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Dalam rangka mewujudkan keluarga yang 
sangat perlu adanya pondasi kuat dalam melangsungkan pernikahan, salah satunya 
dengan pencatatan pernikahan melalui pegawai pencatat nikah.Walaupun 
pencatatan nikah sangat urgen, tapi terdapat beberapa pasangan suami istri yang 
lebih memilih melangsungkan pernikahan ta
KUA, berarti melangsungkan pernikahan secara rahasia/siri terutama yang terjadi 
di Desa Joresan.Wacana gender sering dilontarkan oleh para pejuangnya, karena 
anggapan ketertindasan perempuan terutama di sektor publik membua
menjadi kian eksis di berbagai belahan dunia. Salah satu manifestasi ketertindasan 
perempuan tercermin dalam praktik pernikahan siri, karena tak jarang perempuan 
dan anak menjadi korban dari bias gender di dalam institusi keluarga.

 
Dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan 

membahas faktor yang melatarbelakangi
Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo
praktik nikah siri di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Po
berperspektif gender.

 
Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian 

lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat empirik yaitu 
menggunakan keilmuan sosiologi 
untuk sumber data primer 
pernikahan siri tersebut
analisis Miles and Huberman yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan. 

 
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor yang melatarbelakangi 

pernikahan siri di antaranya adalah faktor administratif, sosial budaya, 
pendidikan, agama, dan faktor 
mengenai dampak-dampak pernikahan siri berbasis
antaranya terbuka lebarnya akses dan kesempatan serta partisipasi bagi istri di 
ranah publik, adanya kontrol dan penguasaan/manfaat yang diperoleh oleh para 
pelaku dalam menjalankan kegiatan masing
domestik.Terdapat beberapa dampak negatif yang dirasakan istri di antaranya 
yakni subordinasi, stereotip dan 
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ABSTRAK 

Farida Amalina Ulya. 2018. Praktik Nikah Siri di Desa Joresan Kecamatan 
Mlarak Kabupaten Ponorogo dalam Perspektif Gender. Skripsi. Jurusan

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 
Lia Noviana, M. H.I. 

encatatan Pernikahan, Pernikahan Siri, Keadilan Gender dan 
Ketidakadilan Gender 

Dalam rangka mewujudkan keluarga yang saki>nah, mawaddah dan 
adanya pondasi kuat dalam melangsungkan pernikahan, salah satunya 

dengan pencatatan pernikahan melalui pegawai pencatat nikah.Walaupun 
pencatatan nikah sangat urgen, tapi terdapat beberapa pasangan suami istri yang 
lebih memilih melangsungkan pernikahan tanpa mencatatkan pernikahannya ke 
KUA, berarti melangsungkan pernikahan secara rahasia/siri terutama yang terjadi 
di Desa Joresan.Wacana gender sering dilontarkan oleh para pejuangnya, karena 
anggapan ketertindasan perempuan terutama di sektor publik membua
menjadi kian eksis di berbagai belahan dunia. Salah satu manifestasi ketertindasan 
perempuan tercermin dalam praktik pernikahan siri, karena tak jarang perempuan 
dan anak menjadi korban dari bias gender di dalam institusi keluarga.

akang di atas, maka penulis merumuskan 2 
membahas faktor yang melatarbelakangi pernikahan siri di 
Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dan dampak yang dirasakan 
praktik nikah siri di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Po

. 

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian 
dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat empirik yaitu 

menggunakan keilmuan sosiologi yang dikhususkan hukum gender
untuk sumber data primer berupa pandangan masing-masing pelaku dalam 
pernikahan siri tersebut. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan model 
analisis Miles and Huberman yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan 

elitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor yang melatarbelakangi 
pernikahan siri di antaranya adalah faktor administratif, sosial budaya, 
pendidikan, agama, dan faktor law enforcement. Sedangkan masalah kedua 

dampak pernikahan siri berbasis gender. Dampak positifdi 
terbuka lebarnya akses dan kesempatan serta partisipasi bagi istri di 

ranah publik, adanya kontrol dan penguasaan/manfaat yang diperoleh oleh para 
pelaku dalam menjalankan kegiatan masing-masing di area publik maupun 

estik.Terdapat beberapa dampak negatif yang dirasakan istri di antaranya 
yakni subordinasi, stereotip dan double burden. 

