membuat penulis tertarik untuk meneliti tentang 

faktordan jugapraktek  nikah siri ditinjau dari segi law inforcement. Maka 

penulis mengangkatnya menjadi karya tulis dengan judul: TINJAUAN LAW 

INFORCEMENT TERHADAP NIKAH SIRI (Studi Kasus di Desa Kajang 

Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun) 

 

B. Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tinjauan law inforcement terhadap pratik nikah siri di Desa 

Kajang Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun? 

2. Bagaimana tinjauan law inforcement terhadap faktor yang melatarbelakangi 

terjadinya nikah siri di Desa Kajang Kecamatan Sawahan Kabupaten 

Madiun? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan 

dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskrisikan praktik nikah siri di Desa Kajang Keacamatan 

Sawahan Kabupaten Madiun. 

2. Untuk mendeskripsikan faktor apa saja yang melatarbelakangi warga Desa 

Kajang Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun melakukan nikah siri. 

 

D. Manfaat Penilitian 

Agar tujuan pembahasan ini sesuai dengan yang diharapkan penulis, 

maka penulis berharap agar penelitian ini bermanfaat, di antaranya sebagai 

berikut 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan pengetahuan terhadap 

masyarakat mengenai factor yang melatar belakangi terjadinya nikah siri, 

serta diharapkan dari penelitian ini dapat menarik perhatian peneliti lain baik 

dikalangan umum maupun Islam, untuk melakukan penelitian lebih lanjut 

tentang masalah yang serupa. 

2. Secara Praktis 

Memberikan masukan kepada pembaca agar bisa membedakan pernikahan 

yang seharusnya dilakukan dan yang tidak dilakukan melihat fakta yang 
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terjadi di masyarakat khususnya masyarakat desa Kajang kecamatan Sawahan 

kabupaten Madiun.  

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian dalam skripsi ini termasuk jenis penelitian lapangan  dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur 

penelitan yang menghasilkan data deskripstif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.
9
Metode penelitian 

kualitatif ini tidak membutuhkan populasi dan sampel. Sifat penelitian ini 

bersifat empirik  yaitu suatu metode penelitaian dengan melihat suatu yang 

nyata. Karena penelitian ini meneliti orang dalam hubungannya dengan 

masyarakat.
10

Dalam hal peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai nikah 

siri dan dampaknya pada masyarakat Desa Kajang Kecamatan Sawahan 

Kabupaten Madiun. Objek untuk melakukan penelitian ini adalah masyarakat 

Desa Kajang Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun.  

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kajang Kecamatan Sawahan 

Kabupaten Madiun.Peneliti melakukan penelitian di Desa Kajang Kecamatan 

SawahanKabupaten Madiun karena disana masih banyak warga yang 

melakukan praktek nikah siri.Para pelaku manganggap bahwa nikah siri 

                                                           
9
Lexy J. Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif  ( Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 

2000), 40 . 
10

Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika Offest, 2010), cet.ke-2, 105 
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merupakan hal yang wajar. Dan masyarakat di Desa Kajang Kecamatan 

Sawahan Kabupaten Madiun juga tidak tanggap dengan keadaan sekitar. 

Dengan bukti tidak ada teguran dari masyarakat kepada para pelaku nikah 

siri. Oleh sebab itulah pelaku nikah siri akan dengan bebas melakukan 

pernikahan siri tersebut. Pada kenyataannya pernikahan siri tersebut tidak 

menjalankan peraturan negara.Jika hal ini terus dilakukan maka peraturan 

agama dan negara tidak bisa berjalan bersamaan secara seimbang.Bahkan 

peraturan negara akan dikesampingkan. Namun di daerah lain rata-rata jika 

ada seorang berbuat salah  akan ditegur atau kemungkinan buruknya akan 

menjadi bahan pembicaraan. Sehinnga dari berbagai sikap ataupun tangggpan 

masyarakat tersebut para pelaku nikah siri akan semakin berkurang. Karena 

merasa risih dan tidak enak hati pada masyarakat yang menegurmya. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan tiga teknik 

penggalian data, yaitu: 

a. Observasi 

Observasi merupakan kegiatan yang didalamnya peneliti langsung 

turun kelapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-

individu dilokasi penelitian.
11

 Jadi penulis mengajukan pertanyaan-

pertanyaan kepada responden. Kemudian penulis mencatat ataupun 

merekam dengan alat perekam jawaban-jawaban dari responden.Dalam hal 

                                                           
11

Achmad Fawaid, Reserch Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixel, terj. Crewell 

John W (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 267. 
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ini, penyusun melakukan pengamatan terhadap fenomena pernikahan siri 

pada masyarakat Desa Kajang Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun. 

b. Interview atau Wawancara 

Interview adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara mengadakan tanya jawab atau wawancara langsung dengan pihak-

pihak terkait.
12

  Yaitu dengan pengumpulan data-data yang diperlukan 

yang berkenaan dengan nikah siri. Pengumpulan data-data atau jawaban-

jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam. Jadi penulis 

mewawancarai responden secara langsung ataupun bertatap muka. Adapun 

yang diwawancarai  adalah pelaku nikah siri yang bernama, Dulaikah, 

Nyamirah, Sukinem, Sri, dan Sumiati,.  Dan juga mewawancarai tokoh 

masyarakat yang bernama Nur Tohaselaku kyai Desa setempat. Yang 

berasal dari organisasi masyarakat berupa Nahdlatul Ulama‟. Dan Munir 

seorang kyai yang sering menikahkan secara siri masyarakat Desa Kajang 

Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun. Beliau juga berasal dari 

organiasasi masyarakat Nahdlatul Ulama‟. Yang terakhir bapak Umar dari 

organisasi masyarakat MuhamadiyahDalam hal ini penyusun memberi 

pertanyaan-pertanyaan yang berbubungan dengan bahan skripsi di Desa 

Kajang Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun.  

 

 

                                                           
12

Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif  (Bandung: CV. Alpabeta,2004), 45. 
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c. Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mencatat langsung data-data yang ada didokumen 

perusahaan yang berkaitan dengan data yang diperlukan. Sumber ini terdiri 

dari dokumen dan rekaman. Rekaman sebagai setiap tulisan atau 

pernyataan yang dipersiapkan oleh individual atau organisasi dengan 

tujuan membuktikan adanya suatu peristiwa atau memenuhi accounting. 

Dalam hal ini penyusun melakukan perekaman dan mengambil gambar 

pada saat wawancara di Desa Kajang Kecamatan Sawahan Kabupaten 

Madiun. 

3. Analisis Data 

Analisis data adalah proses penyederhanaan data-data yang diperoleh 

dari warga masyarakat dalam bentuk yang mudah dibaca dan 

diinterprestasikan.
13

 

Proses analisis data dimulai dengan mengambil seluruh data  yang 

diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dengan cara merekam  data-

data, mengoranisasikan ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, 

memilih mana yang penting untuk dipelajari. Dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah dipahami oleh penulis maupun orang lain.   

                                                           
13

Bambang Sunggono, Metodelogi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo, 2002), 129. 
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Dari pertanyaan-pertanyaan rumusan masalah, dalam hal ini penulis 

mengumpulkan teori tentang nikah siri kemudian menganalisis antara teori 

tersebut dengan kenyataan yang terjadi  di Desa Kajang Kecamatan Sawahan 

Kabupaten Madiun. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Agar sistematis pembahasan penelitian ini dibagi menjadi 5 bab. Penulis 

dalam pembahasannya memakai sistem yang saling terkait antara masing-masing 

bagian. Setiap bab terdiri dari sub-sub bab yang dapat penulis gambarkan sebagai 

berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Dalam bab ini berisi mengenai penjelasan umum dan gambaran 

tentang isi skripsi diantaranya berisi tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II :   PERNIKAHAN SIRI DAN LAW ENFORCEMENT  

  Bab ini, berisi pengertian definisi nikah, syarat nikah, rukun nikah, 

hukum nikah, anjuran nikah,  hikmah-hikmah nikah, bab ini 

merupakan landasan teori yang berisi tentang: definisi nikah siri, 

jenis-jenis nikah siri, hukum nikah siri, dampak nikah siri, tata 

cara penikahan siri, pengesahan pernikahan siri, tata cara 
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penadaftaran di kantor pegawai pencatat nikah, pengertian law 

enforcement, agama sebagai kaidah hukum dan hukum sosial, 

hukum islam sebagai sistem sosial normatif. 

BABIII : PRAKTIK NIKAH SIRI DI DESA KAJANG KECAMATAN 

SAWAHAN KABUPATEN MADIUN SERTA PELAKSAAN 

NIKAH SIRI DI DESA KAJANG 

  Pada bab III ini merupakan penyajian dari hasil penelitian yang 

berisi tentang kondisi geografis yang meliputi: letak wilayah dan 

luas wilayah, demografi yang meliputi: kependudukan, 

perekonomian, pendidikan, dan keadaan agama, pelaksanaan 

nikah siri di Desa Kajang Kecamatan Sawahan Kabupaten 

Madiun, dampak nikah siri di Desa Kajang Kecamatan Sawahan 

Kabupaten Madiun 

BABIV : TINJAUAN LAW ENFORCEMENT TERHADAP NIKAH SIRI 

DI DESA KAJANG KECAMATAN SAWAHAN KABUPATEN 

MADIUN 

  Pada bab IVini  merupakan bab yang paling penting karena dalam 

bab ini dianalisa mengenai tinjauan law enforcement terhadap 

faktor-faktor nikah siri di Desa Kajang Kecamatan Sawahan 

Kabupeten Madiun, dan analisis law enforcementterhadap dampak 

pernikahan siri yang dilakukan masyarakat di Desa Kajang 

Kecamatan Sawahan Kabupeten Madiun.  
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BAB V :  PENUTUP  

  Dalam bab V ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran bagi 

peneliti selanjutnya maupun pihak-pihak yang berkepentingan 

dengan tema ini.Saran berisi dua hal, yaitu pengembangan 

keilmuan dalam bentuk penelitian lanjutan dan perbaikan dalam 

aplikasi hasil penelitian. 
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BAB II 

PERNIKAHAN SIRI DAN LAW   ENFORCEMENT 

 

A. PERNIKAHAN SIRI 

1. Definisi Pernikahan 

Secara etimologi, nikah berarti kumpul atau menyatu, seperti 

perkataan Tana>kah}a al-Azja>r, artinya ketika pohon-pohon itu condong, dan 

satu sama lain saling menyatu. Kata al-nika>h} juga bisa bermakna al-zawa>j.  

Allah SWT berfirman:
14 

هلل  ّل ِب َب  َب َفْو َبهلل هلل َب ُح ْوهلل ِّم َب ... َب اْو ِب ُح ْو هلل َب هلل َب اَب ... 

Artinya: “ ....maka kawinlah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi....”(Qs. 

An-Nisa>’: 3).
15

 

 

 Menurut terminologi syara‟, nikah adalah sebuah akad yang 

mengandung kebolehan saling mengambil kenikmatan biologis antara suami 

atau istri (istimta >‟) sesuai yang diajarkan oleh syara‟. Pernikahan harus 

dijalani secara berkesinambungan, karena esensi dan subtansi pernikahan 

adalah menyatukan dua insan yang berbeda baik secara fisik maupun psikis 

antara laki-laki dan wanita. Artinya, laki-laki memperistri wanita dan wanita 

menjadikan laki-laki sebagai suami. Sebab pernikahan itu bertujuan untuk 

                                                           
14

Muhamad Zuhaily, Fiqh Munakahat  (Surabaya: CV. Imtiyaz, 2010),15 
15

al-Quran, 4:3 
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menyatukan dua insan sehingga satu sama lain saling berkumpul dan 

menyatu. 

 Orang Arab menggunakan lafaz } al-nika>h} dengan arti berikut: al-akdu 

(ijab qabul), atau bermakna al-wat }‟u (coitus), dan atau istimta >‟. Pada 

hakikatnya terminologi nikah atau akad sebagai bentuk konotatif dari al-

wat }‟u (coitus/ hubungan seks). Oleh sebab itu, barang siapa hendak 

menjadikan sebagai kina>yah (sindiran). Maka kata al-wat }‟u bisa didatangkan 

dengan lafadz} al-mula>misah atau al-muma>sah (menyentuh/jimak). Jadi 

barang siapa melakukan perzinaan dengan seorang wanita (hubungan seks 

sebelum akad nikah dilakukan), maka wanita tersebut tidak haram atas ayah 

(orang yang berzina dengannya) dan anaknya untuk dinikahi, karena 

perzinaan itu bukan termasuk hal yang diperbolehkan.
16

 

 Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya 

dalam hidup dan kehidupan manusia bukan saja antara suami istri dan 

keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Selain itu dengan pernikahan 

seseorang akan terpelihara dari kebinasahan hawa nafsu.
17

Sabda Rasulallah 

SAW: 

هلل اهلل َب َب هلل اهلل َب َب ْو ِبهلل َب َب ّل َبهلل َفَب ُح ْو ُحهلل هللاَب ُح ْو َب هلل َب ِبهلل ْو َب َب اَبهللْوهلل:هلل َبِب ْو ُح  ِب ْو ُح ُحهلل  َب َب ْو َب َب   َب َب اِب
هلل َب اَّ ُحهلل َب ُحهلل هلل َفَب َب  ْو ِبهلل ِب  صَّ ْومِب هلل َبْوهلل َب ْو َب ِبعْو هلل َب َب ْو هلل ِب ْو َبصَب ِب َب َبحْوصَب ُحهلل ِب ْوفَب ْوجِب هلل َب ِباَّ ُحهلل َبغَبضُّ   ْو َب ءَباَبهلل َفَب ْو َب َفَبزَب َّجْو

. ِب َب ءٌءهلل  
                                                           

16
Ibid,. 16 

17
 Sulaiaman Rasjid, Fiqh Islam, cet ke-3 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2002), 374-375 
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Artinya: Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda,” wahai 

pemuda-pemuda, barang siapa di antara kamu yang mampu serta 

berkeinginan hendak menikah hendaklah dia menikah. Karena 

sesungguhnya pernikahan itu dapat merundukan pandangan mata 

terhadap orang yang tidak halal dilihatnya dan akan 

memeliharanya dari godaan syahwat. Dan barang siapa yang 

tidak mampu menikah, hendaklah dia puasa, karena dengan 

puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang”.
18

 

(H.R. Bukhori) 

 

Hukum pernikahan dalam agama Islam mempunyai kedudukan yang 

sangat penting, oleh karena peraturan-peraturan tentang pernikahan ini diatur 

dan diterangkan dengan jelas dan terperinci. Hukum pernikahan Islam pada 

dasarnya tidak hanya mengatur tatacara pelaksanaan pernikahan saja 

melainkan juga mengatur segala persoalan yang erat hubungannya dengan 

pernikahan, misalnya: hak-hak dan kewajiban suami istri, pengaturan harta 

kekayaan dalam pernikahan, cara-cara untuk memutuskan pernikahan, biaya 

hidup yang harus diadakan sesudah putusnya pernikahan, dan lain-lain.
19

 

Adapun menurut pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan yang selanjutnya disingkat UUP, menyatakan bahwa pernikahan 

ialah sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia yang kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. 

