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ABSTRAK 

Setiawan, Avif. 2018.NIKAH SIRRI DI DESA JENGGRIK KECAMATAN 

KEDUNGGALAR KABUPATEN NGAWI PERSPEKTIF SADDU AL-

DZARI’AH. Skripsi. Jurusan AhwalSyakhsiyah Fakultas Syari’ah Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Kata Kunci: NikahSirri, Saddu Al-dzari’ah 

Nikah sirri merupakan satu istilah yang dibentuk dari dua kata; nikah dan 

sirri. Kata nikah dalam bahasa Indonesia adalah kata benda (nomina) yang 

merupakan kata serapan dari bahasa Arab, yaitu nakaha, yankihu, nikahan. Nikah 

atau perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami 

isteri (dengan resmi). Kata sirri adalah satu kata dalam bahasa arab yang berasal 

dari infinitif sirran dan sirriyyun. Secara etimologi, kata sirran berarti secara 

diam-diam atau tertutup, secara batin, atau di dalam hati. Adapun kata sirriyyun 

berarti secara rahasia, secara sembunyi-sembunyi atau misterius.Nikah bawah 

tangan, nikah agama, kawin sirri, atau lebih popular dengan nikah sirri merupakan 

pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat nikah dalam islam, tetapi 

tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau oleh petugas Pencatat 

Nikah (PPN). Dilangsungkan secara diam-diam, tertutup, rahasia tanpa adanya 

publikasi. 

Penelitian ini merumuskan masalahnya dan bertujuan hendak mengetahui 

(1) perspektif saddu al-dzari’ah terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi 

nikah sirri di desa Jenggrik kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi (2) 

perspektif saddu al-dzari’ah terhadap resiko nikah sirri di desa Jenggrik 

Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi. 

Untuk menyelesaikan masalah tersebut peneliti ini menggunakan metode 

field research (penelitian lapangan). Pengambilan data ini diperoleh dengan 

menggunakan metode observasi serta wawancara langsung dengan pelakunikah 

sirri di desa Jenggrik kecamatan Kedunggalar kabupaten Ngawi dengan 

menggunakan analisis deskriptif 

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) faktor yang 

metarbelakangi masyarakat Desa Jenggrik melakukan nikah sirri adalah 

pemahaman agama, hamil duluan, menunggu surat keputusan pengadilan 

(perceraian), dan tidak ingin diketahui masyarakat. (2) perspektif saddu al-

dzari’ah tentang nikah sirri yang terjadi di Desa Jenggrik itu sah sebab nikah sirri 

tersebut memenuhi rukun dan syarat nikah. Banyak risiko yang akan timbul bila 

tidak segera dilaksanakan pernikahan. 

 

 



 

 

 

 



 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam merupakan agama yang paling lengkap dalam 

memberikantuntunan pada para pemeluknya. Baik itu tuntunan yang sudah 

disyariatkanlangsung maupun tuntunan yang berupa sunnah Rasul. Salah satu 

sunnahRasul yang sampai sekarang dilakukan oleh manusia adalah menikah. 

Karenamanusia juga memang diciptakan oleh Allah Swt untuk saling 

berpasang-pasangan 

Orang yang telah mampu baik materi maupun non materi 

dianjurkan juga untuk menikah. Karena hal itu akan dapat menjaga seseorang 

untuk menjauhi hal-hal yang negatif yang penuh dengan nafsu syahwat. 

Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral 

danmempunyai tujuan yang sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan-

ketentuan agama. Orang yang melangsungkan sebuah pernikahan 

bukansemata-mata untuk memuaskan nafsu birahi yang bertengger dalam 

jiwanya,melainkan untuk meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling 

mengayomidiantara suami istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang 

dalam.Disamping itu untuk menjalin tali persaudaraan diantara dua keluarga 

daripihak suami dan pihak istri dengan berlandaskan pada etika dan estetika 

yang bernuansa ukhuwah basyariyah dan Islamiyah. Akan tetapi, kadang 

sesuatuyang sakral tersebut dijadikan sebuah permainan bagi segilintir orang 



sehinggamengkaburkan makna pernikahan itu sendiri sebagai suatu yang 

agung, indahdan suci. Menurut ajaran Islam, syarat rukun nikah adalah 

meliputi (adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita, wali atau 

orang tua mempelai wanita, mahar, ijab kabul dan dua orang saksi). Semua itu 

tak lepasdari adanya tujuan hakiki dari pernikahan yaitu membentuk kehidupan 

rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. 

Perkembangan pengetahuan yang semakin merambah hampir kesetiap 

kalangan membuat masyarakat mampu membuka mata terbuka/melek akan 

pengetahuan. Akan tetapi, mengapa di era yang modern ini masih banyak 

orang yang melakukan nikah sirri, padahal banyak sekali sisi negatif yang akan 

di dapat setelah melakukan pernikahan sirri  terutama pada pihak perempuan. 

Perkembangan kemajuan teknologi yang semakin berkembang seperti saat ini 

masih banyak sekali terjadi pernikahan sirri di dusun ngarengan, kedunggalar 

ngawi, sedangkan jika dilihat dari sisi geografis di dusun ini tidak lah jauh dari 

kantor KUA, dan pernikahan sirri ini juga di buat permainan, ada juga wanita 

tidak hanya menikah sirri 1 kali tapi beberapa kali, lalu faktor apa yang 

membuat mereka melakukan hal demikian dan bagaimana pendangan tokoh 

agama melihat hal semacam ini. Berdasarkan kondisi di atas akan dilihat 

bagaimana pandangan masarakat terhadap pernikahan sirri di desa jenggrik 

kedunggalar Ngawi. 

Di Indonesia ketentuan yang berkenaan dengan peraturan perkawinan 

telah di atur dalam peraturan perundangan Negara yang khusus berlaku bagi 

warga Negara Indonesia. Aturan yang dimaksud adalah dalam bentuk undang-



undang, yaitu: Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Undang-undang ini 

merupakan hukum materiil dari perkawinan sedangkan hukum formalnya 

ditetapkan dalam Undang-undang No. 7 tahun 1989. Sedangkan sebagai aturan 

pelengkap yang akan menjadi pedoman bagi hakim di lembaga peradilan 

agama adalah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang telah ditetapkan dan 

disebarluaskan melalui instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi 

Hukum Islam.
1
 

Khusus berkenaan dengan Kompilasi Hukum Islam yang merupakan 

hukum perkawinan yang bersifat operasional dan diikuti oleh penegak hukum 

dalam bidang perkawinan itu merupakan ramuan dari fiqh munakahat menurut 

apa adanya dalam kitab-kitab fiqh klasik dengan disertai ulasan dari pemikiran 

kontemporer tentang perkawinan dengan hukum perundang-undangan Negara 

yang berlaku. 

Mengenai sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat 1 UU No. 

1/1974Tentang Perkawinan yang berbunyi ”Perkawinan adalah sah, 

apabiladilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayanya 

itu.    

Kemudian dalam pasal 4 KHI berbunyi ”Perkawinan adalah sahapabila 

dilakukan menurut hukum Islam”.Berdasarkan ketentuan tersebut di atas 

apabila suatu perkawinan telahdilakukan dengan memenuhi syarat dan rukunya 

berdasarkan hukum Islammaka perkawinan itu sah karena telah memenuhi 
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ketentuan hukum materiil.Namun demikian, perkawinan tersebut belum 

memenuhi ketentuanhukum formal perkawinan, karena belum dicatat pada 

pegawai pencatat yangberwenang atau belum memiliki Akta Nikah. Oleh sebab 

itu, meskipun secaramateriil perkawinan tersebut sah tetapi secara formal 

“belum sah”, sehinggaselamanya dianggap tidak pernah ada perkawinan 

kecuali jika dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh 

Pegawai Pencatat Nikah.Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat 2 UU No. 1/1974 

yang berbunyi ”Tiap-tiapperkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku”.Dalam tinjauan hukum pemerintahan di Indonesia hal 

tersebut dianggap illegal dan hal tersebut akan dikenai sangsi hukum, jadi yang 

melatarbelakangi nikah siri sebagai suatu yang dipandang agak negatif 

adalahdikarenakan ingin melindungi kedua belah pihak antara suami dan 

istrimempunyai perlindungan hukum yang sama dan status hukum yang 

mengikat,karena pernikahan siri dianggap oleh banyak kalangan tidak 

mempunyaikekuatan hukum dan apabila terjadi ketidakcocokan maka bubar 

begitu saja. Oleh karena itu, dikhawatirkan apabila telah memiliki keturunan 

akan terlantar.
2
 

Lebih jelas penulis menjelaskan, bahwa dikatakan nikah siri 

(dibawahtangan) jika pernikahan tersebut tidak dilaporkan atau tidak tercatat di 

KUAatau ke Kantor Catatan Sipil. Sehingga tidak ada surat-surat resmi 

yangmemperkuat adanya ikatan pernikahan. Apabila syarat dan rukun nikah 

taditerpenuhi, maka nikah siri sudah sah secara syari’at agama. Tetapi nikah 
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sirritidak diakui secara sah(legal)oleh Negara, sebab tidak tercatat dalam 

catatanresmi pemerintahan, baik KUA atau Kantor Catatan Sipil, dan 

tidak mempunyai Surat/Akta Nikah yang diakui Negara. Apabila salah satu 

diantarakedua pihak (suami-istri) melanggar ikatan pernikahan maka pihak lain 

tidak bisa menuntut menurut hukum yang berlaku. Dalam nikah sirri, 

karenatidak terlindungi secara hukum (Negara), maka hak-hak suami dan istri 

tidak bisaterjamin secara sosial. Jika terjadi persoalan-persoalan yang 

menyangkuthukum sipil, pelaku nikah sirri tidak dapat menyelesaikan 

masalahnya melaluilembaga-lembaga hukum yang ada karena pernikahannya 

tidak terdaftar. 