 

Praktik Nikah Siri di Desa Joresan Kecamatan 
Skripsi. Jurusan Ahwal 

Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 

Keadilan Gender dan 

, mawaddah dan rah{mah, 
adanya pondasi kuat dalam melangsungkan pernikahan, salah satunya 

dengan pencatatan pernikahan melalui pegawai pencatat nikah.Walaupun 
pencatatan nikah sangat urgen, tapi terdapat beberapa pasangan suami istri yang 

npa mencatatkan pernikahannya ke 
KUA, berarti melangsungkan pernikahan secara rahasia/siri terutama yang terjadi 
di Desa Joresan.Wacana gender sering dilontarkan oleh para pejuangnya, karena 
anggapan ketertindasan perempuan terutama di sektor publik membuat gender 
menjadi kian eksis di berbagai belahan dunia. Salah satu manifestasi ketertindasan 
perempuan tercermin dalam praktik pernikahan siri, karena tak jarang perempuan 
dan anak menjadi korban dari bias gender di dalam institusi keluarga. 

2 masalah yang 
pernikahan siri di Desa Joresan 

dan dampak yang dirasakan dalam 
praktik nikah siri di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo pelaku 

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian 
dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat empirik yaitu 

yang dikhususkan hukum gender. Sedangkan 
masing pelaku dalam 

menggunakan model 
analisis Miles and Huberman yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan 

elitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor yang melatarbelakangi 
pernikahan siri di antaranya adalah faktor administratif, sosial budaya, 

Sedangkan masalah kedua 
gender. Dampak positifdi 

terbuka lebarnya akses dan kesempatan serta partisipasi bagi istri di 
ranah publik, adanya kontrol dan penguasaan/manfaat yang diperoleh oleh para 

masing di area publik maupun 
estik.Terdapat beberapa dampak negatif yang dirasakan istri di antaranya 



 

 

A. Latar Belakang Masalah

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang 

artinya membentuk 

kelamin atau bersetubuh. Istilah kawin digunakan secara umum, untuk 

tumbuhan, hewan dan manusia dan menunjukkan proses generatif secara alami. 

Berbeda dengan pernikahan, kata nikah hanya digunakan pada manusi

mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat dan terutama 

menurut agama. Walaupun secara bahasa, arti nikah sama dengan arti kawin 

yaitu bersetubuh.1

pernikahan dalam penelitian ini.

Menurut hukum positif, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara 

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 

Ketuhanan Yang Maha Esa.

dalam Islam atau disebut pernikahan

ghali>z}a>n) untuk menaati dan melaksanakan perintah Allah yang 

ibadah. Mewujudkan kehidupan berumah tangga yang 

rah{mah adalah tujuan dari pernikahan itu.

                                                          
1 Tihami dan Sohari Sahrani, 

RajaGrafindo Persada, 2010), 7.
2 Lihat Pasal 1 Undang
3 Abd. Rahman Ghazaly, 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang 

artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan 

kelamin atau bersetubuh. Istilah kawin digunakan secara umum, untuk 

tumbuhan, hewan dan manusia dan menunjukkan proses generatif secara alami. 

Berbeda dengan pernikahan, kata nikah hanya digunakan pada manusi

mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat dan terutama 

menurut agama. Walaupun secara bahasa, arti nikah sama dengan arti kawin 

1 Dan untuk konsistensi maka penulis menggunakan istilah 

pernikahan dalam penelitian ini. 

Menurut hukum positif, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara 

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa.2 Dalam Kompilasi Hukum Islam, 

dalam Islam atau disebut pernikahan adalah akad yang sangat kuat (

) untuk menaati dan melaksanakan perintah Allah yang 

ibadah. Mewujudkan kehidupan berumah tangga yang saki>nah, mawaddah 

adalah tujuan dari pernikahan itu.3 

                   
Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap 

RajaGrafindo Persada, 2010), 7. 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 

Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Bogor: Kencana, 2003), 9-10.

 

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang 

keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan 

kelamin atau bersetubuh. Istilah kawin digunakan secara umum, untuk 

tumbuhan, hewan dan manusia dan menunjukkan proses generatif secara alami. 