                                                           
18

Abu Abdillah muhamad bin Ismail al Bukhari, Sa}hih} al-Bukhari  Vol. VI (Beirut: Dar> el 

aker,1993), 192 
19

Soemyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Yogyakarta: 

Liberty, 1982), 4 
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Sementara itu pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan 

bahwa pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan sebagai suatu 

akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya 

merupakan ibadah.
20

 

 

2. Tujuan pernikahan 

Tujuan pernikahan menurut hukum Islam dapat diperinci sebagai 

berikut: 

a. Menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita untuk 

memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan. 

b. Membentuk atau mewujudkan satu keluarga yang damai, tenteram, dan 

kekal dengan dasar kasih sayang dan cinta. 

c. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan 

serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia. 

Sementara dalam UUP tujuan dari pernikahan adalah membentuk 

keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan 

dalam pasal 3 KHI disebutkan bahwa pernikahan bertujuan untuk 

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan 

rahmah.
21

 

 

                                                           
20

 Abdul Ghafur Anshori, Hukum Islam Dinamika dan Perkembangan di Indonesia 

(Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008),212 
21

Ibid., 213 
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3. Asas dan prinsip pernikahan 

Sebagaimana hukum pernikahan yang tertuang dalam buku I 

KUHPerdata yang mengenal asas-asas pernikahan. Islam juga mengenal 

adanya asas-asas dan prinsip-prisip hukum pernikahan yaitu: 

a. Pada dasarnya setiap pernikahan harus ada peminangan. Caranya ialah 

dengan diadakan peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah 

kedua belah pihak sudah setuju untuk melaksanakan pernikahan atau 

belum. 

b. Pada dasarnya seorang pria tidak dapat menikahi setiap wanita, sebab 

ada ketentuan larangan-larangan pernikahan antara wanita dan pria yang 

harus diindahkan. 

c. pernikahan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-

persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun 

yang berhubungan dengan pelaksanaan pernikahan itu sendiri. 

d. pernikahan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga atau 

rumah tangga yang tenteram, damai dan kekal untuk selama-lamanya. 

e. Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga, 

dimana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami. 
22

 

 

 

 

                                                           
22

Ibid., 214. 
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4. Rukun dan syarat nikah 

Rukun dalam pernikahan ada lima diantaranya yaitu: 

a. Sighat (akad) 

Akad nikah tidak dianggap sah  kecuali dengan sighat, yaitu ijab 

dan qabul. Karena akad nikah berdiri tegak atas kerelaan dua pihak. 

Sedangkan kerelaan itu bersifat privasi yang berada di dalam sanubari 

manusia. Yang tidak mungkin bisa ditampakan, maka syara‟ membuat 

sighat yaitu ijab dan qabul sebagai indikator zahir atas kerelaan jiwa 

masing-masing aqid.  

Ijab ialah ucapan wali pengantin wanita, هلل ِباْوهلل تَب  َبهلل َب َّ ْو ُح َب (aku 

kawinkan putriku denganmu) atau danِب َفْو َب ىَباْو َب ْو ٌء َبهلل (aku menikahkan 

putriku denganmu). Qabul ialah ucapan pengantin laki-laki  َب َّ ْو ُح  (aku 

mengawininya) atau   َبهللاَب َب ْو  (aku menikahinya).
23

 

 

Dalam sighat ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu 

sebagai berikut: 

1) Lafaz} at-Tazwi>jatau al-nika>h} 

Diisyaratkan di dalam sighat adanya Lafaz } at-Tazwi>jatau al-

nika>h} atau kata bentuknya dari dua kata tersebutl Lafaz}- Lafaz} sighat 

merupakan yang digunakan dalam al-Qura>ndan al-Sunah.  

                                                           
23

Zuhaily, Fiqh Munakahat, 112 
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Akad nikah dianggap sah dengan menggunakan bahasa „ajam. 

Yang terpenting di dalamnya terkandung makna nikah. Akan tetapi 

lebih baik menggunakan bahasa arab. Dan juga karena Lafaz }az-

Zawa>jdan al-nika>h} di dalam al-Qura>n tidak dihubungkan dengan 

i‟jaz, maka tidak mengapa akad nikah menggunakan bahasa terjemah. 

Tidak dianggap sah berakad dengan bahasa kinayah (kata 

sindiran). Dan juga tidak sah  berakad  nikah dengan menggunakan 

bahasa tulisan, karena itu termasuk dalam kinayah baik dari pengantin 

pria atau wali pengantin wanita. 

2) Lafaz} at-Tazwi>jatau al-nika>h} harus jelas 

Diisyaratkan harus jelas dan terang melafaz }kan kata at-Tazwi>j 

atau al- nika>h} pada masing-masing ijab dan qabul. Akad nikah 

dianggap sah jika Lafaz } at-Tazwi>jatau al-nika>h} didatangkan dalam 

bentuk perintah. Qabul harus disegerakan setelah ijab, yaitu dengan 

memastikan muwalah (secara langsung dan tidak terpisah).
24

 

3) Tetapnya keahlian dua  akid sampai qabul 

Kedua akid (wali pengantin wanita dan pengantin laki-laki) 

tetap atas keahliannya (kelayakan dalam berakad) sampai qabul 

selesai diucapkan. Andaikata keahlian akid itu berubah sebab gila atau 

pingsan sebelum terjadi qabul, batalah ijab tersebut.  

 

                                                           
24

Ibid., 114-116 
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b. Pengantin wanita 

Pengantin wanita ialah tempat akad sekaligus wanita yang 

dinikahi. Ungkapannya didalam nikah tidak dianggap sah, karena telah 

ditempati oleh otoritas wali. 

Syarat agar pengantin wanita dianggap sah dalam pernikahan 

adalah yang tertera berikut ini: 

1) Terlepas dari keadaan-keadaan yang memmbuat dia dilarang nikah. 

Untuk mencapai keabsahan akad nikah, maka pengantin wanita 

diharuskan terlepas dari keadaan-keadaan yang membuat ia dilarang 

nikah, baik karena hubungan keluarga, persemendaan atau persusuan 

(baik yang bersifat permanen atau sementara) 

2) Menentukan wanita hendak dinikahi dalam redaksi akad. 

Diisyaratkan bagi pengantin wanita harus pasti dan tentu 

orangnya di dalam akad. Jika tidak demikian akad nikah dianggap 

batal. Oleh sebab itulah wajib hukumnya memastikaan pengantin 

wanita di dalam akad, karena yang dimaksudkan dalam pernikahan 

adalah dua orang yang melakukan akad nikah.  

3) Tidak dalam keadaan ihram.
25

 

c. Pengantin laki-laki 

Pengantin laki-laki adalah salah satu pelaku akad. Pada umumnya 

pengantin laki-laki itu ialah qabil (penerima), atau siapa saja yang 
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Ibid., 121 
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menggantikan posisinya. Pengantin laki-laki disayaratkan memenuhi 

empat hal, yaitu: 

1. Terlepas dari keadaan-keadaan yang membuat dia dilarang nikah. 

2. Menentukan laki-laki yang hendak dinikahi dalam redaksi akad. 

3. Tidak dalam keadaan ihram. 

4. Kelayakan
26

. 

Para ulama menetapkan usia bagi calon pengantin laki-laki 

maupun perempuan yaitu melalui undang-undag al-ahwal ash-

shakhsyiah. Dalam undang-undang tersebut telah ditentukan, bahwa laki-

laki boleh melaksanakan akad nikah jika usianya genap 18 tahun, dan 17 

tahun bagi wanita. Kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu.
27

 

d. Wali  

Wali pengantin wanita adalah rukun di dalam pernikahan, karena 

seorang wanita tidak boleh menikahkan seorang diri, sebab ia tidak 

mempunyai otoritas untuk itu, baik secara langsung, dengan izin atau 

dengan melalui pengganti orang lain. Dia juga tidak memiliki otoritas 

untuk melaksakan ijab qabul sendiri, sebab menurut kebiasaan yang 

telah berlaku wanita itu memiliki kekurangan dalam mengurus 

pernikahannya sendiri, sebab sifat pemalu yang mendominasi dirinya. 

Karena itu Allah SWT berfirman: 
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Ibid,. 123 
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هلل َفَب َّ  ُح ْو َبهلل َب َب هلل   ِّم َب ءِبهلل   ِب ِبجَبهلل .... ُح  
 

Artinya: “Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita....”(an-

Nisa‟: 34)”
28

 

 

Tujuan adanya persyaratan wali dalam pernikahan adalah demi 

menjaga dan melindungi seorang wanita, karena ia mudah tertipu dan 

terkecoh. Sehingga tidak dibenarkan menguruskan urusan pernikahan 

sesama wanita, sebagaimana orang yang tertuduh boros dalam 

membelanjakan harta, maka nikah tersebut batal, dan pernikahannya 

tidak sah. 

Namun wanita berhak mendapatkan mahar mitsil karena rusaknya 

akad nikah, dan tidak ada diyat keperawanan atasnya. Juga tidak wajib 

menghukum laki-laki yang menikahinya, kerena ketidakjelasan 

perbedaan dikalangan ulama‟ megenai keabsahan nikahnya. Sedangkan 

hukum pidana itu tidak bisa diterima oleh sesuatu yang tidak jelas, hanya 

saja berkeyakinan bahwa hubungan seks yang ia lakukan itu haram 

hukumnya. 

Wali itu sendiri memiliki urutan dalam pernikahan diantaranya 

yaitu: 

1) Ayah  

2) Kakek 

3) Saudara laki-laki sekandung 
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4) Saudara laki-laki seayah 

5) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
29

 

6) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah 

7) Saudara laki-laki ayah yang sekandung 

8) Saudara laki-laki ayah yang seayah 

9) Anak saudara laki-laki ayah sekandung 

10) Anak saudara laki-laki ayah sekandung 

11) Ashabah 

Jika semua as}abah tidak ada, maka mereka boleh dinikahkan oleh 

wali hakim, sebagaimana hadith yang telah lalu “Penguasa boleh 

menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali. Demikian juga 

jika salah satu wali menghalangi mereka nikah, maka hakim boleh 

menikahkannya. Dan tidak perlu berpindah kepada urutan wali yang 

lebih jauh. 

Tidak ada perwalian bagi anak laki-laki hingga ke bawah dalam 

pernikahan, karena perwalian itu telah ditetapkan dalam pernikahan 

untuk wali yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi penyimpangan  

nasab. Tidak ada nasab antara anak laki-laki dengan ibu. Jadi, seorang 

laki-laki tidak boleh menikahkan ibunya hingga keatas, karena nasab 

anak laki-laki itu disandarkan pada ayahnya.  Kecuali jika anak laki-laki 

dari saudara laki-laki (paman), atau anak laki-laki tersebut berstatus 
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sebagai hakim atau wakil dari ibu tersebut, maka boleh menikahkannya 

namun bukan dengan sifat sebagai anak. 

Adapun syarat-syarat menjadi wali yang akan menentukan 

keabsahan pernikahan, diantaranya yaitu:
30

 

1) Seagama 

Syarat di dalam perwalian adalah hendaknya orang yang 

mengawinkan wanita muslimah adalah laki-laki muslim, karena tidak 

ada perwalian bagi orang kafir atas laki-laki muslim atau wanita 

muslimah.   

2) „Adl (lurus) 

Menurut qaul al azhar, seorang wali diisyaratkan harus adil. 

Yang dimaksud ialah orang yang tidak berlumuran dosa besar atau 

selalu berbuat dosa-dosa kecil. Dan tidak mengerjakan sesuatu yang 

bisa melepaskan kehormatannya, misalnya kencing di jalan atau 

berbuat sewenang-wenang. Jika dia tidak bisa mencegah perbuatan-

perbuatan buruk ini maka dia termasuk orang yang fasik. Dan orang 

yang fasik itu tidak punya hak untuk menikakan wanita mukminah 

meskipun anak perempuannya sendiri. Dan hak perwalian berpindah 

kepada urutan wali berikutnya yang „adl. 

 

 

                                                           
30

Ibid., 129. 



 

31 
 

3) Taklif
31

 

Diisyaratkan wali nikah hendakya mukallaf, yaitu baligh dan 

berakal jadi tidak ada perwalian bagi anak kecil dan orang gila, 

karena keduanya tidak memiliki otoritas akad dan perwalian untuk 

dirinya sendiri terlebih untuk orang lain. Dan urutan wali berikutnya 

menduduki tempatnya dalam akad nikah.  

4) Terbebas dari penyakit yang melepaskan pandangan 

Diisyaratkan seorang wali nikah hendaknya terbebas dari 

penyakit yang menghilangkan ingatan, misalnya: pikun. Jika cacat 

dikarenakan usia yang sangat tua, rusaknya organ tubuh, penyakit 

yang sangat parah atau penyakit yang bisa menghilangkan ingatan 

dan pengetahuan mengenai kemaslahatan. Maka tidak ada perwalian 

baginya kuasa perwaliannya tercabut. Demikian orang yang sudah 

tua tidak ada perwalian baginya. Maka perwaliannya digantikan oleh 

urutan wali berikutnya.  

Sedangkan orang buta boleh menikahkan dan menikahi. 

Demikian orang bisu, jika memang dia memiliki pengetahuan 

mengenai tulisan dan isyarat yang bisa dipahami. Dan juga orang 

yang pingsan atau kemasukan setan, maka perwaliannya tetap 

berlaku, tetapi harus menunggu sampai dia sembuh seperti sedia kala. 
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5) Hajr
32

 

Diisyaratkan seorang wali nikah hendaknya terbebas dari 

tuduhan idiot, sebab ia tidak boleh menggunakan harta bendanya. 

Maka tidak ada otoritas perwalian pada dirinya, terlebih untuk orang 

lain. Sehingga status perwalian berpindah pada urutan wali 

berikutnya.  