Nikah bawah tangan, nikah agama, kawin sirri, atau lebih popular 

dengan nikah sirri merupakan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan 

syarat nikah dalam islam, tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama 

(KUA) atau oleh petugas Pencatat Nikah (PPN). Dilangsungkan secara diam-

diam, tertutup, rahasia tanpa adanya publikasi.
3
 

Kalau kita lacak historisitas pemakaian istilah nikah sirri ini, kita tidak 

akan menemukannya dalam literature (kitab) fikih klasik maupun kontemporer 

manapun dan kapan istilah itu muncul, karena nikah sirri merupakan istilah 

local yang hanya terjadi di Indonesia. Meskipun demikian, sistem hukum 

Indonesia tidak mengenal istilah nikah sirri dan tidak mengaturnya secara 

khusus dalam sebuah undang-undang. 
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Meskipun dari sisi hukum islam nikah sirri ini tidak mengakibatkan 

pernikahan itu batal atau tidak sah, tetapi dari hukum positif nikah ini dianggap 

tidak melalui prosedur yang sah, karena tidak mencatatkan pernikahannya 

sesuai dengan ketentuan undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 2 

ayat, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Oleh karena itu, nikah ini tidak dikategorikan sebagai perbuatan 

hukum, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum positf. Bahkan nikah sirri 

ini membawa implikasi negatif bagi pihak perempuan sekaligus bagi anak hasil 

dari nikah tersebut, baik secara hukum maupun sosial. 

Secara hukum, si istri tidak dianggap sebagai istri yang sah, tidak 

berhak atas nafkah dan warisan suami jika meninggal dunia, dan tidak berhak 

mendapatkan harta gono-gini apabila terjadi perceraian. Secara sosial, si istri 

pun sulit bersosialisasi dengan masyarakat sekitar karena perempuan yang 

melakukan nikah sirri sering dianggap telah tinggal satu rumah dengan laki-

laki tanpa ikatan perkawinan (samenleven) atau dianggap menjadi istri 

simpanan. Bagi anak, status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak 

sah (anak diluar nikah), dan hanya mempuanyai hubungan perdata dengan ibu 

dan keluarga ibu, dan tidak berhak atas nafkah dan warisan orang tuanya.
4
 

Tetapi mengapa nikah model ini masih banyak terjadi di masyarakat 

Indonesia. Sebagai Negara mayoritas penduduknya muslim, seharusnya aturan 

(undang-undang) yang berlaku sesuai dengan aturan Islam. 
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Meskipun dalam teks fiqh klasik tidak mensyaratkan adanya pencatatan 

pernikahan, tapi dalam konteks kekinian, pencatatan pernikahan dapat 

dikategorikansebagai saksi yang merupakan salah satu syarat pernikahan. Al-

Qur’an menyebutkan: 

نُن ُن وُنا اآُّي َي ًّم  ا َي اْا ا ِذاَي ا َي َي ٍن اْايٍن ا آَي ُن  ْاا ِذ َي ا َي َي اَي نُن ا ِذ َي ايَي  اَي ا َياُّي َي ا اَّل ِذ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya”(QS:  Al-Baqarah ayat 282) 

Dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 282 tersebut dijelaskan anjuran 

untuk mencatat hutah piutang yang merupakan akad dalam bermuamalah 

sehari-hari. Adapun akad pernikahan merupakan akad yang lebih daripada 

hutang piutang. Kita ketahui bahwasanya akad pernikahan adalah ikatan lahir 

batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk 

keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, 

bukankah pernikahan itu lebih berhak dan lebih perlu untuk dicatatkan. 

Pencatatan merupakan bukti otentik adanya suatu peristiwa pernikahan sebagai 

administrasi Negara. Terdapat banyak manfaat adanya suatu pencatatan 

diantaranya sebagai kepengurusan akta anak dan kewarisan. 

Adanya pernikahan sirri yang terjadi di Desa Jenggrik Kecamatan 

Kedunggalar Kabupaten Ngawi dipengaruhi oleh beberapa faktor yang yang 

nanti penulis tulis dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis tertarik membahas 

masalah ini sebagai bahan pembahasan lebih lanjut. Berdasarkan latar belakang 

masalah di atas penulis menjadikan sebuah kajian yang berjudul “Nikah Sirri di 



Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi Perspektif Saddu 

Al-dzari’ah” dikarenaka penulis ingin mengetahui perspektif saddu al-dzari’ah 

tentang nikah sirri di Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten 

Ngawi yang penulis susun dalam bentuk skripsi. 

B. Penegasan Istilah 

1. Nikah sirri adalah satu istilah yang dibentuk dari dua kata, nikah dan 

sirri. Kata nikah dalam bahasa Indonesia adalah kata benda (nomina) 

yang merupakan kata serapan dari bahasa arab, yaitu nakaha,yankihu, 

nikahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah atau 

perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk 

bersuami-istri (dengan resmi). Kata sirri adalah satu kata bahasa arab 

ang berasal dari infinitive sirran dan sirriyun. Secara etimologis, kata 

sirran berarti secara diam-diam atau tertutup, secara batin, atau di dalam 

hati.
5
 

2. Saddu Al-Dzari’ah yaitu terdiri atas dua perkataan, yaitu saddu dan 

dzari’ah. Saddu berarti penghalang, hambatan atau sumbatan, sedang 

dzari’ah berarti jalan. Maksudnya ialah menghambat atau menghalangi 

atau menyumbat semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau 

maksiat.
6
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C. Pembatasan Istilah 

Untuk memudahkan pembahasan dan agar pembahasan dapat lebih 

mwndalam sesuai dengan tujuan peneliti berinisiatif untuk membatasi 

permasalahan yang akan dibahas yaitu: 

1. Faktor yang melatarbelakangi nikah sirri di desa Jenggrik 

Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi perspektif Saddu 

Al-Dzari’ah 

2. Resiko nikah sirri di desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar 

Kabupaten Ngawi perspektif Saddu Al-Dzari’ah 

 

D. Rumusan Masalah 

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengemukakan dua rumusan 

masalah sebagai fokus pembahasan dalam skripsi ini. Rumusan masalah 

ini adalah sebagai inti pembahsan dalam skripsi ini. Adapun rumusan 

masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perspektif saddu al-dzari’ah terhadap faktor yang 

melatarbelakangi nikah sirri didesa Jenggrik, kecamatan 

Kedunggalar, kabupaten Ngawi? 

2. Bagaimana perspektif saddu al-dzari’ah terhadap resiko nikah 

sirri di desa Jenggrik, kecamatan Kedunggalar, kabupaten 

Ngawi? 

 

 



E. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian dari penulis 

skripsi ini adalah: 

1. Untuk mengetahui perspektif saddu al-dzari’ah terhadap faktor 

yang melatarbelakangi nikah sirri di desa Jenggrik, kecamatan 

Kedunggalar, kabupaten Ngawi. 

2. Untuk mengetahui perspektif saddu dzari’ah terhadap resiko 

nikah sirri di desa Jenggrik, kecamatan Kedunggalar, kabupaten 

Ngawi. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, 

maka diharapkan kajian ini dapat memberikan manfaat dan kegunaan 

antara lain: 

1. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pembaca 

pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa yang berkecimpung 

dalam bidang hukum islam yang berkaitan dengan pernikahan sirri 

2. Kegunaan Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat membawa 

manfaat bagi masyarakat umum khususnya calon pengantin yang akan 

melakukan pernikahan sehinga pernikahan yang dilaksanakan tidak 

berdampak buruk dikemudian hari. Selain itu diharapkan dapat 

bermanfaat bagi penulis lain sebagai informasi dalam 



mengembangkan rangkaian penelitian lebih lanjut dalam karya 

keilmuan yang lebih berbobot. 

 

G. Telaah Pustaka 

Untuk menghindari terjadinya duplikasi terhadap penelitian atau 

objek yang sama terhadap karya tertentu, maka perlu pengkajian 

terhadap karya-karya yang telah ada. Penelitian yang berkaitan dengan 

pernikahan sirri adalah skripsi tentang “Praktik Nikah Sirri Di 

Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Menurut Undang-Undang 

No 1 Th 1974” oleh siti masruroh. Mahasiswa STAIN Ponorogo 

Jurusan Syari’ah prodi Ahwalu Syahsiah tahun 2011. Dalam 

penelitian ini pembahasan yang difokuskan yaitu bagaimana praktik 

nikah sirri di Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Menurut 

Undang-Undang No 1 Th 1974 dan faktor apa yang mempengaruhi 

praktik nikah sirri di Masyarakat Kecamatan Tegalombo Kabupaten 

Pacitan Menurut Undang-Undang No 1 Th 1974. Analisis yang 

digunakan dalam skripsi ini adalah analisis undang-undang no 1 th 

1974 terhadap praktik nikah sirri di daerah tersebut dan faktor yang 

mempengaruhinya. 

Skripsi tentang “Nikah Sirri Perspektif Para Pelaku (Study 

Sosiologi Hukum Atas Praktik Sirri Di Desa Slambur Kecamatan 

Geger Kabupaten Madiun)” Oleh Aan Andik Cahyono Mahasiswa 

STAIN Ponorogo Jurusan Syari’ah Prodi Ahwalu Syahsiyah tahun 



2010. Dalam penelitian ini pembahasan yang difokuskan yaitu 

bagaimana pandangan para pelaku pernikahan sirri terhadap praktik 

pernikahan sirri di Desa Slambur Kecamatan Geger Kabupaten 

Madiun.dan apa alasan yang melatarbelakangi sehingga mereka tetap 

melakukan pernikahan sirri.Dalam skripsi tersebut lebih cenderung 

kepada kajian sosiologi hukum terhadap para pendapat para pelaku 

nikah sirri didesa setempat. 

Skripsi tentang “Nikah Sirri di Desa Krandegan Kecamatan 

Kebonsari Kabupaten Madiun (Kajian Sosiologi Hukum)” oleh Priyo 

Handoko Mahasiswa STAIN Ponorogo Jurusan Syari’ah Prodi 

Ahwalu Syahsiyah tahun tahun 2016. Dalam penelitian ini 

pembahasan yang difokuskan yaitu bagaimana pendapat masyarakat 

Desa Krandengan Kecamatan Kebinsari Kabupaten Madiun terhadap 

nikah sirri dan mengapa terjadi nikah siri pada masyarakat Desa 

Krandengan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Dalam skripsi 

tersebut lebih cenderung kepada kajian sosiologi hukum terhadap para 

pendapat para pelaku nikah sirri didesa setempat. 