Berbeda dengan pernikahan, kata nikah hanya digunakan pada manusia karena 

mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat dan terutama 

menurut agama. Walaupun secara bahasa, arti nikah sama dengan arti kawin 

nsi maka penulis menggunakan istilah 

Menurut hukum positif, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara 

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

kekal berdasarkan 

Dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan 

akad yang sangat kuat (mithaqa>n 

) untuk menaati dan melaksanakan perintah Allah yang merupakan 

saki>nah, mawaddah dan 

Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: PT 

10. 



 

 

َنُكْم َمَودًَّة َوَرمحَْ  َها َوَجَعَل بـَيـْ نَّ ِيف ًة إِ َوِمْن آيَاتِِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أَنـُْفِسُكْم أَْزَواًجا لَِتْسُكُنوا إِلَيـْ

Dan di antara tanda
untukmu istri
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan
dan sayang. 
tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar
 

Undang-Undang 

selanjutnya disebut dengan UU No. 1 Tahun 1974) 

pertama yang mengatur tentang pencatatan perkawinan bagi Muslim Indonesia. 

Sebelumnya sudah ada U

tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Semula Undang

berlaku untuk daerah Jawa dan Madura, 

Undang Nomor 32 Tahun 1954, maka U

diberlakukan untuk seluruh daerah di luar Jawa dan Madura.

Pernikahan adalah ibadah dalam arti ada pertanggungjawaban kepada 

Allah. Pernikahan juga merupakan 

pertanggungjawaban kepada manusia sehingga diperlukan ijab 

wali>mat al-‘ursh 

masyarakat.6 

Dalam penjelasan UU No. 1 tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan 

yang sah menurut hukum masing

memiliki dua arti, yaitu: a) tidak ada perkawinan di luar hukum agama; dan b) 
                                                          

4 al-Qur’an, 30: 21.
5 Yusdani, Menuju Fiqh Keluarga Progresif 
6 Badan Litbang dan Diklat Ke

Berperspektif Kesetaraan 
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َنُكْم َمَودًَّة َوَرمحَْ  َها َوَجَعَل بـَيـْ َوِمْن آيَاتِِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أَنـُْفِسُكْم أَْزَواًجا لَِتْسُكُنوا إِلَيـْ

َذِلَك آليَاٍت ِلَقْوٍم يـَتَـَفكَُّرونَ 

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih 

 Sesungguhnya pada yang demikian itu benar
tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Ruum: 21)

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk 

selanjutnya disebut dengan UU No. 1 Tahun 1974)  bukanlah U

pertama yang mengatur tentang pencatatan perkawinan bagi Muslim Indonesia. 

Sebelumnya sudah ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 yang mengatur 

tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Semula Undang-Undang ini hanya 

berlaku untuk daerah Jawa dan Madura, tetapi dengan lahirnya U

Nomor 32 Tahun 1954, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 

diberlakukan untuk seluruh daerah di luar Jawa dan Madura.5 

Pernikahan adalah ibadah dalam arti ada pertanggungjawaban kepada 

Allah. Pernikahan juga merupakan muamalah dalam arti ada 

pertanggungjawaban kepada manusia sehingga diperlukan ijab 

 sebagai simbol diterimanya pernikahan oleh keluarga dan 

Dalam penjelasan UU No. 1 tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan 

g sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu 

memiliki dua arti, yaitu: a) tidak ada perkawinan di luar hukum agama; dan b) 
                   

30: 21. 
Menuju Fiqh Keluarga Progresif (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Modul Keluarga Sakinah 
Berperspektif Kesetaraan (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012), 28.

 

َنُكْم َمَودًَّة َوَرمحَْ  َها َوَجَعَل بـَيـْ َوِمْن آيَاتِِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أَنـُْفِسُكْم أَْزَواًجا لَِتْسُكُنوا إِلَيـْ

 َذِلَك آليَاٍت ِلَقْوٍم يـَتَـَفكَُّرونَ 

Nya ialah Dia menciptakan 
istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

Nya di antaramu rasa kasih 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

Ruum: 21)4 

tentang Perkawinan (untuk 

bukanlah Undang-Undang 

pertama yang mengatur tentang pencatatan perkawinan bagi Muslim Indonesia. 