6) Dalam keadaan boleh menikahkan  

Diisyaratkan seorang wali nikah hendaknya dalam keadaan 

boleh menikahkan, yaitu tidak dalam keadaan berihram, baik sebab 

haji atau umrah. Karena orang yang sedang ihram tidak bisa 

menikahkan dirinya sendiri, terlebih orang lain.  

e. Dua saksi 

Akad nikah harus dihadiri dua saksi, demi menghindari dan 

melindungi pernikahan dari perbuatan juhud (penyelewengan). Karena di 

dalamnya terdapat konsekuensi logis dan nilai positif. Misalnya, 

diperbolehkannya interaksi antara suami dan istri, memberikan maskawin 

dan nafkah, penetapan nasab anak, hak waris dan lai-lain.  Sehingga 

kehadiran dua saksi sebagai tujuan atau kesepakatan yang bersifat d}aruri 

dalam menetapkan nilai-nilai tersebut untuk melakukaan pengakuan 
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ketika terjadi permasalahan. Sunah hukumnya menghadirkan orang saleh 

dan orang-orang yang mumpuni dalam agama.
33

 

Adapun syarat-syarat menjadi saksi adalah sebagai berikut: 

1) Dua laki-laki.  

2) Beragama Islam. Baligh (dewasa) dan berakal sehat.  

3) Termasuk orang yang „adl 

4) Bisa mendengar 

5) Laki-laki yang normal penglihatannya 

6) Dhabit ( kuat ingatannya) 

7) Bukan ditetapkan oleh syara' sebagai wali.
34

 

5. Tentang sahnya pernikahan.
35

 

Pernikahan merupakan suatu perbuatan hukum. Setiap perbuatan 

hukum yang sah ialah menimbulkan akibat hukum berupa hak dan 

kewajiban bagi kedua belah pihak (suami istri) dan juga pihak ketiga. Pihak 

ketiga itu bisa orang pribadi atau badan hukum. Badan hukum itu 

selanjutnya dapat pula berupa badan hukum publik maupun perdata.   

Para sarjana dan ahli hukum serta serta golongan yang selama ini 

tunduk dan melaksanakan pernikahan berdasarkan  KUH perdata atau badan 

ordonasi pernikahan kristen Indonesia, yang hanya dengan adanya akta 
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pernikahanlah dapat dibuktikan sahnya pernikahan itu. pasal 100 BW 

berpendapat bahwa saat mulai sahnya pernikahan adalah setelah pendaftaran 

atau pencatatan pernikahan tersebut.  

Sedangkan pendapat lainnya  yang umumnya dianut oleh umat Islam, 

bahwa saat mulai sahnya pernikahan itu bukanlah pada saat pendaftaran atau 

pencatatan. Pendaftaran dan pencatatan itu hanyalah tindakan administrasi 

belaka. Akan tetapi sahnya nikah itu mulai pada saat selesainya tata cara 

keagamaannya, misalnya saat selesainya akad nikah diucapkan kedua belah 

pihak atau antara wali nikah dari wanita dan mempelai laki-laki. 

Dasar dan alasan pendapat-pendapat tentang saat sahnya pernikahan, 

antara lain pencerminan dari kurang konsistensinya bunyi undang-undang 

dan PP No. 9 tahun 1975. Pendapat pertama selain didukung dari praktek 

hukum dari badan-badan publik juga pasal-pasal dari peraturan perundang-

undangan pelaksanaan UUP (PP. No. 9 tahun 1975) dan juga dari hakekat 

dan jiwa undang-undang.
36

 

Dari UUP yang terpenting dapat dikemukakan disini ialah pasal 2, 

yaitu sebagai berikut: 

1) pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya itu. 

2) Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 
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6. Pencatatan pernikahan dalam perundang-undangan di Indonesia dan 

KHI 

a. Perspektif Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan 

Nikah, Talak Dan Rujuk 

Pasal 1 Undang-UndangNo. 22 tahun 1946  menentukan dalam 

ayat (1) bahwa “nikah yang dilakukan menurut agama Islam, 

selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang 

diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk. Ayat 

(2) menentukan yang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan 

menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk hanya pegawai yang 

diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk 

olehnya”  

Selain itu, untuk mengetahui ketentuan pelanggaran 

pelaksanaan akad nikah yang dilakukan orang Islam di Indonesia 

ditentukan dalam pasal 3 ayat (1), menyatakan bahwa “barang siapa 

yang melakukan akad nikah dengan seorang perempuan tidak di 

bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada pasal 1 ayat (2) 

atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp 50,00 (lima 

puluh rupiah).
37
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b. PerspektifUndang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan 

Pelaksanaannya 

Di dalam undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 seperti 

yang termuat dalam pasal 1 ayat (2) pernikahan didefinisikan sebagai 

ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai 

suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.  

Sedangkan sesuai dengan ketentuan undang-undang perkawinan 

Tahun 1974 pasal 2 yakni tiap-tiap dicatat menurut perundang-undangan 

yang berlaku.
38

 

Selain itu, sahnya pernikahan dan fungsi pencatatan perkawinan 

dapat dilihat dari Penjelasan Umum angka 4 huruf b. pencatatan 

perkawinan menurut Penjelasan Umum angka 4 huruf b adalah sama 

halnya dengan “pencatatan peristiwa-peristiwa penting” dalam 

kehidupan seseorang, misalnya dalam surat-surat keterangan, yaitu suatu 

akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. 

Jadi jelas bahwa “pencatatan perkawinan” menurut Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai pencatat peristiwa penting 

bukan peristiwa hukum. Hal itu dapat dilihat lebih jelas lagi dalam 

Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 

1974, seperti kutipan langsung berikut. 
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“dalamundang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan 

adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing 

agamanyadan kepercayaannya itu, dan di samping itu perkawinan harus 

dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap 

perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa 

penting dalam kehidupan seseorang”
39

 

c. Perspektif PP No 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

Pada pasal 45 UPP No. 9 tahun 1975 yaitu peraturan pelaksaan 

tatacara pernikahan yang memuat sanksi antara lain bagi yang 

melanggar ketentuan pendaftaran atau pencatatan perkawinan itu, yang 

dapat dikuti sebagai berikut: 

(1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku maka: 

a. Barang siapa melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 

10 ayat (3), (40) peraturan pemerintah ini dihukum. dengan 

denda setinggi-tingginya Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus 

rupiah). 

Dan juga pada PP nomor 9 tahun 1975 menentukan bahwa 

perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah yang 

dihadiri oleh dua orang saksi. 

                                                           
39

Hazairin, Demokrasi  Pancasila, cet. Ke-5 (Jakarta: Bina Aksara, 1985), 157. 



 

38 
 

Pada pasal 6 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa Pegawai 

Pencatat Nikah menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan 

perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi 

dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-

undang.
40

 

Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

menentukan hukuman terhadap orang yang melanggar: 

pertamamelanggar pasal 3, yang memuat ketentuan tentang orang yang 

akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya 

kepada Pegawai Pencatat Nikah; kedua, melanggar pasal 10 ayat (3), 

tentang tata cara perkawinan menurut masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah 

dan dihadiri dua saksi; ketiga, pasal 40 tentang poligami oleh suami 

tanpa izin pengadilan. Pelaku pelanggaran dihukum dengan hukuman 

denda paling banyak Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
41

 

d. Perspektif Kompilasi Hukum Islam 

Menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada 

pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah 

pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau Mitsaqan ghalidhan untuk 

menaati perintah  Allah dan melaksanakannya dalah ibadah. 
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Kata Mitsaqan ghalidhan ini ditarik dari firman Allah SWT, 

yang terdapat pada surat an-Nisa‟ ayat 21 yang artinya: Bagaimana 

kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah 

bergaul  (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka 

(isteri-isterimu) telah mengambil dari perjanjian yangkuat.
42

 

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang 

terdapat pada pasal 6 dalam ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan bahwa: 

setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah 

pengawasan pegawai pencatat nikah. Dalam ayat (2) perkawinan yang 

dilakukan di luar penguasa pegawai pencatat nikah tidak mempunyai 

hukum tetap. 

Pasal 68 menyatakan bahwa Pegawai Pencatat Nikah tidak 

diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan 

perkawinan bahwa ia mengetahui adanya pelanggaran. 

Pasal 5 ayat (1) disebut bahwa perkwawinan harus dicatat , hal 

ini merupakan perwujudan dan penjelasan umum angka 4 huruf b 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai 

dikutip diatas. Tetapi kata dicatat dalam penjelasan umum angka 4 huruf 

b tersebut  adalah tidak berarti bahwa pencatatan perkawinan yang 

ditentukan pasal 2 ayat (1) juncto pasal 1 pasal 2 ayat (2) undang-

                                                           
42

An-Nisa‟, 4:21. 



 

40 
 

undang perkawinan tidak mengakibatkan perkawinan menjadi tidak sah 

jika tidak dicatat. 

e. Perspektif Undang-Undang Nomor 23 tentang administrasi 

kependudukan 

Pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam, Pasal 8 

Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2006 menetukan, bahwa  kewajiban 

Instansi Pelaksana untuk pencatatn nikah, talak,cerai dan rujuk bagi 

penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakuian oleh 

pegawai pencatat pada KUA kecamatan.
43

 

Pencatat perkwainan di Indonesia menurut Pasal 34 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 ditentukan, bahwa: 

(1) Perkawinan yang sah menurut Peratuaran Perundang-undagan wajib 

dilaporkan oleh penduduk oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana 

di tempat terjadinya perkawinan paling lamnbat 60 (enam puluh) 

hari sejak tanggal perkawinan. 

(2) Berdasarkan laporan sebgaimana yang dimaksud pada ayat (1) 

Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Perkwinan dan 

menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan. 

(3) Kutipan Akta Pekawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

masing-masing diberikan kepada suami istri. 
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(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bagi Penduduk yang 

beragama Islam dilakukan oleh KUA Kecamatan. 

(5) Dalam hasil pencatatan peristiwa sebagaiaman dimaksud pada ayat 

(4) dan dalam pasal 8 ayat (2) wajib disampaikanoleh KUA 

Kecamatan kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 

(sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan. 

(6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak 

memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatat Sipil. 

(7) Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan pada UPDT Instansi Pelaksana. 
44

 

f. Perspektif RUU-hukum terapan peradilan agama bidang perkawinan 

Tahun 2005.
45

 

Pasal 4 RUU-HT-PA-BPERKWN Tahun 2005 menentukan 

bahwa: “setiap perkawinan wajib dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah 

menurut peraturan perundang-undaangan yang berlaku.  

Pasal 5 ayat (1) menetukan:”Untuk memenuhi ketentuan pasal 4, 

setiap perkawinan wajib dilangsungkan di hadapan Pejabat Pencatat 

Nikah. Ayat (2) menentukan:”Perkawinan yang tidak dilakukan sesuai 

ketentuan ayat (1) yang berbunyi tidak mempunyai hukum dan tidak 

berhak mendapatkan jaminan hukum”. 
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g. Perspektif RUU-hukum terapan peradilan agama bidang perkawinan 

Tahun 2006 

Pasal 6 RUU-HT-PA-BPERKWN Tahun 2006 menyatakan 

bahwa: 

(1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh 

Pejabat Pencatat Nikah. 

Pasal 140 RUU-HT-PA-BPERKWN Tahun 2006 menentukan: 

“setiap orang yang melangsungkan perkawinan tidak di hadapan 

Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) 

dipidana dengan denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta 

rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 3 (tiga bulan)”.  

h. Perspektif RUU-HM-PA-BPERKWN Tahun 2007
46

 

Pasal 5 ayat (2) juncto pasal 6 ayat (4) juncto pasal 143, sehingga 

perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana ditentukan pasal 3 

RUU-HM-PA-BPERKWN Tahun 2007 menjadi “tidak mempunyai 

kekuatan hukum”, atau hukum perkwainan Islam menjadin lemah. 

Untuk memperkuat kembali perkawinan yang hanya sesuai 

dengan pasal 3 RUU tersebut, atauperkawinan yang sesuai dengan 

hukum perkawinan Islam tetapi belum dicatatkan, para pelakunya harus 

menjalani pidana terlebih dahulu, baik pidana denda paling banyak Rp. 

6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 6 
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(enam) bulan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 ayat (4) juncto 

pasal 143. 

7. Pengertian nikah siri
47

 

Nikah siri adalah pernikahan yang dilaksanakan dimuka pejabat yang 

tidak berwenang tidak mempunyai kekuatan hukum karena persyaratan yang 

ditentukan oleh peraturan yang berlaku tidak dipenuhi. Terhadap tidak 

dicatatnya pernikahan pada pejabat yang berwenang ada kemungkinan 

penyebabnya, yaitu mereka menikah dihadapan tokoh masyarakat, kyai, atau 

pada orang tertentu yang memang tidak mempunyai otoritas untuk 

mengeluarkan surat-surat yang berhubungan dengan pernikahan.
48

 

Munculnya kasus nikah siri dalam konteks tidak adanya catatan KUA 

disebabkan oleh beberapa  faktor yang berbeda-beda, seperti karena adanya 

berbagai hambatan dan juga dari faktor ketidaksiapan baik dari segi 

psikologi, sosiologi maupun ekonomi.
49

 Sedangkan nikah siri itu sendiri 

merupakan satu istilah yang dibentuk dari dua kata yaitu nikah dan sirri. 

Kata nikah dalam bahasa indonesia adalah kata benda (nominal) yang 

merupakan kata serapan dari bahasa arab nakaha, yunkihu, nikahan. Atau 

pernikahan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami 

istri (dengan resmi). Dan kata siri adalah salah satu bahasa arab yang berasal 
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dari infinitif sirran dan siriyyan. Secara terminologi, kata sirran berarti 

secara diam-diam atau tertutup, secara batin, atau di dalam hati. Sedangkan 

kata sirriyan berarti secara sembunyi-sembunyi, secara rahasia, atau secara 

misterius. Kata sirri,sirran, atau sirriyyan dalam bahasa Indosensia bukanlah 

kata baku dan pemakainnyapun belum populer di Indonesia. Namun 

demikian, kata nikah siri sebagaian masyarakat terutama sebagian umat 

Islam di Indonesia cukup banyak dikenal.  