Skripsi tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Nikah Sirri 

(Studi Kasus Mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kota Kediri 

Tahun 2015)” oleh Ikhda Lidiana Mahasiswa STAIN Ponorogo 

Jurusan Syari’ah Prodi Ahwalu Syahsiyah tahun tahun 2016. Dalam 

penelitian ini pembahasan yang difokuskan yaitu bagaimana 

pandangan hukum Islam terhadap praktek nikah sirri mahasiswa 



Universitas Nusantara PGRI dan apa saja faktor yang 

melatarbelakangi mahasiswa melakukan nikah sirri. Dalam skripsi 

tersebut analisa yang digunakan adalah menggunakan tinjauan hukum 

Islam. 

 

H. Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini dilihat dari objeknya termasuk penelitian 

lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. 

Yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat 

tertentu baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat maupun 

lembaga sosial. Dalam penelitian ini penulis meneliti, mengkaji dan 

melakukan wawancara langsung dengan tokoh masyarakat di Desa 

Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi khususnya pada 

Bapak Modin di desa tersebut dan pemuka agama (kyai) yang berkenan 

menikahkan sirri warga di Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar 

Kabupaten Ngawi. Selain itu juga pendapat dari pelaku nikah sirri dan 

pendapat tokoh masyarakat. 

 Ciri khas penelitian ini adalah pengamatan berperan serta. 

Pengamatan berperan serta adalah sebagai pengamatan yang bercirikan 

interaksi sosial yang memakan waktu yang lama antara peneliti dengan 

subyek dalam lingkungan subyek dan selama ini data dalam bentuk 

catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis dan catatan tersebut 

berlaku tanpa adanya gangguan. Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti 



bertindak sebagai instrument kunci, seperti berpartisipas penuh sekaligus 

pengumpulan data. Sedangkan instrument yang lain sebagai penunjang. 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di di desa Jenggrik Kecamatan 

Kedunggalar Kabupaten Ngawi. Penulis mengadakan penelitian ini 

dikarenakan di DesaJenggrik banyak sekali terjadi kasus pernikahan sirri 

dan juga peneliti ingin mengetahui apa saja faktor yang melatarbelakangi 

terjadinya pernikahan sirri di desa tersebut. 

2. Subyek Penelitian  

Adapun yang menjadi subyek penelitian adalah pihak-pihak yang 

terkait dengan pernikahan sirri yaitu pelaku pernikahan sirri, Bapak 

modin dan Tokoh Agama (Kyai) yang berperan sebagai fasilitator dalam 

nikah sirri di Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi. 

Selain itu, subyek penelitian dalam penulisan skripsi ini juga 

melibatkan tokoh masyarakat ang berpengaruh di desa tersebut sebagai 

tambahan informasi. Peran serta dari aparat penegak hukum dan 

masyarakat juga mempengaruhi adanya pernikahan sirri di Desa Jenggrik 

Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi. 

 

 

3. Sumber data  



Sumber data primer, data yang diperoleh langsung dari sumber 

pertama yang ada di lapangan melalui penelitian
7

yaitu wawancara 

kepada pelaku nikah sirri. 

Sumber data sekunder, yaitu data yang mencangkup dokumen-

dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan dan 

sebagainya.
8
 Data ini berfungsi sebagai pelengkap data primer. Dalam 

hal ini yaitu Bapak Modin dan Tokoh Agama (kyai) yang berkenan 

menikahkan sirri di Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten 

Ngawi. 

4. Teknis Pengumpulan Data 

Teknis pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas 

fenomena-fenomena yang diteliti.
9
 

b. Interview, adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengadakan Tanya jawab atau wawancara langsung denganpihk-pihak 

terkait yaitu dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan
10

yang 

berkenan dengan pernikahan sirri.  

 

5. Teknik Pengolahan data 
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Teknik pengolahan data yang dipergunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali sebuah data yang diperoleh terutama 

dari segi perlengkapan, kejelasan makna kesesuaian, keerasian satu sama 

lainya.
11

 

b. Organisisng, yaitu pengaturan dan penususnan data sedemikian rupa 

sehingga menghasilkan dsar pemikiran yang teratur untk menyusun 

skripsi. 

6. Teknis analisis data 

Untuk mendapatkan kesimpulan yang valid dalam menganalisa 

data digunakan dua metode yaitu: induktif, yaitu suatu metode yang 

digunakan untuk menganalisa data yang bersifat khusus, sehingga dapat 

digeneralisasikan menjadi kesimpulan yang bersifat umum.
12

 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah dalam memahami tulisan ini, maka penulis 

menyusun skripsi ini dalam lima bab yang terdiri dari: 

BAB I: bab ini merupakan gambaran untuk memberikan pola dasar 

pemikiran bagi keseluruhan isi yang meliputi latar belakang, penegasan 

istilah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 
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BAB II: bab ini membahas tentang landasan teori yang membahas 

tentang pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, pernikahan sirri, 

pernikahan dalam Peraturan Perkawinan Di Indonesia, pengertian saddu 

al-dzari’ah, dasar hukum saddu al-dzari’ah, dan pengelompokan saddu 

al-dzari’ah. 

BAB III: bab ini merupakan uraian dari gambaran umum di desa 

Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi, profil 

kemasyarakatan di Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten 

Ngawi, faktor yang melatarbelakangi nikah sirri di desa Jenggrik 

kecamatan Kedunggalar kabupaten Ngawi, dan resiko nikah sirri di desa 

Jenggrik kecamatan Kedunggalar kabupaten Ngawi 

BAB IV: bab ini membahas tentang analisa faktor yang melatarbelakangi 

nikah sirri di Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi 

perspektif saddu al-dzari’ah dan analisa resiko nikah sirri di Desa 

Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi perspektif saddu al-

dzari’ah 

BAB V: Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan 

saran. 

 

 

 

 

 



BAB II 

PERNIKAHAN DAN TEORI SADDU AL-DZARI’AH 

 

A. Pernikahan  

1. Pengertian nikah 

Kata nikah dalam bahasa indonesia adalah kata benda 

(nomina) yang merupakan kata serapan dari bahasa arab, yaitu 

nakaha, yankihu, nikahan. Nikah atau perkawinan adalah 

perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri 

(dengan resmi).
13

 Persyaratan pernikahan adalah: 

a. Mempelai pria 

b. Mempelai wanita 

c. Dua orang saksi 

d. Ijab 

e. Qobul  

Adapun tujuan adanya pernikahan yang utama yaitu ibadah. 

Pengertian ibadah sangat luas. Setiap perbuatan baik, bantuan 

kepada sesama, usaha produktif yang lazim bahkan setiap ucapan 

yang baik merupakan bagian dari ibadahnya seorang muslim yang 

benar kepada Penciptanya. Bila kedua suami isteri memperhatikan 

tujuan pernikahan ini, maka dengan mudah akan saling mengerti dan 

                                                           
13

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1990). 614 

18 



belajar bertoleransi satu sama lain, mencintai Allah dalam keluarga 

mereka dan terhadap yang lainnya serta mengalami kesulitan-

kesulitan dan kekurangan mereka. 

Tujuan pernikahan yang lain yaitu untuk memenuhi 

kebutuhan biologis yang mendasar untuk berkembang biak. Anak-

anak merupakan pernyataan dari rasa keibuan dan kebapakan. Islam 

memperhatikan tersedianya lingkungan yang sehat dan nyaman 

untuk membesarkan anak keturunan. Melahirkan anak dan 

mengabaikannya merupakan suatu tindak kriminal.
14

 

Sedangkan dalam undang-undang perkawinan disebutkan 

bahwa perkawinan adalah 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. 

Adapun hukum pernikahan yaitu: 

a. Sunnah bagi seseorang yang berhasrat untuk berhubungan seks, 

memiliki modal untuk menikah mulai mahar, pakaian, dan 

nafkah batin, layak mempunyai keturunan dan bias menjaga 

nasab, dan maslahatnya lebih banyak, berdasarkan hadis 

Rasulullah SAW رَي اشَّل َّل بِذا شَي عْا ...اَي آَي  kalimat perintah pada hadis di 

atas bukanlah lil-wujub (menunjukkan wajib), tetapi berubah 

menjadi li an-nadb (sunah) karena sebagian sahabat waktu itu 
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belum menikah dan mereka adalah orang-orang yang mampu 

menikah saat hadis ini diucapkan Rasulullah SAW juga 

bersabda: 

ا َيا ِّن َي اَيا ا ُن َّلنِذ ْا يْا اآِذ ا َي ِذ َّل ا ِذ ِذ ْارَي ِذ ْا ا َي ْا َي ُنيَّل ا ِذ ْارَي ِذ ْا ا َي َي َّل يْا  آَي

“Barang siapa yang menyukai fitrahku, maka ikutilah. 

Sesungguhnya diantara sunnahku adalah menikah”. 

Kita semua telah melihat bagaimana Nabi SAW merevisi 

ketiga golongan saat jalan yang menyimpang dan berlawanan 

dengan fitrah manusia. Mereka menolak menyalurkan hasrat 

mereka karena mengira jalan itu dapat mendekatkan diri kepada 

Allah SWT. Rasul memberi tahukan kepada mereka bahwa 

sesungguhnya dengan pendirian demikian sebenarnya mereka 

sedang menjauhkan diri dari Islam dan hakikat fitrah yang benar. 

Mereka justru membantu pekerjaan setan. Mereka menyibukkan 

diri melawan hasrat seks mereka. Hal ini merupakan tabiat yang 

buruk dan tidak akan berhasil, kecuali sedikit orang saja. 

Ibnu Mas’ud berkata: 

اهللاَياعَي زِذ    ا ُناْاقِذ َي رِذوُنا َي ْا ا ُناْا ا َي ِذنِّن ْا نِذ ْا  زَي ِّن ُن ْا

“Nikahkanlah aku, sesungguhnya aku benci menghadap 

Allah dalam keadaan melajang”. 