Nomor 22 Tahun 1946 yang mengatur 

Undang ini hanya 

tetapi dengan lahirnya Undang-

Nomor 22 Tahun 1946 

Pernikahan adalah ibadah dalam arti ada pertanggungjawaban kepada 

dalam arti ada 

pertanggungjawaban kepada manusia sehingga diperlukan ijab kabul, saksi dan 

sebagai simbol diterimanya pernikahan oleh keluarga dan 

Dalam penjelasan UU No. 1 tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan 

masing agama dan kepercayaannya itu 

memiliki dua arti, yaitu: a) tidak ada perkawinan di luar hukum agama; dan b) 

(Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 154. 
Modul Keluarga Sakinah 

(Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012), 28. 



 

 

maksud hukum agama termasuk ketentuan perundang

di Indonesia. Dalam KHI, tujuan pencatatan pe

hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah adalah untuk 

terjaminnya ketertiban perkawinan, apabila perkawinan dilakukan di luar PPN 

maka tidak mempunyai kekuatan hukum.

Wacana dan gerakan gender hadir karena adanya f

merupakan bentuk perlawanan dan penolakan terhadap budaya patriarkhi yang 

memasung kebebasan perempuan dalam segala aspek kehidupan. Bahwa 

budaya/sistem tersebut bersifat negatif karena memposisikan perempuan pada 

posisi yang subordinat laki

perjuangan terhadap kesetaraan gender untuk menciptakan relasi antara sesama 

manusia terutama relasi laki

Sebagai hamba Allah, tidak ada perbedaan antara laki

perempuan. Keduanya berpote

Qur’an diistilahkan dengan orang

Al-Hujurat berikut.

نَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه يَا أَيـَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنـَْثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقـََباِئَل لِتَـَعاَرُفوا إِ 

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki
laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa
bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang 
yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling 

                                                          
7 Yusdani, Menuju Fiqh Keluarga Progresif
8 Ibid., 24. 
9 Siti Musdah Mulia, 
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maksud hukum agama termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku 

di Indonesia. Dalam KHI, tujuan pencatatan perkawinan yang dilakukan di 

hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah adalah untuk 

terjaminnya ketertiban perkawinan, apabila perkawinan dilakukan di luar PPN 

maka tidak mempunyai kekuatan hukum.7 

Wacana dan gerakan gender hadir karena adanya f

merupakan bentuk perlawanan dan penolakan terhadap budaya patriarkhi yang 

memasung kebebasan perempuan dalam segala aspek kehidupan. Bahwa 

stem tersebut bersifat negatif karena memposisikan perempuan pada 

posisi yang subordinat laki-laki. Maka memperjuangkan gender adalah 

perjuangan terhadap kesetaraan gender untuk menciptakan relasi antara sesama 

manusia terutama relasi laki-laki dan perempuan.8 

Sebagai hamba Allah, tidak ada perbedaan antara laki

perempuan. Keduanya berpotensi untuk menjadi hamba ideal yang dalam Al

Qur’an diistilahkan dengan orang-orang yang bertakwa9, seperti dalam surat 

Hujurat berikut. 

يَا أَيـَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنـَْثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقـََباِئَل لِتَـَعاَرُفوا إِ 

أَتْـَقاُكْم ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبريٌ 

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki
laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa

suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang 
yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling 

                   
Menuju Fiqh Keluarga Progresif, 157-158. 

Siti Musdah Mulia, Muslimah Sejati (Bandung: Penerbit MARJA, 2011), 54.

 

undangan yang berlaku 

rkawinan yang dilakukan di 

hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah adalah untuk 

terjaminnya ketertiban perkawinan, apabila perkawinan dilakukan di luar PPN 

Wacana dan gerakan gender hadir karena adanya feminisme yang 

merupakan bentuk perlawanan dan penolakan terhadap budaya patriarkhi yang 

memasung kebebasan perempuan dalam segala aspek kehidupan. Bahwa 

stem tersebut bersifat negatif karena memposisikan perempuan pada 

laki. Maka memperjuangkan gender adalah 

perjuangan terhadap kesetaraan gender untuk menciptakan relasi antara sesama 

Sebagai hamba Allah, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan 

nsi untuk menjadi hamba ideal yang dalam Al-

, seperti dalam surat 

يَا أَيـَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنـَْثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقـََباِئَل لِتَـَعاَرُفوا إِ 

  أَتْـَقاُكْم ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبريٌ 

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-
laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 

suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang 
yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling 

(Bandung: Penerbit MARJA, 2011), 54. 