8. Konsep Nikah siri 

a. Mengenai definisi atau konsep pertama, menurut seorang ulama‟ 

terkemuka yang pernah menjabat rektor Universitas Al-Azhar di Kairo 

Mesir, yaitu Mahmud Syaltun, ia berpendapat bahwa nikah siri 

merupakan jenis pernikahan dimana akad atau transaksinya (antara laki-

laki dan perempuan) tidak dihadiri oleh para saksi, tidak dipublikasikan, 

tidak tercatat secara resmi, dan sepasang suami istri itu hidup secara 

sembunyi-sembunyi sehingga tidak ada orang lain selain mereka berdua 

yang mengetahuinya. Para ahli fiqh sepakat bahwa nikah siri yang 

demikian itu tidak sah. Karena ada satu syarat nikah yang tidak ada yaitu 

kesaksian. Apabila dalam transaksi pernikahan terdapat para saksi dan 

dipublikasikan secara umum, maka pernikahannya tidak disebut sirri dan 

sah menurut syariat. Namun apabila kehadiran para saksi telah berjanji 
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untuk merahasiakan dan tidak mempublikasikan para ahli fiqh sepakat 

atas kemakruhannya namun berbeda pendapat mengenai keabsahannya. 
50

 

b.  Konsep nikah siri yang paling banyak dikenal yaitu suatu pernikahan 

yang dilakukan berdasarkan cara-cara agama Islam, tetapi tidak dicatat 

oleh petugas resmi pemerintah, baik oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) 

atau di Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak dipublikasikan. Jadi, yang 

membedakan nikah siri dengan nikah umum lainnya secara Islam terletak 

pada dua hal: 

1) Tidak tercatat resmi oleh petugas pemerintah. 

2) Tidak adanya publikasi. 

Konsep nikah siri seperti itu pada umunya dianggap sah. Hal itu 

dapat dipahami karena secara fiqh Islam semua rukun nikah yang 

merupakan keniscayaan pada saat akad atau transaksi nikah siripun sudah 

terpenuhi. Jadi tidak adanya pencatat secara resmi dan publikasi menurut 

fiqh Islam, memang tidak dapat mengakibatkan batal atau tidak sahnya 

suatu pernikahan.  

c. Nikah siri dalam pengertian suatu pernikahan yang mengikuti ketentuan 

agama Islam dan tercatat di KUA tetapi belum diadakan resepsi secara 

terbuka dan luas.
51
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9. Akibat nikah siri 

Beberapa paparan hal berkaitan dengan akibat pernikahan yang 

dilakukan di bawah tangan/pernikahan yang tidak dicatat adalah sebagai 

berikut: 

a. Akibat  nikah siri terhadap harta pernikahan
52

 

Pernikahan yang tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan 

hukum, maka maka kepentingannya tidak dapat dilindungi oleh hukum. 

Tidak ada peluang bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan 

gugatan secara hukum, jika salah satu pihak di antara suami atau istri 

melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini terjadi karena 

pernikahannya dilaksanakan tidak menurut ketentuan hukum, sehingga 

tidak dilindungi oleh hukum. Jika suatu saat akan terjdi percerain jika 

ingin meminta harta bersama atau harta yang merupakan haknya maka  

perangkat desa maupun pegawai KUA tidak bisa membantu karena 

mereka tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut.  

b. Akibat nikah siri terhadap status hukum seseorang.  

Kejelaasan status pernikahan suami dan istri malalui bukti 

otentik tentang pernikahan mereka,  menjadi landasan bagi kejelasan 

status hukum bagi sorang anak. Misalnya untuk pengurusan Akta 

Kelahiran si anak,landasannya adalah surat nikah. Jika suami dan istri 

melakukan pernikahan siri ketika anak lahir dan memerlukan Akta 
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Kelahiran, kantor kependudukan tidak akan mengeluarkan Akta 

Kelahiran.
53

 

10. Tujuan Nikah Siri 

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku nikah siri adalah 

sebagai berikut: 

a. Tujuan yang bersifat normatif adalah keinginan untuk melegalkan 

perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan karena belum menikah. 

b. Tujuan yang bersifat psikologis adalah untuk memperoleh ketenangan 

atau ketentraman jiwa. 

c. Tujuan yang bersifat biologis untuk memperoleh pengaturan dan 

kepuasan seksual. 

11. Pemaknaan Nikah Siri 

Untuk melakukan pemaknaan terhadap pelaku nikah siri, diperlukan 

analisis berbagai dimensi. Hal mengingat suatu perilaku, termasuk nikah 

siri tidak lepas dari dimensi-dimensi lainnya. Karena nikah siri merupakan 

suatu lembaga perilaku yang memakai bahasa dan acuan agama Islam. 

Kenyataan itu semakin mengukuhkan bahwa agama dalam tinjauan 

sosiologi mempengaruhi kehidupan masyarakat baik tindakan sosial, 

ekonomi maupun budaya. Dalam konteks nikah siri tampak jelas bahwa 
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agama difungsikan untuk melegalisasi tindakan oleh para pelaku nikah 

siri.
54

 

 

B. Law  Enforcement (Penegakan Hukum) 

1. Pengertian penegakan hukum 

Menurut Sudikno Mertokusumo, pelaksanaan hukum mempunyai arti 

penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, karena tujuan dari pada 

hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu sendiri. Ketertiban dan 

ketentraman hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan kalau hukum 

dilaksanakan dengan baik karena hukum dibuat untuk dilaksanakan. Kalau 

tidak maka peraturan yang ada hanyalah susunan kata-kata yang tidak 

bermakna dalam kehidupan masyarakat. Pelaksanaan hukum di 

masyarakat akan terlaksana dengan baik apabila tiap-tiap individu menaati 

dengan penuh kesadaran. Dalam menegakan hukum, ada 3 hal yang harus 

diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan.
55

 

Oleh karena itu Sajipto Raharjo mengatakan bahwa penegakan hukum 

merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian 

hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan 

ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.
56
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Sebagaimana dinyatakan dalam prinsip yang dianut oleh pemerintah 

Negara kita berdasarkan pada pasal 1 ayat (3) Amandemen ketiga 

Undang-Undang Dasar 1945 ialah bahwa Indonesia adalah Negara hukum 

bukan Negara kekuasaan. Prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar 

tersebut memberikan gambaran hukum menjadi landasan kehidupan 

masyarakat. Dengan kata lain yang ingin ditegakan dalam Negara kita 

adalah supremasi hukum bukan supremaasi kekuasaan.
57

 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum  

Ada empat faktor yang mempengaruhi efektif dan tidaknya penegakan 

hukum dalam masyarakat, yaitu kaidah hukum, penegak hukum, sarana 

atau fasilitas, dan masyarakat. Sebagaimana akan dijelaskan dalam uraian 

berikut ini: 

a. Kaidah Hukum 

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa kaidah hukum 

dapat berlaku efektif apabila memenuhi syarat keberlakuan dalam 

aspek yuridis, sosiologis dan filosofis.
58

 Selain itu juga harus melalui 

prosedur pengundangan yang berlaku. Secara yuridis, kaidah hukum 

harus berujuk pada kaidah yang lebih tinggi tingkatnnya atau 

terbentukatas dasar yang telah ditetapkan. 
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Secara filosofis, kaidah hukum akan berlaku efektif dan mudah 

ditegakan jika kaidah itu merupakan penjabaran dari nilai-nilai 

filosofis yang termaktub  dalam falsafah dasar masyarakat yang 

bersangkutan. 

Secara sosiologis, kaidah hukum akan bisa berlaku efektif dan 

mudah ditegakan bila kaidah hukum tersebut diterima oleh 

masyarakat.
59

 

b. Penegak hukum
60

 

Negara sebagai penyelenggara hukum membentuk suatu badan 

atau organisasi yang bertugas menerapkan hukum, seperti kementrian 

hukum dan HAM, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, kepaniteraan, 

lembaga permasyarakatan dan lain-lain. Badan-badan hukum tersebut 

pada hakikatnya mempunyai tugas yang sama yaitu mewujudkan ide 

hukum dalam kehidupan bermasyarakat, dengan kata lain menegakan 

hukum.  

Namun demikian, pembuatan organisasi penegakan hukum 

tidak akan ada artinya  apabila orang-orang yang bertugas didalamnya 

tidak dapat menjalankan peran penegak hukum dengan baik. Apabila 

penegak hukum bekerja sesuai dengan tugasnya, kemungkinan besar 

hukum akan efektif, demikian pula sebaliknya. 
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c. Fasilitas  

Fasilias hukum adalah semua sarana yang memungkinkan 

hukum dapat diterapkan dan tujuan hukum dapat tercapai. Tanpa ada 

fasilitas hukum hanya akan menjadi law in book, dan bukan law in 

action. Fasilitas atau sarana sangat penting untuk mengefektifkan 

suatu aturan tertentu. Ruang lingkup sarana yang dimaksud terutama 

sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung, seperti: kantor, 

penjara, kertas, tinta, komputer dan lain-lain.  

d. Kesadaran masyarakat
61

 

Kesadaran hukum umumnya dipahami sebagai kerelaan warga 

Negara untuk tunduk pada hukum dalam arti mematuhi larangan dan 

mematuhi perintah yangtercantum dalam aturan hukum.Kesadaran 

masyarakat akan hak-haknya akan menjadikan warga bisa terhindar 

dari perlakuan diskriminatif dari orang lain, termasuk pemerintah. 

Selain itu, mereka dapat  menempuh langkah yang tepat apabila dalam 

kenyataannya benar-benar mengalami pelanggaran hak.
62

 

3. Sanksi sebagai penegaspenegak hukum 

 Sanksi adalah suatu penderitaan yang dijatuhkan kepada siapapun 

yang dinyatakan tidak mematuhi apa yang telah dinyatakan sebagai 

hukum yang berlaku. Di dalam masyarakat modern keefektifan sanksi 
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untuk menjamin kepatuhan masyarakat pada hukum, termasuk ketika 

hukum telah dilanggarbergantung pada  kondisi organisasi penegak 

hukum yang bekerja untuk mengawal ketaatan itu.
63

 

4. Kesadaran hukum sebagai basis penegakan hukum 

 Mempertanyakan kesadaran hukum masyarakat pada prinsipnya 

mempertanyakan  juga aspek penegakan hukum. Telaah  yang pernah 

dilakukan oleh Soerjono Soekanto tentang kesadaran dan kepatuhan 

hukum di tahun 1982, membuka pintu semakin jelas akan pentingnya 

keterlibatan masyarakat dalam mematuhi secara sadar konsepsi hukum 

yang telah disahkan dan dilaksanakan secara konsekuwen dalam 

komunikasi atau hubungan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 

bahkan berpolitik.
64

 

 Paul Scholten menyebutkan kesadaran hukum merupakan kesadaran 

atau nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang 

ada atau tentang hukum yang diharapkan ada, sebenarnya yang ditekankan 

adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilian hukum 

terhadap kejadian yang kongkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. 

Ditambahkannya, keasadaran hukum merupakan suatu kategori, yaitu 

pengertian yang aprioristis umum tertentu dalam hidup kejiwaan yang 
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manusia dapat memisahkan antara hukum dan yang bukan hukum, yang 

benar dan yang tidak benar, yang baik dan yang buruk.
65

 

 

C. Teori Ketaatan Hukum 

Ketaatan atau kepatuhan hukum menurut Satjipto Rahardjo pada 

dasarnya melibatkan dua variabel, masing-masing adalah hukum dan manusia 

yang menjadi objek pengaturan hukum tersebut. Dengan demikian, kepatuhan 

terhadap hukum tidak hanya dilihat sebagai fungsi peraturan hukum, 

melainkan juga fungsi manusia yang menjadi sasaran pengaturan. Kepatuhan 

hukum tidak hanya dijelaskan dari kehadiran hukum semata, melainkan juga 

dari kesediaan manusia untuk mematuhinya. 

Munculnya kesadaran hukum didorong oleh sejauh m,na kepatuhan 

hukum yang didasari oleh indoctrination, habituation, utility, dan group 

identification. Proses itu terjadi melalui internalisasi dalam diri manusia.kadar 

internalisasi inilah yang selanjutnya memberikan motivasi yang kuat dalam 

diri manusia atas persoalan penegakan hukum. Soerjono Soekanto 

menyatakan ada empat indicator kesadaran hukum yang masing-masing 

merupakan suatau tahapan bagi tahapan berikutnya, yaitu: pengetahuan 

hukum, pemahaman hukum, sikaap hukuim, dan pola perilaku hukum.
66
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Pertanyaan yang timbul kemudian adalah atas dasar apakah seseorang 

atau kelompok orang atau suatu masyarakat itu taat/patuh pada hukum yang 

berlaku. Soerjono Soekanto mengemukakan tentang dasar-dasar kepatuhan 

terhadap suatu kaidah, termasuk kaidah hukum adalah disebabkan:
67

 

a. Sebab pertama mengapa seseorang atau kelompok atau masyarakat 

mematuhi kaidah-kaidah adalah karena dia diberi indoktrinir untuk 

berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi 

kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Sebagaimana halnya 

dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya, maka kaidah-kaidah sebenarnya 

telah ada sewaktu seseorang dilahirkan, dan semula manusia menerimanya 

secara tidak sadar. Melalui proses sosialisasi manusia didik untuk 

mengenal, mengetahui, serta mematuhi kaidah-kaidah tersebut. 

b. Karena sejak mengalami proses sosialisasi maka lama kelamaan menjadi 

suatu kebiasaan untuk mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku. Memang 

pada mulanya adalah sukar sekali untuk mematuhi kaidah-kaidah yang 

berlaku yang seolah-olah mengekang kebebasan. Akan tetapi, apabila hal 

itu setiap hari dijumpai, maka lama kelamaan akan menjadi suatu 

kebiasaan untuk mematuhinya, terutama apabila manusia sudah mulai 

mengulangi perbuatan-perbuatannya dengan bentuk dan cara yang sama. 
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c. Pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup pantas 

dan teratur. Akan tetapi apa yang pantas dan teratur bagi seseorang, belum 

tentu pantas dan teratur bagiorang lain. Oleh karena itu diperlukan suatu 

patokan tentang kepantasan dan keteraturan tersebut. patokan-patokan tadi 

merupakan pedoman-pedoman atau takaran-takaran tentang tingkah laku 

yang dinamakan kaidah. Dengan demikian, maka salah satu faktor yang 

menyebabkan orang taat pada kaidah adalah karena kegunaan daripada 

kaidah tersebut.   

d. Salah satu sebab mengapa orang patuh pada kaidah-kaidah adalah karena 

kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengadakan 

identifikasi dengan kelompok. Seseorang mematuhi kaidah-kaidah yang 

berlaku dalam kelompoknya karena dia menganggapkelompoknya lebih 

dominan dari kelompok-kelompok lainnya, akan tetapi justru karena ingin 

mengadakan identifikasi dengan kelompoknya tadi. 

e. Terdapat macam-macam derajat kepatuhan terhadap kaidah-kaidah, mulai 

dari derajat kesesuaian sikap dan perilaku dengan nilai dan kaidah yang 

berlaku atau konformitas yang tinggi sampai pada mereka yang 

dinamakan golongan-golongan non konformitas. Bahkan pada 

masyarakat-masyarakat yang mempunyai kebudayaan dan struktur sosial 

sederhana, dapat dijumpai orang-orang yang tidak mematuhi kaidah-

kaidah. 
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Di dalam masyarakat, seorang individu taat pada kaidah-kaidah karena dia 

mempunyai perasaan keadilan yang bersifat timbal balik. Hal ini timbul dan 

tumbuh berkembang sebagai akibat dari partisipasinya dalam hubungan-

hubungan sosial terutama dalam kelompok-kelompok seusia. Dalam kaitan 

ini, Soerjono Soekanto mengemukakan pendapat Hoflanfd, Janis dan Kelly, 

sebagai berikut : 

Bahwa keinginan untuk tetap menjadi bagian dari kelompok merupakan 

motivasi dasar dari individu untuk secara pribadi taat pada hukum. 