Dikatakan pula Ahmad bin Hanbal menikah pada hari kedua 

setelah meninggalnya ibu anaknya, Abdullah. Ia berkata, ازوا ن ا 

ع ز     ت  (aku takut hidup melajang), 



Kesimpulan pernyataan ini bahwa semua perintah dalam 

nash-nash di atas tidak mengindikasikan wajib seperti yang telah 

kita bahas. Begitu juga tidak berindikasikan mubah sebagaimana 

pendapat pengikut Syafi’i dan Zaidiyah. 

b. Ada yang mengatakan bahwa hukum nikah adalah fardu atau 

wajib apabila seseorang takut terjerumus ke dalam zina, 

sementara dia memiliki kemampuan untuk menikah. Atau apabila 

seorang perempuan takut dirinya menyeleweng dan tidak ada 

jalan keluar lain, kecuali menikah, saat itu menikah hukumnya 

wajib. 

c. Ada kalanya hukum nikah makruh apabila keinginan menikah 

seseorang belum mendesak. Dari segi biaya, ia juga belum 

mampu, atau karena kebutuhan lain yang harus ia lakukan. 

Demikian pula seorang perempuan yang belum mempunyai 

keinginan menikah atau belum membutuhkan menikah, kemudian 

ia takut terjerumus berbuat dosa, maka makruh baginya menikah.  

Asy-Syarqowi dalam hasyiahnya mengatakan bahwa diantara 

nikah-nikah yang dimakruhkan adalah nikah orang yang belum 

membutuhkan seks. Kemudian seorang muslim yang zimmy, 

nikah perempuan yang diduga hamil setelah selesai iddahnya, dan 

perempuan fasik atau anaknya yang fasik. 

d. Haram menikah apabila diperkirakan terjadinya kzaliman, yaitu 

menzalimi intrinya nanti. Begitu juga kalau seorang dipastikan 



terjerumus pada hal yang haram setelah menikah, seperti tidak berlaku 

adil bagi yang berpoligami. Bila tahu mereka tidak akan mampu 

memenuhi kewajibannya dalam pernikahan nanti, pernikahan belum 

perlu dilakukan.
15

 

2. Nikah sirri 

a. Pengertian nikah sirri 

Nikah sirri merupakan satu istilah yang dibentuk dari dua kata; 

nikah dan sirri. Kata nikah dalam bahasa Indonesia adalah kata benda 

(nomina) yang merupakan kata serapan dari bahasa arab, yaitu nakaha, 

yankihu, nikahan. Nikah atau perkawinan adalah perjanjian antara laki-

laki dan perempuan untuk bersuami isteri (dengan resmi).
16

 Dan kata 

sirri adalah satu kata dalam bahasa arab yang berasal dari infinitif sirran 

dan sirriyyun. Secara etimologi, kata sirran berarti secara diam-diam atau 

tertutup, secara batin, atau di dalam hati. Sedangkan kata sirriyyun berarti 

secara rahasia, secara sembunyi-sembunyi atau misterius.
17

 Kata sirri, 

sirran atau sirriyyun dalam bahasa Indonesia, bukanlah kata baku dan 

pemakaiannya pun belum populer. Namun demikian, kata sirri sebagai 

kesatuan dari dua kata (nikah dan sirri) pada sebagian masyarakat, 

terutama sebagian umat Islam di Indonesia cukup banyak dikenal.
18
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b. Konsep nikah sirri 

Beberapa konsep nikah sirri yaitu: 

1) Bahwa nikah sirri merupakan jenis pernikahan dimana akad atau 

transaksinya (antara laki-laki dan perempuan) tidak dihadiri oleh para 

saksi, tidak dipublikasikan (i’lan), tidak tercatat secara resmi dan 

sepasang suami-isteri hidup secara sembunyi-sembunyi sehingga tidak 

ada orang lain selain mereka berdua (suami-isteri) yang mengetahuinya.
19

 

Para ahli fikih sepakat bahwa nikah sirri yang demikian itu tidak 

sah (batal) karena ada satu syarat sah nikah yang tidak dipenuhi yaitu 

kesaksian. Apabila dalam transaksi pernikahan terdapat para saksi dan 

dipublikasikan secara umum, maka pernikahannya tidak disebut sirri lagi 

dan sah menurut syari’at. Namun, apabila kehadiran para saksi telah 

berjanji untuk merahasiakan dan tidak mempublikasikannya, para ahli 

fikih sepakat akan kemakruhannya dan berbeda pendapat 

keabsahannya.
20

 

2) Konsep nikah sirri yang banyak dikenal yaitu suatu pernikahan yang 

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

petugas resmi pemerintah, baik oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau 

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

membedakan nikah sirri dengan nikah umum lainnya secara Islam 

terletak pada dua hal yaitu tidak tercatat secara resmi oleh petugas 
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pemerintah dan tidak ada publikasi. Konsep nikah sirri sepeti ini pada 

umumnya dianggap sah. Hal ini dapat dipahami secara fikih tidak 

mensyaratkan pencatatan nikah.
21

 

3) Nikah sirri dalam pengertian suatu pernikahan yang mengikuti ketentuan 

agama dan tercatat oleh PNN atau KUA tetapi belum diadakan resepsi 

secara terbuka dan luas. Dalam pernikahan semacam ini, biasanya hanya 

memberitahu atau mengundang sebatas keluarga dekat atau tetangga. 

Penyebutan nikah sirri disini jelas belum adanya publikasi dalam bentuk 

acara walimah atau resepsi terbuka. Akad nikah yang tidak disertai 

walimah atau resepsi lebih karena situasi dan kondisi yang belum 

memungkinkan atau karena ada pertimbangan-pertimbangan lain.
22

 

Dari tiga kosep pernikahan sirri tersebut di atas, pernikahan sirri pada 

konsepkedua adalah yang paling relevan dengan topik bahasan dalam 

tulisan ini. Dengan demikian, yang dimaksud dengan nikah sirridalam 

tulisan ini ialah suatu pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan 

Agama atau dengan kata lain disebut dengan nikah di bawah tangan. 

c. Tujuan nikah sirri 

Perilaku nikah sirri yang dilakukan dengan kesadaran, perencanaan 

dan pertimbangan rasional mempunyai tujuan sebagai berikut: 

1) Tujuan yang bersifat normatif 

Yang termasuk dalam kategori ini adalah keinginan untuk 

melegalkan perbuatan-perbuatanyang tidak boleh dilakukan karena 
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belum menikah. Didalamnya tersirat pengertian bahwa dengan menikah 

secara sirri berarti perbuatan yang semula dianggap maksiat, dosa dan 

mengakibatkan perasaan bersalah ini berubah statusnya menjadi tindakan 

atau perbuatan yang sah, halal bahkan berpahala. 

Dalam konteks ini, banyak sekali perbuatan yang menurut norma 

agama dilarang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan karena belum 

menikah, seperti bersama-sama ditempat sepi tanpa mahram, bermesraan, 

berciuman dan bersetubuh. Perbuatan-perbuatan tersebut akan berubah 

statusnya menjadi sah, halal bahkan berpahala melakukannya setelah 

yang bersangkutan menikah. Jadi, dalam konteks ini nikah sirri berfungsi 

sebagai lembaga sekaligus alat untuk melegalisasi perbuatan-perbuatan 

tertentu bagi para pelakunya. 

2) Tujuan yang bersifat psikologis 

Yang tergolong dalam kategori ini adlah untuk memperoleh 

ketenangan atau ketentraman jiwa. Tujuan ini dapat dimengerti karena 

semua orang yang normal menghendaki agar jiwanya senantiasa tenang 

atau tenteram. 

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa hampir semua pelaku nikah 

sirri mengharapkan aspek ini seperti untuk mengatasi perasaan resah, 

gelisah, khawatir berbuat dosa dan lain-lain yang mengindikasikan 

adanya tujuan ini. 

 

 



3) Tujuan yang bersifat biologis 

Yang tergolong dalam kategori ini adalah untuk memperoleh 

pengaturan dan kepuasan seksual. Hal ini sangat manusiawi karena setiap 

manusia yang normal tentu memiliki kebutuhan seks dan biologis. 

Demikian halnya para pelaku nikah sirrri. Merekapun membutuhkan 

penyaluran seksual. Memang, menikah bukan satu-satunya cara untuk 

memenuhi kebutuhan satu ini. Akan tetapi, dalam masyarakat yang tidak 

membolehkan budaya seks bebas (free sex) dan kumpul kebo (samen 

leven) seperti di negara Indonesia ini, pernikahan adalah lembaga yang 

memiliki fungsi paling pokok dan legal untuk memenuhi kebutuhan ini. 

Alasan ini sejalan dengan kenyataan bahwa keluarga adalah lembaga 

pokok yang merupakan wahana bagi masyarakat untuk mengatur dan 

mengorganisasikan kepuasan seksual.
23

 

 

B. Pernikahan dalam Peraturan Perkawinan di Indonesia 

Adapaun yang sudah menjadi peraturan perundang-undangan 

negara yang mengatur perkawinan yang ditetapkan setelah Indonesia 

merdeka adalah pertama, Undang-undang No.32 Tahun 1954 tentang 

Penetapan Berlakunya Undang-undang Republik Indoneia Tanggal 21 

November 1946 No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan 

Rujuk diseluruh daerah luar Jawa dan Madura. Sebagaimana bunyinya 

UU ini hanya mengatur tatacara pencatatan nikah, talak dan rujuk tidak 
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materi perkawinan secara keseluruhan, oleh karena itu tidak dibicarakan 

dalam pembahasan ini. 

Kedua, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

yang merupakan hukum materiil dari perkawinan, dengan sedikit 

menyinggung acaranya. Ketiga, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 

tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. PP ini hanya memuat pelaksanaan dari beberapa ketentuan 

yang terdapat dalam UU No. 1 tahun 1974. Keempat, Undang-undang 

No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sebagian dari materi 

undang-undang ini memuat aturan yang berkenaan dengan tatacara 

(hukum formil) penyelesaian sengketa perkawinan di Pengadilan 

Agama.
24

 

1. Perspektif Undang-undang No. 1 Tahun 1974 

Undang-undang perkawinan disahkan oleh DPR-RI dalam 

sidang Parinurna tanggal 22 Desember 1973, setelah mengalami 

sidang selama tiga bulan. Undang-undang perkawinan itu 

diundangkan sebagai UU No. 1 Tahun 1974 pada tanggal 2 Januari 

1974. 

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa 

tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku.
25

 Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah 

sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan 
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seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam 

surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam 

pencatatan.
26

 

Dari pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pernikahan merupakan peristiwa penting sehingga perlu untuk 

dicatatkan. Adapaun tujuan pencatatan tersebut adalah demi 

terselenggaranya ketertiban umum karena pencatatan nikah sebagai 

bukti adanya suatu pernikahan dan masuk dalam catatan 

administrasi negara. Adanya akta nikah berpengaruh pada 

pengurusan surat-surat anak baik berupa akta kelahiran, kartu 

keluarga, pembuatan KTP maupun pembagian warisan. 

2. Perspektif Kompilasi Hukum Islam 

Sumber rujuan penyusunan KHI adalah sebagai berikut: 

a. UU No. 32 Tahun 1954, UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 

Tahun 1975 dan PP No. 7 Tahun 1989 

b. Kitab-kitab fiqh dari berbagai mazhab. Mayoritas mazhab 

Syafi’i 

c. Hukum adat yang berlaku di Indonesia yang lahir dari 

beberapa yurisprudensi 

Kompilasi Hukum Islam lahir dengan berbagai pertimbangan 

antara lain bahwa sebelu lahirnya UU perkawinan, perkawinan 

umat islam di indonesia telah diatur oleh hukum agamanya baik 
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sebelum kemerdekaan RI atau sesudahnya. Hukum agama yang 

dimaksud disini adalah fiqh munakahat yang kalau dilihat dari 

materinya berasal dari mazab syafi’i, karena mayoritas umat Islam 

Indonesia secara nyata mengenalkan mazhab syafi’i dalam 

keseluruhan amaliyah agamanya. Dengan telah keluarnya UU 

perkawinan, maka UU perkawinan ini dinyatakan berlaku untuk 

seluruh warga Indonesia yang sebagian besar adalah beragama 

Islam. 

Kompilasi Hukum Islam menilai bahwa pencatatan nikah tidak 

mempengaruhi keabsahan nikah. Hanya saja tidak mempunyai 

kekuatan hukum. Dalam Kompilasi Hukum Islam dikenal adanya 

itsbat nikah. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan 

akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama.
27

 

Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas 

mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: 

a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian 

b. Hilangnya akta nikah 

c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu 

syarat perkawinan 

d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya 

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 
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e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak 

mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang 

No. 1 Tahun 1974 

Sedangkan menurut KHI adanya pencatatan nikah masih dapat 

ditolerir terbukti dengan adanya itsbat nikah bagi mereka yang 

belum memiliki akta nikah. Akan tetapi, KHI pun menilai 

pencatatan nikah merupakan suatu yang urgen sehingga adanya 

hal-hal yang bermasalah mengenai pencatatan pernikahan dapat 

mengajukan itsbat nikah sebagai solusi agar pernikahan yang telah 

dilangsungkan mempunyai kepastian hukum. 

3. Perspektif Peraturan Menteri Agama Indonesia No. 11 Tahun 2007 

tentang Pencatatan Nikah 

Dalam Peratuan Menteri Agama indonesia No. 11 Tahun 2007 

tidak diketemukan adanya nikah sirri. Menurut Peraturan Menteri 

Agama Indonesia No. 11 Tahun 2007 semua pernikahan harus 

dicatatkan. Akta nikah adalah akta autentik tentang pencatatatn 

peristiwa perkawinan. 
28

Buku nikah adalah kutipan akta nikah. 

Dalam peraturan inipun jelas tentang adanya sanksi yang tegas bagi 

petugas yang melanggarnya. Disebutkan dalam pasal 40 yaitu: 

a. PPN dan penghulu yang melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam peraturan ini dikenakan sanksi 
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administratif sesuai peratuaran perundang-undangan yang 

berlaku 

b. Pembantu PPN yang melanggar ketetntuan ebagaimana 

dimaksud dalam peraturan ini dapat dikenakan sanksi 

pemberhentian 

Dalam peraturan ini disebutkan secara tegas bahwa setiap 

pernikahan harus dicatatkan. Bahkan, petugas yang memfasilitasi 

asanya pernikahan tanpa adanya prosedur pencatatan yang berlaku, 

mendapatkan sanksi pemberhentian. Peraturan Menteri Agama 

mengharuskan setiap warga muslim untuk mencatatkan 

pernikahannya. 

Peraturan Menteri Agama mengharukan pencatatan pernikahan 

sebagai bukti autentik adanya suatu pernikahan. Pencatatan 

pernikahan bisa dikiyaskan dengan saksi pernikahan. Adanya saksi 

dalam pernikahan merupakan salah satu rukun nikah. Maka, adanya 

pencatatan juga merupakan syarat sahnya suatu pernikahan. 

 

C. Teori Saddu Al-Dzari’ah 

1. Pengertian  

Saddu al-dzari’ah terdiri atas dua perkataan, yaitu saddu 

dan dzari’ah. Saddu berarti penghalang, hambatan atau sumbatan, 

sedang dzari’ah berarti jalan. Maksudnya ialah menghambat atau 



menghalangi atau menyumbat semua jalan yang menuju kepada 

kerusakan atau maksiat. 

Tujuan penetapan hukum secara saddu al-dzari’ah ini ialah 

untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya 

kemungkinan terjadinya kerusakan, atau terhindarnya diri dari 

kemungkinan berbuat maksiat. Hal ini sesuai dengan tujuan ini 

syari’at menetapkan perintah-perintah dan larangan-larangan. 

Dalam memenuhi perintah dan menghentikan larangan itu, ada 

yang dapat dikerjakan secara langsung danada pula yang tidak 

dilaksanakan secara langsung, perlu ada hal yang harus dikerjakan 

sebelumnya.
29

 

2. Dasar hukum 

Dasar hukum dari saddu al-dzariah adalah dari Al-Qur’an 

dan Hadith, yaitu:  

a. Surat Al-An’am ayat 108 

َياعَي ْا   ا ِذ َي ْارِذاعِذ ْا ٍنا ٍنا َي َي ُن ُّي ْا اهللاًّم اهللاًّم ا ُن ْا ِذ يْا ُناآٍن اهللاًّم عُن ْا َي ااَي ْا اْايَي   َي َي َي ُن ُّي ْا ا اَّل ِذ

“Janganlah kamu mencaci orang yang menyembah selain Allah, 

karena nanti ia akan mencaci Allah secara memusuhi tanpa 

pengetahuan”. 

Sebenarnya mencaci dan menghina penyembah selain Allah itu 

boleh-boleh saja, bahkan jika perlu boleh memeranginya. Namun 

karena perbuatan mencaci dan menghina itu akan menyebabkan 
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penyembah selain Allah akan mencaci Allah, maka perbuatan 

mencaci dan menghina itu menjadi dilarang. 

b. Surat Al-Nur ayat 31 

ا ازِذاْا َينِذ ِذيَّل يْا اآِذ اآَي ااُنخْا ِذ ْايَي ااِذ ُنعْا َي َي ا ِذأَيرْا ُن ِذ ِذيَّل رِذ َييَّل   َي َياَيضْا

“Janganlah perempuan itu menghentakkan kakinya supaya 

diketahui orang perhiasan yang tersembunyi didalamnya”. 

Sebenarnya menghentakkan kaki itu boleh-boleh saja bagi 

perempuan, namun karena menyebabkan perhiasannya yang 

tersembunyi dapat diketahui orang sehingga akan menimbulkan 

rangsangan bagi yang mendengar, maka menghentakkan kaki itu 

dilarang.
30

 

3. Pengelompokan  

Dzari’ah dapat dikelompokkan dengan melihat kepada 

beberapa segi yaitu: 

a. Dengan memandang kepada akibat yang ditimbulkannya. Ibn 

Qayyim membagi dzari’ah menjadi empat yaitu: 

1) Dzari’ah yang memandang pada dasarnya membawa kepada 

kerusakan akal atau mabuk, perbuatan zina yang membawa 

pada kerusakan tata keturunan. 

2) Dzari’ah yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun 

ditujukan untuk perbuatan buruk yang merusak, baik dengan 

sengaja seperti nikah muhalil. Nikah itu sendiri hukumnya 
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pada dasarnya boleh, namun dilakukan dengan 

menghalalkan yang haram menjadi tidak boleh hukumnya. 

3) Dzari’ah yang semula ditentukan untuk mubah, tidak 

ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga 

kepada kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari 

kebaikannya, seperti berhiasnya seorang perempuan yang 

baru kematian suami dalam masa ‘iddah. Berhiasnya 

perempuan boleh hukumnya, tetapi dilakukannya berhias itu 

justru baru saja suaminya mati dan masih dalam masa ‘iddah 

keadaannya menjadi lain. 

4) Dzari’ah yang semula ditentukan untuk mubah, namun 

terkadang membawa kepada kerusakan, sedangkan 

kerusakannya lebih kecil dibandingkan kebaikannya. Contoh 

dalam hal ini melihat wajah perempuan saat dipinang.
31

 

b. Dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Abu Ishak Al-

Syatibi membagi dzari’ah menjadi empat macam, yaitu: 

1) Dzari’ah yang membawa kepada kerusakan secara pasti, 

artinya bila perbuatan dzari’ah itu tidak dihindarkan pasti 

akan terjadi kerusakan. Umpamanya menggali lubang di 

tanah sendiri dekat pintu rumah seseorang diwaktu gelap, 

dan setiap orang yang keluar dari rumah itu pasti akan 

terjatuh ke dalam lubang tersebut. Sebenarnya menggali 
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lubang itu boleh-boleh saja, namun penggalian yang 

dilakukan dalam kondisi yang seperti itu akan mendatangkan 

kerusakan. 

2) Dzari’ah yang membawa kepada kerusakan menurut 

biasanya, dengan arti kalau dzari’ah itu dilakukan maka 

kemungkinan besar akan timbul kerusakan atau 

dilakukannya perbuatan yang dilarang. Umpamanya menjual 

anggur kepada pabrik pengolahan minuman keras, atau 

menjual pisau kepada penjahat yang sedang mencari 

musuhnya. Menjual anggur itu boleh-boleh saja dan tidak 

mesti pula anggur dijual itu dijadikan minuman keras, 

namun menurut kebiasaan pabrik minuman keras membeli 

anggur untuk diolah menjadi minuman keras. 

3) Dzari’ah yang membawa kepada perbuatan terlarang 

menurut kebanyakannya. Hal ini berarti bila dzari’ah itu 

tidak dihindarkan sering kali sesudah itu akan 

mengakibatkan berlangsungnya perbuatan yang terlarang. 