Sebenarnya keinginan tersebut tidaklah semata-mata karena penilaian positif 

terhadap keanggotaan kelompok. Hal itu terjadi karena adanya suatu 

kekuatan yang menahan seseorang untuk meninggalkan kelompoknya, 

karena penilaiannya yang negatif terhadap keadaan di luar kelompoknya, 

karena kesadarannya betapa beratnya keadaan apabila ia berada di luar 

kelompoknya dan karena adanya kekuatan-kekuatan tertentu 

mempengaruhinya dari kelompoknya.
68

 

Pandangan lain mengenai pertanyaan mengapa seseorang harus taat pada 

hukum dapat dijawab secara filosofi, sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali 

dari tema tentang compliance dalam buku The Philosophy of Law An 

Encyclopedia karya editor Cristopher Berry Gray, bahwa paling tidaknya ada 

tiga pandangan mengapa seseorang menaati hukum, sebagai berikut : 
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a.  Pandangan ekstrem pertama, adalah pandangan bahwa merupakan 

'kewajiban moral bagi setiap warga negara untuk melakukan yang terbaik 

yaitu senantiasa menaati hukum, kecuali dalam hal hukum memang 

menjadi tidak menjamin kepastian atau inkonsistensi, kadang-kadang 

keadaan ini muncul dalam pemerintahan rezim lalim. 

b. Pandangan kedua yang dianggap pandangan tengah, adalah bahwa 

kewajiban utama bagi setiap orang (prime face) adalah kewajiban untuk 

menaati hukum. 

c. Pandangan ketiga dianggap pandangan ekstrem kedua yang berlawanan 

dengan pandangan ekstrem pertama, adalah bahwa kita hanya 

mempunyai kewajiban moral untuk menaati hukum, jika hukum itu benar 

dan kita tidak terikat untuk menaati hukum. 

Jadi, dapat dipahami bahwa secara filosofis pada dasarnya setiap orang 

memiliki kewajiban untuk taat pada hukum. Ketiga pandangan di atas 

memiliki pandangan tentang kewajiban untuk menaati hukum yang berbeda. 

Pandangan pertama memandang bahwa menjadi kewajiban moral untuk 

setiap warga menaati hukum kecuali, jika hukum itu tidak menjamin 

kepastian hukum atau inkonsisten. Pandangan lainnya yang bertentangan 

dengan pandangan sebelumnya, memandang bahwa kewajiban moral untuk 

menaati hukum hanya jika hukum itu benar, sehingga kita tidak terikat untuk 

menaati hukum. Pandangan lain yang dianggap sebagai pandangan tengah 
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ialah pandangan bahwa kewajiban utama setiap orang ialah kewajiban untuk 

taat pada hukum. 

Soerjono Soekanto mengemukakan pendapat H.C Kelman bahwa 

masalah kepatuhan hukum yang merupakan suatu derajat secara kualitatif 

dapat dibedakan dalam tiga proses, sebagai berikut:
69

 

a. Compliance, diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada 

harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari 

hukuman yang mungkin dijatuhkan. Kepatuhan ini bukan didasarkan 

pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan 

lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai 

akibatnya maka kepatuhan akan ada apabila ada pengawasan yang ketat 

terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut. 

b. Identification, terjadi apabila kepatuhan terhadap hukum ada bukan 

karena intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga 

serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk 

menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh 

adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan interaksi 

tadi. Walaupun sesorang tidak menyukai penegak hukum akan tetapi 
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proses identifikasi terhadapnya berjalan terus dan mulai berkembang 

perasaan-perasaan positif terhadapnya. Hal ini disebabkan, oleh karena 

orang yang bersangkutan berusaha untuk mengatasi perasaan-perasaan 

khawatirnya terhadap kekecewaan tertentu, dengan jalan menguasai 

objek frustasi tersebut dengan mengadakan identifikasi. 

c. Internalization, sesorang mematuhi kaidah-kaidah hukum oleh karena 

secara intrinstik keatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah-kaidah 

tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya sejak semula pengaruh 

terjadi  atau oleh karena dia mengubah nilai-nilai yang semula dianutnya. 

Hasil dari proses tersebut adalah komformitas yang didasarkan pada 

motivasi secara intinstik. Pusat kekuatan dari proses ini adalah 

kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaidah-kaidah yang 

bersangkutan, terlepas dari perasaan atau nilai-nilai terhadap kelompok 

atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya. 

Pendapat di atas diutarakan pula oleh Achmad Ali dengan formulasi 

bahasa sendiri untuk mempermudah mahasiswa memahami konsep H.C 

Kelman, sebagai berikut:
70

 

a. Ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jika sesorang menaati suatu 

aturan, hanya karena ia takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis 

ini, karena ia membutuhkan pengawasan yang terus menerus. 
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b. Ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang menaati suatu 

aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi 

rusak. 

c. Ketaatan yang bersifat internalization,  yaitu jika seseorang menaati suatu 

aturan, benar-benar karena ia merasa bahwa aturan itu sesuai dengan 

nilai-nilai intrinstik yang dianutnya. 

Di dalam realitasnya, menurut Achmad Ali bahwa berdasarkan konsep 

H.C. Kelman tersebut, seseorang dapat menaati suatu aturan hukum, hanya 

karena ketaatan salah satu jenis saja, misalnya hanya taat karena  compliance, 

dan tidak karena identification, atau internalization. Tetapi juga dapat terjadi, 

seseorang dapat menaati suatu aturan hukum, berdasarkan dua jenis atau 

bahkan tiga jenis ketaatan sekaligus. Selain karena aturan hukum itu memang 

cocok dengan nilai-nilai intrinstik yang dianutnya, juga sekaligus ia dapat 

menghindari sanksi dan memburuknya hubungan baiknya dengan pihak lain 

Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan, kapan suatu aturan hukum atau 

perundang-undangan dianggap tidak efektif berlakunya, menurut Achmad 

Ali jawabannya adalah: .
71

 

a.  Jika sebagian besar warga masyarakat tidak menaatinya. 

b. Jika ketaatan sebagian besar warga masyarakat hanya ketaatan yang 

bersifat 'compliance' atau 'identification'. Dengan kata lain, walaupun 

sebagian besar warga masyarakat terlihat menaati aturan hukum atau 
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perundang-undangan, namun ukuran atau kualitas efektivitasnya aturan 

atau perundang-undangan itu masih dapat dipertanyakan. 

Jadi menurut Ahmad Ali, dengan mengetahui adanya tiga jenis ketaatan 

tersebut, maka tidak dapat sekedar menggunakan ukuran ditaatinya suatu 

aturan hukum atau perundang-undangan sebagai bukti efektifnya aturan 

tersebut, tetapi paling tidaknya juga harus ada perbedaan kualitas 

efektivitasnya. Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan 

atau perundang-undangan hanya dengan ketaatan yang bersifat 'compliance' 

atau 'identification'  saja, berarti kualitas efektivitasnya masih rendah, 

sebaliknya semakin banyak ketaatan yang bersifat 'internalization', maka 

semakin tinggi kualitas efektivitas aturan hukum atau perundang-undangan 

itu.
72
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BAB III 

PRAKTIK NIKAH SIRI DAN FAKTOR-FAKTOR 

YANGMEMPENGARUHINYADI DESA KAJANG KECAMATAN 

SAWAHAN KABUPATEN MADIUN 

 

A. Gambaran Umum wilayah Desa Kajang 

Letak geografis wilayah Desa Kajang berada di sebelah utara Desa 

Klumpit.sebealah timur berbatasan dengan Desa Bagi. Sebelah selatan berbatasan 

dengan Desa Sawahan.Dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Pule dan desa 

Bludug. 

Luas wilayah Desa Kajang adalah 130 Ha dengan status wilayah pedesaan 

dan terletak di wilayah bukan pantai.Tanah persawahannya merupakan jenis tanah 

kering dan tanah sawah.Yang masing-masing terdiri dari bagian-bagian. Tanah 

sawah terdiri dari: Sawah irigasi teknis dengan luas  22.666 ha, tanah irigasi ½ 

teknis dengan luas 21.000 ha, dan tanah sawah hujan dengan luas 21.000 ha. 

Sedangkan tanah kering hanya terdiri dari tegal/ladang dengan luas 23.055 ha. 

Desa Kajang terdiri dari 13 RT. Di desa tersebut agama Islam menduduki 

urutan tertinggi yang berjumlah 1.478 orang, agama Katolik menduduki urutan 

kedua dengan jumlah pemeluk 9 orang, dan agama Kristen menduduki urutan 

paling rendah dengan jumlah pemeluk 2 orang. Jadi jumlah penduduk 

keseluruhan desa Kajang adalah 1.489 orang yang terdiri dari 739 laki-laki dan 

750 perempuan.  Agar pembaca bisa lebih mengetahui letak geografis Desa 
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Kajang maka peneliti akan memaparkan lebih terperinci lagi  keadaan Desa 

tersebut dari Rt 1-13, yaitu sebagai berikut:
73

 

1. RT 1, terdiri dari 103 orang terdiri dari  53 laki-laki dan 50 perempuan. 

Sedangkan yang belum menikah terdiri dari  laki-laki 27 orang perempuan 19 

orang. Yang sudah menikah terdiri dari laki-laki 25 orang dan perempuan 26 

orang. Jumlah duda 1 orang dan janda 5 orang. 

2. RT 2, terdiri dari 93 orang terdiri dari  45 laki-laki dan 48 perempuan. 

Sedangkan yang belum menikah terdiri dari  laki-laki 22 orang perempuan 24 

orang. Jumlah duda 1 orang dan janda 6 orang. 

3. RT 3, terdiri dari 80 orang terdiri dari  35 laki-laki dan 45 perempuan. Warga 

yang belum menikah terdiri dari laki-laki 17 orang perempuan 19 orang. 

Sedangkan yang sudah menikah terdiri dari laki-laki 18 orang perempuan 20 

orang. Jumlah duda 0 orang dan janda 6 orang. 

4. RT 4, terdiri dari 212 orang terdiri dari  110 laki-laki dan 102 perempuan. 

Warga yang belum menikah terdiri dari  laki-laki 51 orang perempuan 28 

orang. Sedangkan yang sudah menikah terdiri dari laki-laki 56 orang 

perempuan 60 orang. Jumlah duda 3 orang dan janda 14 orang. 

5. RT 5, terdiri dari 80 orang terdiri dari  35 laki-laki dan 45 perempuan. Warga 

yang belum menikah terdiri dari  laki-laki 24 orang perempuan 14 orang. 
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Sedangkan yang sudah menikah terdiri dari laki-laki 29 orang perempuan 28 

orang. Jumlah duda 1 orang dan janda 7 orang.
74

 

6. RT 6, terdiri dari 95 orang terdiri dari  48 laki-laki dan 47 perempuan. Warga 

yang belum menikah terdiri dari  laki-laki 21 orang perempuan 11 orang. 

Sedangkan yang sudah menikah terdiri dari laki-laki 26 orang perempuan 27 

orang. Jumlah duda 1 orang dan janda 9 orang. 

7. RT 7, terdiri dari 68 orang terdiri dari  32 laki-laki dan 38 perempuan. Warga 

yang belum menikah terdiri dari  laki-laki 17 orang perempuan 9 orang. 

Sedangkan yang sudah menikah terdiri dari laki-laki 14 orang perempuan 17 

orang. Jumlah duda 1 orang dan janda 10 orang. 

8. RT 8, terdiri dari 200 orang terdiri dari  88 laki-laki dan 112 perempuan. 

Warga yang belum menikah terdiri dari  laki-laki 36 orang perempuan 45 

orang. Sedangkan yang sudah menikah terdiri dari laki-laki 50 orang 

perempuan 50 orang. Jumlah duda 2 orang dan janda 17 orang. 

9. RT 9, terdiri dari 76 orang terdiri dari  9 laki-laki dan 41 perempuan. Warga 

yang belum menikah terdiri dari  laki-laki 19 orang perempuan 14 orang. 

Sedangkan yang sudah menikah terdiri dari laki-laki 19 orang perempuan 17 

orang. Jumlah duda 3 orang dan janda 4 orang. 

10. RT 10, terdiri dari 157 orang terdiri dari 83 laki-laki dan 74 perempuan. 

Warga yang belum menikah terdiri dari  laki-laki 37 orang perempuan 21 
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orang. Sedangkan yang sudah menikah terdiri dari laki-laki 43 orang 

perempuan 42 orang. Jumlah duda 3 orang dan janda11 orang.
75

 

11. RT 11, terdiri dari 155 orang terdiri dari  81 laki-laki dan 74 perempuan. 

Warga yang belum menikah terdiri dari  laki-laki 34 orang perempuan 23 

orang. Sedangkan yang sudah menikah terdiri dari laki-laki 43 orang 

perempuan 44 orang. Jumlah duda 4 orang dan janda 7 orang.
76

 

12. RT 12, terdiri dari 69 orang terdiri dari  9 laki-laki dan 41 perempuan. Warga 

yang belum menikah terdiri dari  laki-laki 9 orang perempuan 10 orang. 

Sedangkan yang sudah menikah terdiri dari laki-laki 20 orang perempuan 20 

orang. Jumlah duda 0 orang dan janda 3 orang. 

13. RT 13, terdiri dari 76 orang terdiri dari  9 laki-laki dan 41 perempuan. Warga 

yang belum menikah terdiri dari  laki-laki 13 orang perempuan 15 orang. 

Sedangkan yang sudah menikah terdiri dari laki-laki 24 orang perempuan 23 

orang. Jumlah duda 0 orang dan janda 3 orang. 