Umpamanya jual beli kredit itu membawa kepada riba, 

namun dalam prakteknya sering dijadikan sarana untuk riba. 

4) Dzari’ah yang jarang sekali membawa kepada kerusakan 

atau perbuatan terlarang. Dalam hal ini seandainya 

perbuatan itu dilakukan, belum tentu akan menimbulkan 

kerusakan. Umpamanya menggali lubang di kebun sendiri 



yang jarang dilalui orang. Menurut kebiasaannya tidak ada 

orang yang berlalu (lewat) di tempat itu yang akan terjatuh 

ke dalam lubang. Namun tidak tertutup kemungkinan ada 

yang nyasar lalu dan terjatuh ke dalam lubang.
32
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BAB III 

NIKAH SIRRRI DI DESA JENGGRIK KECAMATAN 

KEDUNGGALAR KABUPATEN NGAWI PERSPEKTIF 

SADDU AL-DZARI’AH 

A. Gambaran umum Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar 

Kabupaten Ngawi 

Desa Jenggrik merupakan desa yang terletak di Kecamatan 

Kedunggalar yang berada di Kabupaten Ngawi. Desa Jenggrik 

merupakan daerah dataran rendah dengan suhu panas dan kondisi 

tanah yang subur. Desa Jenggrik dengan jumlah penduduk 8120 

jiwa. Terdiri dari 10 Pedukuhan yaitu: Jenggrik, Ngarengan, 

Blembem, Babadan, Kedungdowo, Sidowayah, Watukaras, 

Tumang, Nglencong, Kelompok. 

Adapun pembagian luas wilayah di desa Jenggrik 

Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi adalah sebagai berikut: 

Luas Wilayah Menurut Penggunaan Ha 

Luas tanah sawah 404,38 Ha 

Luas tanah kering 522, 8 Ha 

Luas fasilitas umum 57,87 Ha 

Luas tanah hutan 149,20 Ha 

Total Luas 1.133,72 Ha 

 

37 



Terdapat fasilitas umum desa. Adapun fasilitas-fasilitas 

umum yang ada di Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar 

Kabupaten Ngawi, yaitu: 

1. Tanah kas Desa/kelurahan 

2. Tanah bengkok 

3. Lapangan olahraga 

4. Perkantoran pemerintah 

5. Tempat pemakaman umum 

6.  Sekolah 

7. Puskesmas 

8. Pertokoan 

 

Seluruh fasilitas umum tersebut masih berfungsi dengan 

baik, kini lapangan olahraga masih dalam perbaikan. Di dusun 

Ngarengan terdapat fasisitas umum, yaitu. 2 madrasah ibtidaiyah 

dan 2 taman kanak-kanak, terdapat 1 pemakaman dan 2 masjid. 

selain itu juga terdapat beberapa mushola yang masih digunakan 

untuk sholat berjamaah. 

 

 

 



B. Profil Kemasyarakatan Desa Jenggrik Kecamatan Kedungalar 

Kabupaten Ngawi 

Masyarakat desa Jenggrik didominasi oleh buruh tani 

sebagai mata pencaharian sehari-hari. Hal ini dikarenakan hanya 

beberapa orang yang memiliki sawah namun sawah yang luas. 

Selain sebagai buruh tani ada sebagian masyarakat yang berprofesi 

sebagai sopir tukang cukur dan lain sebagainya. Pembagiannya 

adalah sebagai berikut: 

Pekerjaan  Laki-laki Perempuan  

Petani  75 orang - 

Buruh tani 130 orang 110 orang  

Pengrajin  93 orang 0 orang 

Montir  30 orang 0 orang 

Bidan swasta 0 orang 1 orang 

TNI 25 orang 0 orang 

POLRI 22 orang 0 orang 

Pengusaha keci, menengah 

dan besar 

105 orang 0 orang 

Guru swasta 11 orang 15 orang 

Dosen swasta 1 orang 0 orang 

Tukang kayu  25 orang 0 orang 

Tukang batu 42 orang 0 orang 

Pembantu rumah tangga 0 orang 35 orang 



Dukun tradisional  0 orang 2 orang 

Karyawan perusahaan 

swasta  

151 orang 80 orang 

Karyawan perusahaan 

pemerintah 

175 orang 0 orang 

Purnawirawan/pensiunan  27 orang 15 orang 

Perangkat desa 13 orang 0 orang 

Sopir  75 orang 0 orang 

Tukang cukur 3 orang 0 orang 

Anggota legislatife 0 orang 1 orang 

 

Di bidang pendidikan, masyarakat desa Jenggrik didominasi oleh 

lulusan SLTP/Sederajat. Sebagian besar tidak melanjutkan ke tingkat 

perguruan tinggi. Dan masih banyak yang tidak lulus SD.  Pendidikan 

masyarakat Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi 

adalah sebagai berikut: 

Tingkat Pendidikan Masyarakat 

Jumlah penduduk buta aksara dan buta 

latin 

237 orang 

Jumlah penduduk 3-6 tahun yang masuk 

TK dan kelompok bermain anak 

242 orang 

Jumlah penduduk anak dan penduduk 74 orang 



cacat fisik dan mental 

Jumlah penduduk sedang SD/Sederajat 552 orang 

Jumlah penduduk tamat SD/Sederajat 2376 orang 

Jumlah penduduk tidak tamat 

SD/Sederajat 

1214 orang 

Jumlah penduduk sedang 

SLTP/Sederajat 

1028 orang 

Jumlah penduduk tamat SLTP/Sederajat 2727 orang 

Jumlah penduduk sedang 

SLTA/Sederajat 

999 orang 

Jumlah penduduk tamat SLTA/Sederajat 780 orang 

Jumlah penduduk tidak tamat 

SLTA/Sederajat 

873 orang 

Jumlah penduduk tamat D-3 96 orang 

Jumlah penduduk tamat S-1 92orang 

 

Dapat dilihat dari gambar di atas bahwa keadaan pendidikan 

masyarakat desa Jenggrik memiliki tingkat pendidikan yang kurang baik, 

dapat dilihat dari gambar di atas bahwa pendidikan wajib 9 tahun dari 

pemerintah. Sedangkan masih banyak masyarakat yang masih buta huruf 

yang perlu diperhatikan lagi untuk melanjutkan generasi mendatang. 

Selain itu meskipun pendidikan formal hanya pada tingkat wajib 9 tahun, 

di desa Jenggrik ada kegiatan keagamaan di sore hari  seperti TPQ, 



madrasah diniyah, pengajian muslimat, untuk menciptakan manusia yang 

berakhlak baik. Adapun organisasi lembaga kemasyarakatan di desa 

Jenggrik yaitu: 

1. PKK 

2. Karang Taruna 

3. RT/RW 

4. Posyandu 

5. Kelompok Tani 

 

C. Faktor yang melatarbelakangi nikah sirri di Desa Jenggrik 

kecamatan Kedunggalar kabupaten Ngawi 

Penelitian ini akan membahas tentang faktor-faktor yang 

melatarbelakangi masyarakat di Desa Jenggrik melakukan nikah sirri 

yang kami temukan yaitu sebagai berikut: 

1. Faktor pemahaman agama 

Masyarakat melakukan praktek nikah sirri yang dilakukan 

oleh masyarakat Desa Jenggrik terjadi karena pemahaman agama 

yang mereka miliki. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Siti 

Masruroh, sebagai berikut: 

  

“karena dari agama yang saya pahami menikah itu sah dilakukan 

apabila memenuhi syarat dan rukun nikah, ini saya lakukan bukan 

sebab karena saya hamil duluan akan tetapi karena saya sudah 



cukup mengenal dari pihak laki-laki bagi saya sudah cukup untuk 

melakukan nikah, selagi menunggu surat dari KUA jadi. Sehingga 

kita tidak berhubungan terlalu lama karena akan menimbulkan 

fitnah.”
33

 

 

Berdasarkan yang disampaikan oleh saudara Siti Masruroh, ia 

memiliki pedoman bahwa pernikahan sirri itu sah dan diperbolehkan oleh 

agama, nikah sirri yang dilakukannya hanya untuk menunggu surat dari 

kantor KUA jadi, karena dengan melakukan nikah sirri ini akan 

menghindarkan dosa dan fitnah yang akan terjadi jika terlalu lama 

berhubungan dengan lawan jenis meskipun tidak bertemu. 

 

2. Hamil diluar nikah 

Hamil diluar nikah ternyata  merupakan salah satu faktor yang 

melatarbelakangi terjadinya nikah sirri di Desa Jenggrik. Kehidupan 

yang semakin berkembang dan bebas membuat mereka terjerumus 

dalam hal yang buruk yang akan mereka sesali dikemudian hari, 

seperti hamil diluar nikah. Sebagaimana yang dipaparkan oleh 

Suryanti, bahwa: 

 

“seringnya bertemu karena tinggal satu rumah, itu yang membuat 

saya tertarik kepada seseorang yang masih lingkup saudara sendiri 

(saudara jauh), hubungan pra nikah ini sangat biasa kami lakukan, 

karena tinggal satu tempat itu membuat kami mudah untuk 
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melakukannya, hingga akhirnya saya hamil dan kemudian dengan 

keadaan ini saya yang masih duduk di kelas 2 smp harus putus 

sekolah dan menikah sirri Karen belum cukup umur.”
34

 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan salah satu 

faktor yang melatarbelakangi pernikahan sirri adalah karena hamil 

diluar nikah,  hamil diluar nikah terjadi karena faktor  mereka yang 

tinggal satu rumah karena masih saudara, tapi secara tidak sadar 

mereka memiliki rasa satu sama lain, karena tinggal satu atap, mereka 

sangat mudah melakukan  hubungan pra nikah tanpa diketahui oleh 

keluarganya, karena keluarga mereka beranggapan bahwa mereka 

masih saudara jadi tinggal satu rumah pun tidak menjadi masalah, dan 

suryanti pun masih duduk di kelas 2 smp mana mungkin anak masih 

kecil mengetahui hal yang semacam itu. Karena seringnya mereka 

melakukan hubungan pra nikah akhirnya suryanti pun hamil kemudian 

dengan keadaan terpaksa kyai pun menikahkan anak yang masih kecil 

tadi karena desakan para masyarakat setempat dan untuk 

menyelamatkan rasa malu yang ditanggung oleh keluarga suryanti. 