B. Gambaran Umum Keadaan Masyarakat DesaKajang Kecamatan Sawahan 

Kabupaten Madiun 

1. Bidang Perekonomian 

Masyarakat Desa Kajang dalam mencukupi perekonomiannya 

mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Dalam data yang diberikan 
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oleh pegawai kantor Desa Kajang dalam tahun 2018 diberikan rinciann 

sebagai berikut: 

3.1 Tabel Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan.
77

 

No Pendidikan L P Jumlah Presentase 

1.  Belum/Tidak bekerja 161 164 325 21,82% 

2.  Mengurus rumah tangga  0 221 221 14,84% 

3.  Pelajar/Mahasiswa 119 101 220 14,77% 

4.  Pegawai negeri sipil 12 7 19 1,27% 

5.  Tentara nasional Indonesia 7 1 8 0,53% 

6.  Kepolisian RI 8 0 8 0,53% 

7.  Perdagangan  3 2 5 0,33% 

8.  Petani/Pekebun 84 74 158 10,61% 

9.  Nelayan/Perikanan 1 0 1 6,71% 

10.  Karyawan swasta 201 101 302 20,28% 

11.  Karyawan BUMN 3 0 3 0,20% 

12.  Karyawan honorer 1 0 1 6,71% 

13.  Buruh harian lepas 6 4 10 0,67% 

14.  Buruh tani/pekebun 8 7 15 1,00% 

15.  Tukang tani 1 0 1 6,71% 

16.  Perancang busana 0 1 1 6,71% 

17.  Guru  13 8 21 1,41% 

18.  Dokter  0 1 1 1,41% 

19.  Pensiunan 17 3 20 1,34% 

 Jumlah keseluruhan 739 750 1489  

 

Dalam tabel 3.1tersebut menjelaskan bahwa warga di Desa 

Kajangyang tidak bekerja menduduki presentase tertinggi dibanding dengan 

warga yang tidak memiliki pekerjaan.mencapai 21,82% yang masing-masing 

dari pihak laki-laki berjumlah 161 orang dan perempuan 164 orang. Jadi 

tingkat pengangguran perempuan lebih banyak dibanding dengan tingkat 
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pengangguran laki-laiki.
78

Sedangkan presentase tertinggi warga yang 

memiliki pekerjaan mencapai 20,28% yang berada pada mata pencaharian 

karyawan swasta yang masing-masing pihak laki-laki berjumlah 201 orang 

dan perempuan 101 orang. Jadi warga yang berjenis kelamin laki-laki lebih 

banyak yang bekerja dibanding warga yang berjenis kelamin perempuan.Dan 

yang menduduki presentase terendah yaitu dari mata pencaharian karyawan 

BUMN mencapai 0,20% yang masing-masing dari pihak laki-laki dan dari 

pihak perempuan tidak ada.  

Dalam kelembagaan pemerintah Desa Kajang memiliki administrasi 

pemerintah Desa. Jenis administrasi tersebut berupa: 

a. Buku keputusan Desa; 

b. Buku rekap penduduk akhir bulan; 

c. Buku anggaran Desa; 

d. Buku kas umum; 

e. Buku kas pembantu; 

f. Buku administrasi PBB.
79

 

2. Bidang Keagamaan 

Masyarakat Desa Kajang semuanya memeluk agama Islam. Hal ini 

dapat kita ketahui dari data yang diberikan oleh pegawai kantor Desa Kajang 

yaitu sebagai berikut: 
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 Table 3.2 jumlah penduduk menurut agama 

No  RT Islam  Kristen Katolik Hindu Budha Kong 

Hucu 

Keper-

cayaan 

Jml  

1 01 103 0 0 0 0 0 0 103 

2 02 93 0 0 0 0 0 0 93 

3 03 80 0 0 0 0 0 0 80 

4 04 212 0 0 0 0 0 0 212 

5 05 103 0 0 0 0 0 0 103 

6 06 95 0 0 0 0 0 0 95 

7 07 68 0 0 0 0 0 0 68 

8 08 189 0 0 0 0 0 0 189 

9 09 76 0 0 0 0 0 0 76 

10 10 157 0 0 0 0 0 0 157 

1 11 155 0 0 0 0 0 0 155 

12 12 69 0 0 0 0 0 0 69 

13 13 78 0 0 0 0 0 0 78 

 

3. Bidang pendidikan
80

 

Dari perincian tabel pendidikan ini pembaca akan mengetahui 

tingkatan pendidikan yang paling banyak dimasuki dan yang paling sediki 

oleh warga Desa Kajang, hal ini dibuktikan dengan tabel berikut: 

 Tabel 3.2 jumlah penduduk menurut pendidikan 

No  Pendidikan  L P jumlah persentase 

1 Tidak/ belum sekolah 107 121 228 15,31% 

2 Tidak/ tamat SD/ sederajat 194 242 436 29,28% 

3 Tamat SD/ sederajat 45 52 97 6,51% 

4 SLTP/sederajat 119 87 206 13,83% 

5 SLTA/ sederajat 227 203 430 28,87% 

6 Diploma I/II 0 3 3 0,20% 

7 Akademik/ Diploma III/S. muda 10 8 18 1,20% 

8 Diploma IV/strata I 37 34 71 4,76% 
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Dari tabel 3.2 menjelaskan bahwa tamatan SLTA di Desa tersebut 

sangat banyak bahkan presentasenya menduduki tingkat tertinggi yang 

presentasenya mencapai 28,37%. Jumlah tamataan laki-laki SLTA lebih 

unggul dibanding dengan  tamatan perempuan. Tamatan SLTA laki-laki 

berjumlah 227 orang.Sedangkan jumlah tamatan SLTA 203 orang. Tingkat 

pendidikaan warga yang paling tinggi yaitu diploma IV/Strata I. Namun tidak 

banyak jumlahnya, yang hanya mencapai presentase mencapai 4.76 %. Warga 

paleng sedikit mencapai pendidikan pada tingkatan diploma I/II presentasenya 

mencapai  0,20%. Yang hanya dari pihak perempuan saja sebanyak 3 orang. 

 

C. Nikah Siri di Desa Kajang Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun 

1. Praktik nikah siri di Desa Kajang Kecamatan Sawahan Kabupaten 

Madiun 

Penulis melakukan wawancara pada tiga orang tokoh masyarakat 

mengenai praktik nikah siri di Desa Kajang Kecamatan Sawahan Kabupaten 

Madiun. Tokh masyarakat tersebut terdiri dari organisasi masyarakat 

Nahdlatul Ulama‟yang bernama bapak Nur Toha dan Bapak Munir yang satu 

berasal dari organisasi masyarakat Muhamadiyahyang bernama bapak Umar. 

Menurut bapak Nurtoha istilah pernikahan siri itu tidak ada pernikahan 

yang dicacatankan ataupun tidak tetaplah namanya pernikahan. Tidak ada 

pengecualian istilah seperti nikah siri. Proses pernikahan yang tidak 

dicatatkan di desa ini semua pelaku melakukan pernikahannya pada kyai desa 
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setempat. Walaupun beliau beranggapan istilah nikah siri itu tidak ada tetapi 

ketika beliau ditanya oleh penulis mengenai praktek nikah siri yang ada di 

Desa Kajang beliau mengatakan:  

“Kalau saya ditanya mengenai pernikahan yang tidak dicatatkan tersebut 

yang terjadi di sini setahu saya orang-orang melakukan pernikahannya 

dengan menghampiri rumah kyai desa setempat dan meminta untuk 

melakukan ijab qabul terhadap pernikahnnya. Ketika melakukan 

pernikahannya para pelaku tidak mengundang warga ataupun kepala desa. 

Namun para pelaku tetap menghadirkan keluarga untuk dijadikan walinya. 

Dan kalau saya ditanya mengenai biaya yang dipungut oleh kyai tersebut 

saya tidak begitu mengetahuinya.
81

 

 

Tokoh masyarakat yang kedua yaitu bapak Munir, beliau merupakan 

pemuka agama yang sering menikahkan siri masyarakat Desa Kajang.Bapak 

Munir mengatakan bahwa setelah beliau menikahkan siri para pelaku, beliau 

selalu memberi nasihat untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai 

Pencatat Nikah jika hal-hal yang mereka anggap sebagai penghambat untuk 

mendaftarkan sudah bisa dipenuhi dan member pesan-pesan sesuai  dengan 

keadaan pernikahan mereka. Beliau menyampaikann bahwa: “bagi pasangan 

yang menikah siri dengan usia muda kami memberikan pengertian bahwa 

pernikahan ini telah sah menurut agama, tapi masih belum diakui oleh negara 

karena belum dicatatkan di KUA. Namun pada kenyataannya warga Desa 

Kajang yang melakukan Nikah siri masih banyak yang belum mencatatkannya 

di KUA sampai sekarang dan dari perangkat desanya pun juga tidak ada yang 

mendata siapa saja yang melakukan nikah siri.ketika ada warga warga yang 
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melakukan nikah siri bapak munir tidak menarik biaya namun jika ada yang 

memberi barang atau uang maka beliau akan menerimanya.
82

 

Tokoh masyarakat selanjutnya yaitu bapak Umar seorang ulama‟ dari 

organisasi masyarakat Muhamadiyah. Ketika ditanya mengenai praktik nikah 

siri di Desa Kajang tersebut,  beliau mengatakan: 

“kalau ditanya tentang nikah siri sebenarnya saya sendiri tidak setuju denga 

adanya fenomena nikah siri di desa ini. Karena akan banyak madlarat yang 

ditimbulkannya. Warga desa sini melakukan pernikahan siri hanya dengan 

melakukan pernikahan di hadapan para kyai saja yang di undang juga 

hanya keluarganya saja. Warga lain seperti tetangganya tidak ikut 

diundang. Dan setahu saya pengenaan biaya pernikahan siri di desa 

tersebut tidak ada warga yang mengeluarkan biaya untuk pernikahannya 

itu” 

 

Menanggapi fenomena di Desa Kajang ini masih banyak warga yang 

melakukan nikah siri sebenarnya bapak Umar kurang setuju namun beliau 

beranggapan bahwa setiap orang memiliki pendapatnya masing-masing jika 

beliau ikut campur akan menimbulkan perseteruan antara bapak Umar dan 

pelaku, oleh sebab itulah ia memilih untuk diam.
83

 

Jadi dari berbagai pendapat para tokoh masyarakat dapat disimpulkan 

bahwa semua pelaku nikah siri melakukan pernikannya di hadapan kyai 

setempat saja tanpa adanya publikasi kepada masyarakat sekitar. Pernikahan 

siri di desa tersebut dari pihak kyainya tidak dikenai biaya sedikitpun namun 

akan menerima barang yang diberi oleh para pelakunya. 
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2. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah siri di Desa Kajang 

Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun 

Sedangkan faktor yang melatarbelakangi para pelaku melakukan nikah siri 

juga berbeda-beda.Faktor yang pertama yaitu karena hamil di luar nikah, 

seperti yang dikemukakan oleh ibu Nyamirah.Beliau mengatakan bahwa ada 

sesuatu yang memalukan baginya jika pernikahannya dicatatkan.Beliau tidak 

mau jadi bahan pembicaraan para warga.Sebenarnya ibu nyamirah ingin 

segera mencatatkan pernikahannya namun suami ibu Nyamirah yang ada di 

luar jawa tidak kunjung pulang.
84

 

Selain ibu Nyamirah ada ibu Sri yang melakukan nikah siri karena hamil 

diluar nikah. Data tersebut penulis dapatkan dari keterangan tetangga ibu Sri 

yang bernama ibu Supiyah karena ketika diwawancarai ibu Sri tidak member 

keterangan secara jelas apa fartor yang melatarbelakangi beliau melakukan 

pernikahan siri. ibu Supiyah mengatakan: 

 “setahu saya Sri melakukan nikah siri karena dia hamil dulu, saya 

mengetahui hal itu setelah pernikahannya sudah berjalan selama 3 minggu. 

Saya curiga karena ketika dia hamil dengan usia kehamilan yang dikatakan 

Sri baru satu minggu namun perutnya sudah besar. Ternyata setelah saya 

cari informasi ternyata Sri hamil sudah 1 bulan.  mungkin karena dia takut 

dosa itulah sebabnya pernikahan siri dilakukan”
85

 

 

Namun setelah pernikahan berlangsung selama dua bulan suami ibu Sri 

meninggalkannya dan sampai sekarang belum pulang. Ibu Sri tidak 

                                                           
84

 Nyamirah, Hasil Wawancara, 7 Desemer 2018 
85

 Supiyah, hasil Wawancara, 7 Desember 2017 



 

73 
 

mengetahui tempat suaminya sekarang karena suaminya tidak pernah 

memberi kabar sama sekali. Ibu Sri sudah berusaha menanyakan kepada 

teman suaminya yang bekerja di tempat yang sama namun jawaban yang 

beliau dapat adalah suaminya sudah lama tidak terlihat. Tidak ada satu rekan 

kerjapun yang mengetahui keberadaannya 

Faktor yang kedua untuk menghindari zina yang dialami oleh Dzulaikha. 

Dia mengatakan bahwa alasan melakukan nikah siri dikarenakan pada saat dia 

masih dipesantren ia menyukai seorang laki-laki dan laki-laki itupun juga 

sebaliknya. Singkat cerita oleh pak kyai yang ada di pesantren tersebut 

menyuruhnya melakukan pernikahan secara siri agar tidak terjadi zina.Namun 

saat sudah lulus dari pesantren Dzulaikha berkeinginan mencatatkan 

pernikahannya di KUA. 

Sumiati melakukan nikah siri dikarenakan suaminya sudah mempunyai 

istri lalu mempoligami Sumiati.Dikarenakan istri pertama tidak bisa 

mempunyai keturunan.Ia tidak mencatatkan pernikahannya karena dari pihak 

suami beranggapan bahwa pencatatan pernikahan itu tidak perlu.Dia 

beranggapan dengan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan oleh 

agama Islam saja sudah cukup.Sebenarnya Sumiati saat itu sempat 

membantah suaminya untuk mencatatkan tapi suaminya tetap pada 

pendiriannya.Dan pada akhirnya Sumiati menuruti kemauan suaminya setelah 
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mendapat nasihat dari saudara-saudaranya.Dari pihak istri pertama juga sudah 

mengizininya.
86

 

Selanjutnya warga Kajang yang melakukan nikah siri adalah ibu 

Sukinem.Alasan dia melakukan nikah siri yaitu karena mantan suaminya 

meninggal dunia.Dan ada seorang laki-aki yang mengajaknya menikah.Lalu ia 

melakukan pernikahan hanya di hadapan kyai di Desanya tersebut. Ia tidak 

melakukan pencatatan terhadap pernikahannya karena dia merasa sudah tua 

dan melakukan pernikahan hanya untuk memenuhi kebutuhan lahir dan 

batinnya. Karena ibu Sukinem hanya bekerja sebagai  buruh tani. Yang 

merasa penghasilannya kurang untuk mencukupi hbidupnya dan tiga 

anaknya.Karena kondisi ekonomi ibu Sukinem yang rendah. Walaupun 

pernikahannya tidak dicatatkan namun beliau dengan suaminya sudah saling 

percaya bahwa suaminya tidak akan meningglkannya.
87

 

3. Implikasi Nikah Siri Di Desa Kajang Kecamatan Sawahan Kabupaten 

Madiun  

Dari beberapa faktor yang terjadi di Desa Kajang tersebut memunculkan 

implikasi baik bagi pelaku dan orangt-orang di sekitarnya.Yang pertama 

berimplikasi pada psikologis yang dialami oleh ibu Nyamirah.Setelah 

melakukan nikah siri beliau merasa lebih cepat terjangkit sakit. Menurut 

beliau hal tersebut muncul karena banyak memikirkan tentang ketakutan jika 
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jadi bahan pimbicaraan orang dan masyarakat enggan berbaur 

dengannya.Namun seiring berjalannya waktu ibu Nyamirah mulai berusaha 

keluar rumah dan berinteraksi dengan masyarakat.Namun ternyata respon 

masyarakat tidak seburuk yang ibu Nyamirah rasakan.Namun penyakit yang 

dahulu ada pada ibu sampai sekarang masih belum sembuh.
88

 

Implikasi selanjutnya dialami oleh ibu Sri.Beliau ingin mengajukan 

gugatan cerai namun pengadilan tidak mau menerimannya karena tidak 

memiliki bukti tertulis bahwa beliau telah melakukan pernikahan. Ibu Sri juga 

sudah meminta bantuan pada kepala desa namun kepala desa juga tidak bisa 

membantunya. Akibat hak-haknya sebagai istri untuk mendapatkan nafkah 

tidak terpenuhinya.Beliau juga bekerja untuk membiayai kebuthannya dengan 

anaknya.
89

 

Implikasi lainnya dialami oleh Dzulaikha.Konsentrasi yang terganggu 

setelah melakukan pernikahan siri.Ketika mendapat tugas dari kampusnya 

ketika lburan dia tidak bisa mengerjakan tugasnya secara maksimal. Karena 

dia sudah capek meengurusi pekerjaan rumah tangganya. Konsentrasi ketika 

di kampus juga tidak bisa 100% fokus pada kuliahnya karena di fikirannya 

ada seorang laki-laki yang sudah menjadi suaminya.Walaupun ketika tidak 
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libur kuliah dia tinggal secara terpisah oleh suaminya.Dzulaikha dan 

suaminya tinggal di pesantrennya masing-masing.
90

 

Implikasi dari nikah siri juga dialami oleh ibu Sumiati yaitu rasa resah 

yang selalu muncul ketika suaminya berada di rumah istri pertamanya.Dia 

merasa takut jika suatu saat suaminya tersebut meninggalkannya.Karena tidak 

ada hukum negara yang menaungi pernikahannya.Rasa takut itu muncul 

karena dia sering mendengar cerita dari teman-temannya mengenai seoarang 

istri yang ditinggal oleh suaminya begitu saja setelah menikah secara siri.
91

 

Implikasi yang terakhir dirasakan oleh ibu Sukinem.Dampak yang ini 

berbeda dengan para pelaku lainnya.Dampak yang dirasakan ibu Sukinem 

lebih condong pada dampak positif.Kebutuhan rumah tangganya menjadi 

terpenuhi.Biaya sekolah anak juga ada yang mebayar. Dan juga ada teman 

untuk sharing, Ibu Sukinem mengatakan: 

    “setelah saya melakukan nikah siri kebutuhan saya menjadi terpenuhi. 

Untuk makan sehari-hari sudah tidak sesusah dulu.Kan ada yang membantu 

saya bekerja.Jadi untuk memenuhi kebutuhan lebih enteng.Untuk 

membiayai sekolah anak saya yang terakhir itu juga tidak perlu hutang 

kemana-mana lagi.Dirumah juga ada temennya cerita.Jadi beban masalah 

saya tidak saya tanggung sendiri”.
92
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BAB IV 

ANALISA LAW   ENFORCEMENT TERHADAP NIKAH SIRI DI DESA 

KAJANG KECAMATAN SAWAHAN KABUPATEN MADIUN 

 

A. AnalisaLaw   enforcementt Terhadap Praktik Nikah Siri di Desa Kajang 

Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun. 

Fenomena nikah siri yang terjadi di Desa kajang Kecamatan Sawahan 

Kabupaten Madiun didapatkan dari keterangan para tokoh masyarakat yang 

barasal dari organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama‟bernama bapak  Nur Toha 

dan bapak Munir dan dari organisasi masyarakat  muhamadiyahbernama bapak 

Umar. Pernikahan siri di Desa Kajang Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun 

semua pelakunya melakukan pernikahan di hadapan kyai desa setempat yaitu 

bapak Munir.  

Hal tersebut sangat bertolak belakang pada hukum negara yang tertuang 

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) berbunyi: “tiap-tiap 

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

juga Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksaan UU No. 1 

tahun 1974 tentang Perkawinan: 
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(1) Pencatatan Perkawinan bagi orang Islam dilakukan oleh Pegawai 

Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 

tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.
93

 

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan dalam pasal 5 ayat (1)  

menyebutkan bahwa perkawinan harus dicatatkan, hal ini merupakan 

perwujudan dari Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974tentang perkawinan. Pasal 6 KHI merumuskan bahwa:  

(1) Untuk memenuhi ketentuan pasal 5, setiap perkawinan harus 

dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat 

Nikah. 

(2) Perkawinan yang dilaksanakan di luar pengawasan Pegawai Pencatat 

Nikah tidak mempunyai hukum. 

Dan juga dalam pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa: “perkawinan 

hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat 

Nikah
94

 

Pada pasal-pasal inilah yang merupakan point-point dari permasalahan 

nikah siri. Pernikahan yang tidak dicatatkan itulah akan mengakibatkan 

penyelewengan-penyelewengan, seperti; jika hak seorang istri suatu saat tidak 

dipenuhi saat terjadi perceraian, meninggalkan istri dan tidak kembali pada 

akhirnya istri ingin menggugat cerai susah, anak yang tidak memiliki akta 
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kelahiran. Hal seperti itu dikarenakan pernikahan mereka tidak terdaftar oleh 

Kantor Urusan Agama (KUA).Yang berimbas tidak hanya pada pelaku itu 

sendiri namun juga pada anaknya tersebut. Beban psikologis juga secara tidak 

langsung dialami  oleh pelaku. Karena fikiran mereka tidak bisa tenang 

memikirkan apa yang akan dibicarakan oleh masyarakat. 

Setelah semua konsekuensi yang telah terjadi pada diri pelaku-pelaku 

nikah siri tersebut mereka merasa membutuhkan sebuah keadilan dari suatu 

hukum. Hal tersebutlah yang membuat para pelaku nikah siri berubah 

mempunyai keinginan untuk mencatatkan pernikahannya di KUA. Hal ini 

sesuai dengan dasar teori ketaatan hukum menurut Soerjono Soekanto 

mengemukakan tentang dasar-dasar kepatuhan terhadap suatu kaidah, 

termasuk kaidah hukum adalah disebabkan oleh ketententuan dasar bahwa 

manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur. Dari 

perasaan tersebut maka akan timbul tindakan dari masyarakat untuk 

mencatatkan pernikahannya. Karena di dalam masyarakat, seorang individu 

taat pada kaidah-kaidah karena dia mempunyai perasaan keadilan yang 

bersifat timbal balik. 

Praktik nikah siri yang ada di Desa Kajang masih terus berkembang 

karena hukum mengenai nikah siri itu dirasa berat dilakukan oleh para pelaku 

mengingat alasan-alsan para pelaku melakukan pernikahan siri tersebut. 

Menurut ketaatan hukumseseorang dapat menaati suatu aturan hukumjika 
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hukum itu memang cocok dengan nilai-nilai intrinstik yang dianutnya dan 

keadaan social seseorang. 

Menurut penegakan hukum aturan itu ada hakikatnya memang untuk 

ditaati.  Kalau tidak maka peraturan yang ada hanyalah susunan kata-kata 

yang tidak bermakna dalam kehidupan masyarakat. Pelaksanaan hukum di 

masyarakat akan terlaksana dengan baik apabila tiap-tiap individu menaati 

dengan penuh kesadaran. Begitu juga hukum mengenai nikah siri akan bisa 

terlaksana jika masyarakat Desa Kajang mau menyadari bahwa hukum itu 

penting dan hukum itu ada untuk melindungi mereka. Menurut Sajipto 

Raharjo mengatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk 

mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial 

menjadi kenyataan. Jadi keberadaan hukum itu bukan untuk merugikan 

masyarakat. Karena telah terbukti juga bagi masyarakat Desa Kajang yang 

tidak mencatatkan pernikahannya merasa banyak dampak negativ yang 

menimpa mereka setelah pernikahan siri dilakukan. Dampaknya contohnya 

yaitu: kesehatan terganggu, konsentrasi belajar terganggu, tidak bisa 

mengurusi perceraian di pengadilan agama, dan rasa resah jika suami 

meninggalkannya.  

Sebenarnya kesadaran masyarakat tersebut dapat menghindarkan 

penyelewengan hak-hak yang dimiliki oleh para pelaku nikah siri. Seperti 

yang dialami ibu Sri ditinggal suaminya setelah usia pernikahan dua bulan 

dan tidak ada kabar sampai sekarang. Yang mengakibatkan nafkah ibu Sri 
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tidak terpenuhi. Yang dikatakan hak pelaku nikah siri tersebut adalah hak ibu 

Sri untuk mendapatkan nafkah. Jika ibu Sri mencatatkan pernikahannya di 

KUA maka hal tersebut dapat diproses di pengadilan agama. Dan ibu sri dapat 

mendapatkan haknya dengan semestinya. Hal tersebut sesuai dengan teori 

penegakan hukum dalam bab dua. Di dalamnya menyatakan bahwa Kesadaran 

hukum umumnya dipahami sebagai kerelaan warga Negara untuk tunduk pada 

hukum dalam arti mematuhi larangan dan mematuhi perintah yang tercantum 

dalam aturan hukum.Kesadaran masyarakat akan hak-haknya akan 

menjadikan warga bisa terhindar dari perlakuan diskriminatif dari orang lain, 

termasuk pemerintah. Selain itu, mereka dapat  menempuh langkah yang tepat 

apabila dalam kenyataannya benar-benar mengalami pelanggaran hak.
95

 

 

B. Analisa Law Enforcement Terhadap Faktor Nikah Siri Di Desa Kajang 

Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun. 

Yang melatarbelakangi terjadinya nikah siri di Desa Kajang Kecamatan 

Sawahan Kabupaten Madiun di antaranya yaitu: 

a. Faktor internal (faktor yang timbul dari pribadi para pihak) 

1) Faktor ekonomi  

Faktor ekonomi merupakan faktor yang berhubungan dengan uang 

atau biaya.Yang dalam penelitian ini faktor ekonomi menjadi salah satu 

faktor terjadinya nikah siri. Faktor finasial tersebut meliputi hal-hal, 
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seperti finansial lemah. Hal ini merupakan suatu keadaan dimana biaya 

untuk mencukupi kebutuhan hidup tidak terpenuhi. Sedangkan di Desa 

Kajang itu sendiri masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan menduduki 

presenate tertinggi.Jadi tidak diherankan jika finansial lemah ini menjadi 

faktor yang mempengaruhi nikah siri. Hal ini bisa dilihat dari tingkat 

pengangguran di Desa Kajang masih sangat tinggi bahkan menduduki 

urutan tertinggi.Di Desa Kajang hal tersebut dialami oleh dua orang, yaitu 

sebagai berikut: 

(1) Membutuhkan biaya hidup 

Faktor ekonomi ternyata merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi terjadinya nikah siri di Desa Kajang.Hal ini sesuai 

dengan wawancara yang peneliti lakukan terhadap ibu Sukinem.Ia 

menegaskan melakukan nikah siri untuk memenuhi kebutuhan 

ekonominya yang kekurangan. Karena ibu Sukinem sendiri hanya 

menjadi buruh tani yang tidak menentu ada panggilan untuk 

menggarap ladang.Dahulu mantan suami ibu Sukinem merupakan 

seorang guru namun hanya guru honorer yang dikaruniai dua orang 

anak. 

Ibu Sukinem menjanda karena suaminya meninggal 

dunia.Setelah itu ibu Sukinem tinggal sendiri, karena kedua anaknya 

sudah mempunyai rumah sediri.Beliau merasa seorang wanita yang 

hidup sendirian yang masih membutuhkan orang sebagai pendamping 
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hidup.Beliau putuskan menikah lagi dan akhirnya bertemu dengan 

suaminya yang sekarang ini.
96

 

(2) Tidak ada biaya untuk mengadakan pesta 

Selain itu ada ibu Nyamirah yang melakukan nikah siri 

dikarenakan suaminya tidak sanggup mengadakan pesta pernikahan 

karena untuk mengadakan pesta membutuhkan biaya yang 

banyak.Walupun hal tersebut bukan suatu hal yang wajib namun hal 

tersebut merupakan suatu adat istiadat di desa Kajang. Selain itu ada 

juga biaya untuk serah-serahan (pemberian biaya untuk 

penyelenggaraan pernikahan) alasan ini pula  yang menjadi penyebab 

laki-laki yang ekonominya belum mapan lebih memilih menikah 

dengan cara diam-diam, yang penting halal atau ada dua orang saksi 

tanpa harus melaksanakan pesta seperti umumnya pernikahan. Selain 

itu nikah siri juga tidak membutuhkan waktu yang lama untuk 

melakukannya.
97

 Untuk menanggulangi hal tersebut seperti 

mengadakan pesta dengan biaya yang banyak tidak terus dilakukan di 

desa tersebut.  

2) Faktor psikologis 

a) Menghilangkan rasa malu  

(1) Usia tua 
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Pelaku pernikahan siri yang bernama ibu Sukinem 

memandang pernikahan siri tersebut dilakukan relativ 

sederhana.Mereka beralasan karena keduanya antara Sukinem dan 

suaminya sudah memiliki umur yang tidak muda lagi jadi menurut 

mereka sudah tidak pantas untuk dipublikasikan dalam bentuk 

walimahan.Lagi pula keduanya sudah menyandang status janda 

dan duda sehingga keduanya sangat setuju dengan perkawinan siri 

tersebut.
98

 

(2) Menutupi aib  

Dengan alasan ingin menutupi aib, nikah siri juga dianggap 

sebagai penyelamat bagi pasangan yang telah terjadi kecelakaan 

sehingga menimbulkan kehamilan bagi pasangan wanitanya. 

Karena itulah  nikah siri dianggap sebagai jalan keluar yang 

terbaik sebelum keadaan aib ini di dengar oleh masyarakat sekitar. 