 

3. Menunggu surat keputusan pengadilan “perceraian” 

Karena waktu yang lama untuk mengurus surat perceraian 

keluar, sepasang suami istri ini melakukan nikah sirri. Inilah salah satu 

faktor penyebab terjadinya pernikahan sirri. Karena dengan cara ini 
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bias menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini 

sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu kiptiyah, bahwa: 

“karena saya dan suami sama-sama belum mempunyai surat 

janda dan duda maka sepakat untuk melangsungkan pernikahan 

sirri, karena menurut saya nikah sirri sah menurut agama. 

Meskipun tidak diakui oleh Negara, saya melakukan nikah sirri 

ini juga hanya sementara sampai menunggu proses surat 

keputusan pengadilannya keluar.”
35

 

 

 

Berdasarkan hasil wawancara, Ibu Kiptiyah mengatakan 

bahwa penyebab terjadinya pernikahan sirri ini karena menunggu 

surat putusan pengadilan untuk surat duda dan janda. Sehingga 

mereka baru bias melaksanakan nikah di KUA, karena faktor 

tersebut mereka melakukan nikah sirri untuk menghalalkan 

hubungannya. 

4. Tidak ingin diketahui masyarakat 

Karena tidak ingin diketahui oleh masyarakat di Desa 

Jenggrik nikah sirri ini dijadikan sebagai alas an untuk melakukan 

nikah sirri, Karena wanita ini baru saja bercerai dengan suami yang 

ia nikahi 6 tahun yang lalu sah secara hukum dan agama. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Siti Maslikah, bahwa: 
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“pernikahan sirri ini saya lakukan karena saya baru saja bercerai 

dari suami saya beberapa bulan yang lalu, saya memutuskan 

untuk nikah sirri saja diluar jawa. Dengan wali lewat telepon.”
36

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas Siti Maslikah 

mengaku bahwa pernikahan sirri yang dilakukan karena ia baru 

saja bercerai dari suami yang ia niakahi 6 tahun secara sah menurut 

hukum  Negara dan agama dan pernikahan sirri ini dilakukan di 

luar jawa agar tidak diketahui oleh masyarakat di Desa Jenggrik. 

Karena pernikahan yang dilakukannya diluar jawa, maka wali dari 

orang tuanya melalui telepon. 

D. Resiko nikah sirri di Desa Jenggrik kecamatan 

KedunggalarKabupaten Ngawi 

Pernikahan sirri yang banyak terjadi dikalangan masyarakat 

dusun Ngarengan desa Jenggrik tentu saja memiliki resiko yang 

akan muncul dikemudian hari, karena pernikahan ini tidak diakui 

oleh Negara. Sebagaimana yang diungkapkan oleh suryanti, 

bahwa: 

“setelah melakukan nikah sirri yang tidak diakui oleh Negara 

kini saya ditinggal suami saya. Dan sekarang saya tidak bias 

melakukan mencari jejak suami saya tersebut, karena saya tidak 

bisa menuntut melalui jalur hukum.”
37
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Berdasarkan pemaparan di atas suryanti mengaku bahwa, 

pernikahan sirri yang dilakukannya tidak berjalan sesuai dengan 

rencana, karena ternyata suami yang menikah sirri dengannya 

sekarang sudah kabur tidak ada kabar sama sekali, sehingga pihak 

keluargapun tidak dapat menuntut secara hukum, karena 

pernikahan mereka tidak tercatat dalam Negara/tidak diakui oleh 

Negara. Inilah salah satu resiko yang ditanggung para pelaku 

nikkah sirri. Akan tetapi berbeda dengan Siti Masruroh, bahwa: 

“pernikahan sirri yang saya lakukan membuat saya mempunyai 

ikatan dengan suami saya, sehingga resiko untuk berbuat zina itu 

tidak ada, karena secara agama nikah sirri itu sah.”
38

 

 

Berdasarkan pemaparan yang diungkapan oleh Siti 

Masruroh dalam pernikahan sirri tidak semuanya memiliki resiko 

yang negatife, pernikahan yang dilakukan oleh kakak Siti Maruroh 

semata-mata untuk menghindarkan dari perbuatan zina. 

Pernikahan sirri memang banyak dampak negatif bagi 

pelaku khususnya pada perempuan, sementara dalam kondisi 

sekarang ini, kebutuhan bukti legal formal berbagai macam bukti 

identitas seseorang mulai dari akta kelahiran, KTP, kartu keluarga, 

akta pernikahan, ijazah, dan bukti-bukti kepemilikan, dan lain-lain 
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merupakan kebutuhan primer akan eksistensi seseorang untuk 

menjaga hak-haknya. Artinya tanpa adanya bbukti-bukti otentik 

seperti berbagai macam identitas tersebut, hak-hak seseorang 

menjadi hilang di depan hukum positif Indonesia.  

Sama halnya jika seseorang sudah menikah, namun jika 

tidak mempunyai bukti akta nikah, maka status masing-masing 

sebagai suami istri dan hukum positif tidak diakui, begitu pula 

anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut, sehingga hak-

hak mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum.  

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Kiptiyah, bahwa: 

“pernikahan sirri yang saya lakukan memang mempunyai resiko 

dikemudian hari, yaitu anak saya tidak bias mempunyai akta 

kelahiran, dan saya pun ketika melakukan persalinan anak hasil 

nikah sirri ini kebingungan, karena saya tidak mempunyai kartu 

keluarga. Disamping itu saya tidak bisa tinggal di Dusun 

Ngarengan Desa Ngarengan karena dari pihak RT tidak 

memperbolehkan tinggal satu rumah sebelum melakukan 

pernikahan sah secara Negara, karena pernah ada kejadian di 

mana pernikahan sirri ini hanya dilakukan untuk menghalalkan 

perbuatan ganti-ganti pasangan.”
39
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Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Kiptiyah bahwa 

pernikahan tersebut membawa resiko tidak hanya pada dirinya, 

tetapi berdampak pada anaknya. Hal ini dikarenakan tidak 

diakuinya pernikahannya secara hukum, meskipun sah menurut 

agama.  

 

Dapat kita simpulkan bahwa ada hal yang melatarbelakangi 

terjadinya pernikahan sirri di Desa Jenggrik kedunggalar Ngawi 

karena situasi dan kondisi yang mendorong mereka untuk 

melakukan nikah sirri. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

ANALISA TERHADAP NIKAH SIRRI DI DESA JENGGRIK 

KECAMATAN KEDUNGGALAR KABUPATEN NGAWI 

PERSPEKTIF SADDU AL-DZARI’AH 

A. Analisaterhadap faktor yang melatarbelakangi nikah sirri di desa Jenggrik, 

kecamatan Kedunggalar, kabupaten Ngawi 

Perkawinan merupakan perilaku ciptaan Allah agar kehidupan di alam 

dunia ini berkembang baik. Oleh karena itu, perkawinan termasuk salah satu 

sunatullah yang umum berlaku. Perkawinan ini dipilih Allah sebagai jalan bagi 

manusia untuk beranak pinak, berkembang biakdan untuk mempertahankan 

kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan 

peranannya secara positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Salah satu unsur 

dari tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman hidup. Hal ini 

karena suasana yang demikian merupakan daya dukung bagi terwujudnya suatu 

rumah tangga yang harmonis.
40

 

Konsep nikah sirri yang banyak dikenal yaitu suatu pernikahan yang 

dilakukan berdasarkan cara-cara agama Islam, tetapi tidak dicatat oleh petugas 

resmi pemerintah, baik oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Urusan 

Agama (KUA) dan tidak dipublikasikan. Jadi, yang membedakan nikah sirri 

dengan nikah umum lainnya secara Islam terletak pada dua hal yaitu tidak tercatat 

secara resmi oleh petugas pemerintah dan tidak ada publikasi. Konsep nikah sirri 
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sepeti ini pada umumnya dianggap sah. Hal ini dapat dipahami secara fikih tidak 

mensyaratkan pencatatan nikah.
41

 

Di dalam praktek pernikahan sirri di Desa Jenggrik ternyata masih banyak 

dilakukan oleh masyarakat tersebut, pernikahan sirri ini terjadi karena beberapa 

faktor diantara salah satunya adalah karena pemahaman agamanya, karena 

menunggu surat dari pengadilan dan ada juga karena hamil duluan. 

Faktor-faktor tersebut timbul karena dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. 

Pemahaman agama yang mereka miliki, pemahaman mereka adalah nikah sirri itu 

adalah suatu pernikahan yang sah dalam agama untuk menghalalkan suatu 

hubungan antara laki-laki dan perempuan agar tidak terhindar dari fitnah jika 

berhubungan terlalu lama. Pernikahan sirri ini dilakukan hanya untuk mengikat 

suatu hubungan agar tidak terjadi perzinahan, nikah sirri ini tidak berlangsung 

lama kemudian dilakukanlah nikah secara Negara. 

Ada pula yang nikah sirri karena tidak ingin diketahui masyarakat dan 

melakukan pernikahan di luar daerah tersebut agar pernikahan yang dilakukan 

tidak diketahui oleh masyarakat yang ada di desanya, kecuali keluarganya. Jadi 

perniakahan yang dilakukan tidak di rumah wali dalam pernikahan tersebut 

melalui via telepon.  

Ijab diucapkan oleh wali, qobul diucapkan oleh calon mempelai laki-laki. 