Hal ini terjadi pada ibu Sri dan ibu  Nyamirah.
99

 

Faktor hamil diluar nikah  merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi terjadinya nikah siri dikalangan masyarakat 

desa Kajang. Pergaulan bebas yang membuat mereka mencoba-

coba dan akhirnya melakukan hubungan pra nikah.
100

 

b) Tidak dikaruniai keturunan 
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Faktor yang keenam akibat tidak dikarunia keturunan oleh 

istri pertama.Lalu melakuakan poligami.Dalam hal ini terjadi pada 

ibu Sumiati yang dinikahi siri oleh Bapak Kamto, karena istri 

pertamanya tidak bisa memberi keturunan.Lalu bapak Kamto 

menikahi ibu Sumiati secara siri.Sebab istri pertamanya tidak ingin 

diceraikan dan mengizinkan untuk menikah lagi.
101

 

3) Faktor religius  

a) Berpegang teguh pada hukum agama 

Ada anggapan bahwa nikah siri merupakan sah menurut 

agama, pencatatan hanyalah tertib administrasi.Hal ini merupakan 

anggapan dari ibu Nyamirah karena beliau beranggapan bahwa 

orang yang beragama Islam cukup melakukan pernikahan dengan 

memenuhi semua rukun tanpa mencatatkannya.Karena beliau 

merasa pernikahan siri juga merupakan tindakan yang tepat untuk 

menyelamatkan bayinya agar mempunyai ayah yang dapat 

memenuhi kebutuhannya.
102

 

b) Menghindari perzinaan 

Faktor selanjutnya yaitu untuk menghindari zina yang 

dialami oleh Dzulaikha. Dia melakukan nikah siri dikarenakan 

pada saat dia masih di pesantren ia menyukai seorang laki-laki dan 
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laki-laki itupun juga sebaliknya. Singkat cerita oleh pak kyai yang 

ada di pesantren tersebut menyuruhnya untuk melakukan 

pernikahan secara siri agar tidak terjadi zina.
103

 

b. Faktor eksternal (faktor yang timbul dari pihak lain) 

1) Adanya tokoh yang bersedia menikahkannya 

Tokoh yang dimaksud adalah seorang yang dianggap mengetahui 

dan memahami tentang hukum Islam yang disegani dan bersedia untuk 

menikahkan secara siri pada pasangan yang mengiginkannya. Tidak 

dipungkiri bahwa kehadiran tokoh masyarkat ini sangat mendukung 

terlaksananya proses nikah siri, karena masyarakat menganggap bahwa 

pada tokoh inilah permasalahan yang meraka hadapi dapat diadukan  dan 

bahkan mencari jalan keluarnya.  

Penelitian menemui seorang tokoh masyarakat di Desa Kajang, 

yang mana beliau bersedia menikahkan pasangan yang ingin melakukan  

nikah siri. Beliau memaparkan faktor yang melatarbelakangi kesediaaan 

beliau melakukan pernikahan siri, bahwa nikah siri tersebut adalah 

alternatif yang masih saja ditemukan di masyarakat sampai saat ini.
104

 

2) Hukum yang kurang tegas 

 Praktek nikah siri juga terjadi karena adanya hukum yang 

kurang merespon terhadap pelanggran ini.Peraturan mengenai sanksi 
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bagi para pelaku nikah siri memang sudah ada. Namun di Desa Kajang 

tersebut sanksinya tidak diterapkan. Oleh sebab itulah nikah siri masih 

terus berkembang di masyarakat. Karena warganya merasa tidak sesuatu 

hukuman yang akan membebani mereka. 

3) Masyarakat sekitar kurang tanggap  

Faktor ini merupakan salah satu faktor yang mengakibatkann 

nikah siri di Desa Kajang terus berkembang dari tahun ketahun. Keadaan 

masyarakat yang kurang peduli dengan masyarakat sekitarnya membuat 

para pelaku menjadi lebih leluasa untuk melakukan nikah siri.Pola hidup 

layaknya di daerah perkotaan yang bisa dikatakan sebagai pola hidup 

masyarakat Desa Kajang.Di Desa tersebut jika ada tetangga yang 

melakukan kesalahan hanya diabaikan saja tidak ada yang mau 

menasihati bahkan kemungkinan buruk seperti menjadikan bahan 

pembicaraan juga tidak terjadi. Masyarakat Desa Kajang lebih cenderung 

hidup secara individual. Walaupun masyarakat sekitar tau apa yang 

terjadi namun enggan untuk menasihatinya.  

Soerjono Soekanto mengemukakan pendapat H.C Kelman 

bahwa masalah ketaatan hukum yang merupakan suatu derajat secara 

kualitatif yang di dalamnya menjelaskan mengenai compliance, 

diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan 

suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang 

mungkin dijatuhkan. Kepatuhan ini bukan didasarkan pada suatu 
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keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan lebih 

didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai 

akibatnya maka kepatuhan akan ada apabila ada pengawasan yang 

ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut. Hal 

tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di Desa Kajang. 

Karena perangkat desa di Desa tersebut tidak mau menindak lanjuti 

permasalahan nikah siri tersebut. Agar masyarakat mau menaati 

peraturan di desa tersebut seharusnya perangkat desanya melakukan 

pendataan terhadap para pelaku nikah siri dan melakukan tindakan 

lanjut. Hal tersebut sesuai dengan teori ketaatan hukum yang 

menyatakan bahwapembuatan organisasi penegakan hukum tidak akan 

ada artinya  apabila orang-orang yang bertugas di dalamnya tidak 

dapat menjalankan peran penegak hukum dengan baik. Apabila 

penegak hukum bekerja sesuai dengan tugasnya, kemungkinan besar 

hukum akan efektif, demikian pula sebaliknya. 

 Selain hal tersebut ada faktor-faktor lain yang melatar 

belakangi nikah siri, seperti: hukum yang kurang tegas. Mengenai 

faktor tersebut hukum di desa tersebut harus ditegaskan atau 

ditegakan. Dalam menegakan hukum, ada 3 hal yang harus 

diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan 

keadilan. Dan ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan 

suatu penegak hukum di antaranya yaitu: sarana atau fasilitas, penegak 
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hukum, dan masyarakat. Dalam hal ini di Desa Kajang fasilitas untuk 

melakukan nikah siri sebenarnya sudah ada yaitu kantor urusan agama, 

sedangkan penegak hukum juga sudah ada yaitu perangkat desa 

namun belum bisa menjalankan peran mereka dengan baik, dan 

masyarakat berarti pelaku nikah siri itu sendiri. 

Walaupun ada beberapa faktor yang melatar belakangi warga 

melakukan nikah siri namun seharusnya warga desa tersebut tetap 

menaati hukum yang telah dibuat. Sesuai dengan pendapat Ali Ahmad 

yaitu kewajiban utama bagi setiap orang (prime face) adalah 

kewajiban untuk menaati hukum. Dengan cara membiasakan 

mencatatkan pernikahan di KUA walaupun ada beberapa faktor yang 

mendukung untuk tidak mencatatkan. Hal ini sesuai dengan teori 

ketaatan hukum menurut Soerjono Soekanto mengemukakan tentang 

dasar-dasar kepatuhan terhadap suatu kaidah, termasuk kaidah hukum 

pada poin b adalah disebabkan karena sejak mengalami proses 

sosialisasi maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk 

mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku. Memang pada mulanya sukar 

sekali untuk mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku yang seolah-olah 

mengekang kebebasan. Akan tetapi, apabila hal itu setiap hari 

dijumpai, maka lama kelamaan akan menjadi suatu kebiasaan untuk 

mematuhinya, terutama apabila manusia sudah mulai mengulangi 

perbuatan-perbuatannya dengan bentuk dan cara yang sama. Jadi yang 



 

90 
 

seharusnya dilakukan oleh warga Desa Kajang mulai membiasakan 

melakukan pencatatan pernikahan. Agar hukum mengenai nikah siri di 

desa tersebut tidak diabaikan lagi. 

Selain itu agar warga mau menaati peraturan mengenai nikah 

siri hukum mengenai sanksi yang telah ada pada undang-undang 

haruslah ditegakan. Penegakan hukum mengenai denda seperti Seperti 

pada Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan 

hukuman terhadap orang yang melanggar: pertamamelanggar pasal 3, 

yang memuat ketentuan tentang orang yang akan melangsungkan 

perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai 

Pencatat Nikah; kedua, melanggar pasal 10 ayat (3), tentang tata cara 

perkawinan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya 

itu dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan dihadiri dua 

saksi. Pelaku pelanggaran dihukum dengan hukuman denda paling 

banyak Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
105

 

Namun jika ada masyarakat yang melakukan nikah siri sanksi 

tersebut tidak benar-benar diterapkan.Oleh sebab itulah para pelaku nikah 

siri merasa tenang-tenang saja dengan status yang mereka sandang. Dan 

hal itulah yang menyebabkan nikah siri terus menerus berkembang di 

masyarakat khususnya di Desa Kajang.Hal tersebut sesuai yang 

dituangkapkan oleh bapak Umar. Melihat permasalahan tersebut perlu 
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adanya penegakan hukum.Agar terciptanya keadilan dan kepastian 

hukum.Yang perlu ditegakan menurut penulis yaitu merupakan peraturan 

sanksi yang selama ini tidak diterapkan. Karena Sanksi adalah suatu 

penderitaan yang dijatuhkan kepada siapapun yang dinyatakan tidak 

mematuhi apa yang telah dinyatakan sebagai hukum yang berlaku agar 

masyarakat mau menaati peraturan. 

Oleh karena itu Sajipto Raharjo mengatakan bahwa penegakan 

hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, 

kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.Inilah salah 

satu solusi agar pernikahan siri di Desa Kajang tidak terus dilakukan. 

Dan jika tidak dilakukan maka akan terjadi keseimbangan antara hukum 

agama dan hukum negara yang ada dalam masyrakat.Seharusnya ada 

sanksi bagi para pelanggar peraturan baru yang dibuat oleh masyarakat. 

Karena saknsi adalah suatu penderitaan yang dijatuhkan kepada siapapun 

yang dinyatakan tidak mematuhi apa yang telah dinyatakan sebagai 

hukum yang berlaku. Di dalam masyarakat modern keefektivan sanksi 

untuk menjamin kepatuhan masyarakat pada hukum, termasuk ketika 

hukum telah dilanggar bergantung pada  kondisi organisasi penegak 

hukum yang bekerja untuk mengawal ketaatan itu.
106

 

Selain itu dari faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya 

nikah siri itu menimbulkan beberapa implikasi diantaranya yaitu: 
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konsentrasi belajar terganggu, kesehatan terganggu, susah mengurusi 

perceraian ketika ada suatu permasalahan, anak tidak mempunyai akta 

kelahiran, rasa resah dan kebutuhan terpenuhi.  

Semua tingkah laku dari pelaku nikah siri merupakan prinsip 

rasionalitas karena dalam bab II dijelaskan semua tindakan manusia 

didasarkan pada prinsip rasionalitas. Menurut Bentham kualitas atas 

kesenangan dan penderitaan pada prinsipnya sama saja bagi semua orang, 

sementara yang membedakan adalah kuantitas, kesenangan dan 

penderitaan itu. Kuantitas inilah yang perlu diukur. Kuantitas yang 

dimaksud adalah kemanfaatannya jadi berdampak positif atau negatif itu 

sama saja. Maksudnya sama saja hal tersebut dialami oleh pelaku nikah 

siri. Yang mebedakan kuantitas maksudnya perasaan yang bahagia dan 

merasa menderita. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dengan memperhatikan pembahasan yang ada dalam skripsi ini dan 

berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat di ambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Praktik nikah siri yang ada di Desa Kajang masih terus berkembang karena 

hukum mengenai nikah siri itu dirasa berat dilakukan oleh para pelaku 

mengingat alasan-alsan para pelaku melakukan pernikahan siri tersebut. 

Menurut ketaatan hukum seseorang dapat menaati suatu aturan hukum jika 

hukum itu memang cocok dengan nilai-nilai intrinstik yang dianutnya dan 

keadaan sosial seseorang. Dan masyarakat akan manaati peraturan jika 

mearasakan keadilan dengan adanya hukum tersebut. Jadi dengan 

konsekuensi yang mereka rasakan maka akan timbul keinginan bahkan suatu 

tindakan unuk mencatatkan pernikahannya. Sedangkan dalam penegakan 

hukum peraturan pada hakikatnya merupakan suatu yang harus dilaksanakan. 

Dan hukum di Desa Kajang bisa ditegakan jika masyarakat mau menyadari 

kewajiban mereka untuk mencatatkan pernikahannya. 

2. Faktor-faktor nikah siri di Desa Kajang Kecamatan Sawahan Kabupaten 

Madiun dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dan 

masing-masing dibagi menjadi beberapa bagian yaitu faktor internal dan 
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ekternal. Faktor internal terdiri dari: Faktor ekonomi yang terdiri dari satu 

faktor aja yaitu financial lemah, faktor psikologis yang terdiri dari dua yaitu: 

untuk menhindari rasa malu dan tidak dikaruniai keturunan, faktor religius 

yang terdiri dari berpegang teguh dengan hukum agama dan menhindari 

perzinaan, faktor administratif yang  terdiri dari satu faktor yaitu Tidak 

lengkapnya persyaratan untuk menikah dengan resmi. Sedangkan faktor 

eksternal terdiri dari: adanya tokoh yang bersedia menikahkannya, hukum 

yang kurang tegas, masyarakat yang kurang tanggap. Faktor tersebut masih 

banyak ada karena sosiologi hukum di desa tersebut tidak bisa berperan 

dengan baik.Dari beberapa faktor tesebut bisa terjadi karena penegakan 

hukum disana tidak berjalan dengan semestinya. Seperti: penegak hukum 

disana tidak menjalankan tugasnya dengan baik.  

 

B. Saran –Saran 

Belajar dari penelitian tentang nikah siri Di Desa Kajang Kecamatan 

Sawahan Kabupaten Madiun, maka dapat dijadikan renungan sebelum 

memutuskan untuk melakukan nikah siri: 

1. Bagi warga Desa Kajang hendaklah memikirkan dengan matang mad}arat 

yang akan terjadi jika melakukan nikah siri. 

2. Bagi orang tua supaya mengarahkan kepada anaknya agar mencatatkan 

pernikahannya.  
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3. Bagi pasangan yang sudah terlanjur melakukan nikah siri hendaklah segera 

mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama. 

4. Seharusnya masyarakat atau perangkat desa melakukan suatu perkumpulan 

untuk membentuk suatu peraturan mengenai nikah siri agar kebiasaan nikah 

siri tidak terus berkembang. 
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