Apabila ijab dan qobul itu dapat didengar oleh saksi (terutama) dan orang yang 
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hadir dalam majlis pernikahan itu, telah dipandang memenuhi syarat. Berarti 

pernikahan dipandang sah. Demikian ulama fikih.
42

 

Dalam pernikahan sirri terdapat rukun dan syarat sama halnya dengan 

nikah pada umumnya, yaitu: mempelai laki-laki dan wanita, adanya wali (wali 

nasab, wali hakim), minimal 2 saksi, adanya mahar, ijab qobul dan mas kawin.
43

 

Rukun dan syarat menentukan suatu hukum, terutama yang menyangkut 

dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata itu 

mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang 

ahrus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya 

tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada 

atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa 

rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau 

unsur yang mengujudkanya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di 

luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan 

rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada 

pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak mempunyai kriteria dari unsur-unsur 

rukun.
44

 

Praktek nikah sirri di Desa Jenggrik ini juga dilatarbelakangi oleh sebab 

hamil duluan, sehingga mereka melakukan hubungan pra nikah hingga perempuan 

hamil sebelum melakukan pernikahan dengan kata lain mereka harus dinikahkan 

sebagai jalan pintas dan juga harus mempertanggung jawabkan atas perbuatannya 
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dengan cara menikah dengan lelaki yang menghamilinya. Dalam hal ini sesuai 

dengan firman Allah surat an-Nur ayat 3: 

رِذٌكا شْا اآُن ا َي ْا ة ا َي ازَّل نِذ َيةُنا َيااَي ْا ِذحُن َي ا ِذ َّلازَي  ٍن رِذاَي شْا اآُن ا ِذ َّلازَي نِذ َية ا َي ْا ا َيااَي ْا ِذحُن  ازَّل نِذ ْا

آِذ ِذ ْايَيا اعَي َي ا اْا ُن ْا ا اِذ َي رِّن َي   َي ُن

Artinya: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang 

bezina, atau perempuan yang musyrik dan perempuan yang berzina tidak 

dikawini melaikan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang 

demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin  

 

Apabila dalam keadaan yang memang sangat menganjurkan untuk segera 

menikah, maka hal ini diperbolehkan untuk segera dilaksanakan. Sebagaimana 

disebutkan dalam kaidah: 

 اضر ر  ن  حا ا حظ ر تا

Artinya: keterpaksaan dapat diperkenankan melakukan hal-hal yang terlarang.
45

 

Karena pernikahan sirri tidak diakui oleh Negara, dan barang siapa yang 

melanggar maka akan mendapat pidana. Jadi sebenarnya nikah sirri itu tidak 

diperbolehkan oleh Negara. Namun berdasarkan kaidah tersebut dapat kita 

simpulkan bahwa islam itu fleksibel tidak mempersulit manusia. Karena 

keterpaksaan memperbolehkan sesuatu yang dilarang. 

Akan tetapi, dimana dijelaskaan bahwa pernikahan sirri itu sah asalkan 

memenuhi rukun dan syarat dalam suatu pernikahan, akan tetapi melakukan nikah 
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sirri itu hanya sah menurut agama dan tidak diakui oleh Negara. Dengan begitu 

pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat desa Jenggrik itu sah karena sesuai 

dengan ketentuan-ketentuan yang ada meskipun tidak diakui oleh hukum. 

 

B. Analisaresiko nikah sirri di desa Jenggrik, kecamatan Kedunggalar, 

kabupaten Ngawi 

Pada sebagian masyarakat islam di Indonesia masih banyak yang 

melakukan nikah sirri, padahal banyak sekali resiko yang akan ditanggung 

khususnya pada pihak perempuan yang melakukan nikah sirri atau nikah di bawah 

tangan. Di dalam bab III peneliti sudah memaparkan resiko-resiko yang 

ditanggung para pelaku nikah sirri. 

Resiko yang dialami oleh para pelaku nikah sirri salah satunya adalah 

ditinggal lelaki yang telah menikah secara siri dengannya, kemudian susah dalam 

mengurus surat akta kelahiran anak hasil dari pernikahan sirri tersebut. 

Resiko timbul karena dipengaruhi oleh faktor mengapa terjadi pernikahan 

sirri, salah satunya adalah karena hamil duluan, jadi penyebab terjadinya 

pernikahan dikarenakan si wanita hamil duluan, ini mengharuskan laki-laki yang 

menghamilinya harus bertanggung jawab atas perbuatannya, meskipun dalam 

keadaan tidak siap sekalipun. Karena ketidaksiapan laki-laki tersebut membuat dia 

kabur meninggalkan wanita yang dihamilinya setelah menikah sirri. Dan kini dari 

pihak wanita tidak bisa mencari jejak lelaki tersebut dikarenakan hanya 

melakukan nikah sirri yang tidak diakui secara hukum. 



Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tiap-tiap 

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
46

 

Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa 

penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang 

dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat 

dalam pencatatan.
47

 

Dari pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan 

merupakan peristiwa penting sehingga perlu untuk dicatatkan. Adapaun tujuan 

pencatatan tersebut adalah demi terselenggaranya ketertiban umum karena 

pencatatan nikah sebagai bukti adanya suatu pernikahan dan masuk dalam catatan 

administrasi negara. Adanya akta nikah berpengaruh pada pengurusan surat-surat 

anak baik berupa akta kelahiran, kartu keluarga, pembuatan KTP maupun 

pembagian warisan. 

Ada juga yang jika tidak menyegerakan pernikahan dikhawatirkan akan 

terjadi resiko perzinahan, maka dari itu terjadilah salah satu nikah sirri yang 

termasuk dalam kategori ini adalah keinginan untuk melegalkan perbuatan-

perbuatanyang tidak boleh dilakukan karena belum menikah. Didalamnya tersirat 

pengertian bahwa dengan menikah secara sirri berarti perbuatan yang semula 

dianggap maksiat, dosa dan mengakibatkan perasaan bersalah ini berubah 

statusnya menjadi tindakan atau perbuatan yang sah, halal bahkan berpahala. 

Dalam konteks ini, banyak sekali perbuatan yang menurut norma agama 

dilarang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan karena belum menikah, seperti 
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bersama-sama ditempat sepi tanpa mahram, bermesraan, berciuman dan 

bersetubuh. Perbuatan-perbuatan tersebut akan berubah statusnya menjadi sah, 

halal bahkan berpahala melakukannya setelah yang bersangkutan menikah. Jadi, 

dalam konteks ini nikah sirri berfungsi sebagai lembaga sekaligus alat untuk 

melegalisasi perbuatan-perbuatan tertentu bagi para pelakunya. 

Tujuan penetapan hukum secara saddu al-dzari’ah ini ialah untuk 

memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan terjadinya 

kerusakan, atau terhindarnya diri dari kemungkinan berbuat maksiat. 

Dzari’ah dapat dikelompokkan dengan melihat kepada beberapa segi yaitu: 

a. Dengan memandang kepada akibat yang ditimbulkannya. Ibn Qayyim 

membagi dzari’ah menjadi empat yaitu: 

1) Dzari’ah yang memandang pada dasarnya membawa kepada 

kerusakan akal atau mabuk, perbuatan zina yang membawa pada 

kerusakan tata keturunan. 

2) Dzari’ah yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun 

ditujukan untuk perbuatan buruk yang merusak, baik dengan 

sengaja seperti nikah muhalil. Nikah itu sendiri hukumnya pada 

dasarnya boleh, namun dilakukan dengan menghalalkan yang 

haram menjadi tidak boleh hukumnya. 

3) Dzari’ah yang semula ditentukan untuk mubah, tidak ditujukan 

untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan 

yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebaikannya, seperti 

berhiasnya seorang perempuan yang baru kematian suami dalam 



masa ‘iddah. Berhiasnya perempuan boleh hukumnya, tetapi 

dilakukannya berhias itu justru baru saja suaminya mati dan masih 

dalam masa ‘iddah keadaannya menjadi lain. 

4) Dzari’ah yang semula ditentukan untuk mubah, namun terkadang 

membawa kepada kerusakan, sedangkan kerusakannya lebih kecil 

dibandingkan kebaikannya. Contoh dalam hal ini melihat wajah 

perempuan saat dipinang.
48

 

 

 Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa pernikahan sirri yang dilakukan 

oleh masyarakat Desa Jenggrik ini sah. Hal ini berdasarkan kaidah sebagai 

berikut: 

 رء ا   ا  اآق  اع  ا   ا ا ص ااحا

Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik 

kemaslahataan.
49

 

Berdasarkan kaidah tersebut, apabila dalam perkara atau masalah terlihat 

kemadharatannya dan ada masalah maka sebaiknya menghindari adanya 

kemadharatan tersebut. Begitu pula yang terjadi di Desa Jenggrik yang merupakan 

suatu perkara yang harus segera dilakukan pernikahan sebab ada faktor yang  
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melarbelakangi pernikahan sirri. Sebab pernikahan itu sah menurut agama karena 

akan lebih banyak madharat yang terjadi bila tidak dilaksanakan pernikahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

berdasarkan penelitian yang membahas tentang nikah sirri 

perspektif saddu dzari’ah yang telah penyusun kemukakan yang 

terdiri dari 4 bab, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan 

bahwa: 

1. Perspektif saddu al-dzari’ah tentang Faktor yang 

metarbelakangi masyarakat Desa Jenggrik melakukan nikah 

sirri itu boleh berdasarkan kaidah اضر ر  ن  حا ا حظ ر ت . Berarti 

dapat kita simpulkan bahwa islam itu fleksibel tidak 

mempersulit manusia. Karena keterpaksaan memperbolehkan 

sesuatu yang dilarang. 

2. Perspektif saddu al-dzari’ah tentang resiko nikah sirri yang 

terjadi di Desa Jenggrik sah sebab apabila dalam perkara atau 

masalah terlihat kemadharatannya dan ada masalah maka 

sebaiknya menghindari adanya kemadharatan tersebut. Begitu 

pula yang terjadi di Desa Jenggrik yang merupakan suatu 

perkara yang harus segera dilakukan pernikahan sebab ada 

faktor yang melarbelakangi pernikahan sirri yang faktor 

tersebut jika tidak segera dilaksanakan maka akan 

menimbulkan madharat yang lebih besar dan dalam pernikahan 



sirri tersebut sesuai dengan rukun dan syarat nikah. Sehingga 

dalam hukum Saddu Al-Dzari’ah pernikahan yang dilakukan 

tersebut sah. 

B. Saran  

1. Kepada para masyarakat di Desa Jenggrik sebaiknya menikah 

segera mendaftarkan pernikahan secara resmi ke Kantor Urusan 

Agama (KUA), agar pernikahannya diakui secara hukum dan 

Negara. 

2. Bagi para pemerintah untuk cekatan dalam melakukan proses 

hukum yang menyangkut khusunya pernikahan serta untuk lebih 

memperhatikan para pelaku nikah sirri, agar pernikahan semacam 

ini yang banyak menanggung resiko tidak banyak terjadi.  

Dan pada akhirnya penulis tetap mengharapkan kritik dan saran 

yang membangun, guna memperbaiki penulisan skripsi ini, semoga 

dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada 

umumnya. 
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