 

 

bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 
Maha Mengenal.
 

Kekerasan terhadap perempuan mencakup kekerasan fisik, psikis, 

seksual, ekonomi, dan kekerasan sosial

tidak sedikit di antaranya menjadikan agama sebagai sumber legitimasi. Tradisi 

keagamaan yang berkembang 

Keberadaan dan peran perempuan didefinisikan sebagai 

dan the second sex

dari tulang rusuk Adam yang diciptakan untuk melengkapi hasrat keinginan 

laki-laki.11  

Gender hadir sebagai upaya untuk menghapus dan menghentikan segala 

bentuk ketimpangan, ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang didasarkan pada 

perbedaan jenis kelamin yang tentunya masih berbau sistem patriarkhi yang 

mendahulukan eksistensi kaum ada

Padahal perempuan dan anak berada pada 

mengharuskannya berpegangan pada tiang kokoh yang disebut perlindungan 

laki-laki. Salah satu penyebab terjadinya ketidakadilan gender dalam lingkup 

keluarga adalah dengan terjalinnya hubungan pernikahan bercorak siri atau 

rahasia atau dalam hukum positif dikenal sebagai pernikahan yang tidak 

dicatatkan ke PPN di Kantor Urusan Agama.

Di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, terdapat 

fenomena nikah di bawah tangan atau nikah Kiai. Salah satu informan peneliti 

                                                          
10 al-Qur’an, 49: 13.
11 Yusdani, Menuju Fiqh Keluarga Progresif
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bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 
Maha Mengenal.10 

Kekerasan terhadap perempuan mencakup kekerasan fisik, psikis, 

seksual, ekonomi, dan kekerasan sosial-budaya. Bentuk-bentuk kekerasan ini 

tidak sedikit di antaranya menjadikan agama sebagai sumber legitimasi. Tradisi 

keagamaan yang berkembang dalam masyarakat sarat dengan bias gender. 

Keberadaan dan peran perempuan didefinisikan sebagai the second creation 

the second sex, yakni substansi kejadian perempuan menjadi subordinasi 

dari tulang rusuk Adam yang diciptakan untuk melengkapi hasrat keinginan 

Gender hadir sebagai upaya untuk menghapus dan menghentikan segala 

bentuk ketimpangan, ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang didasarkan pada 

perbedaan jenis kelamin yang tentunya masih berbau sistem patriarkhi yang 

mendahulukan eksistensi kaum adam daripada kepentingan kaum hawa. 

Padahal perempuan dan anak berada pada lemahnya posisi tawar yang 

mengharuskannya berpegangan pada tiang kokoh yang disebut perlindungan 

Salah satu penyebab terjadinya ketidakadilan gender dalam lingkup 

adalah dengan terjalinnya hubungan pernikahan bercorak siri atau 

rahasia atau dalam hukum positif dikenal sebagai pernikahan yang tidak 

dicatatkan ke PPN di Kantor Urusan Agama. 

Di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, terdapat 

nikah di bawah tangan atau nikah Kiai. Salah satu informan peneliti 

                   
49: 13. 

Menuju Fiqh Keluarga Progresif, 105-106. 

 

bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 

Kekerasan terhadap perempuan mencakup kekerasan fisik, psikis, 

bentuk kekerasan ini 

tidak sedikit di antaranya menjadikan agama sebagai sumber legitimasi. Tradisi 

kat sarat dengan bias gender. 

the second creation 

, yakni substansi kejadian perempuan menjadi subordinasi 

dari tulang rusuk Adam yang diciptakan untuk melengkapi hasrat keinginan 

Gender hadir sebagai upaya untuk menghapus dan menghentikan segala 

bentuk ketimpangan, ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang didasarkan pada 

perbedaan jenis kelamin yang tentunya masih berbau sistem patriarkhi yang 

m daripada kepentingan kaum hawa. 

posisi tawar yang 

mengharuskannya berpegangan pada tiang kokoh yang disebut perlindungan 

Salah satu penyebab terjadinya ketidakadilan gender dalam lingkup 

adalah dengan terjalinnya hubungan pernikahan bercorak siri atau 

rahasia atau dalam hukum positif dikenal sebagai pernikahan yang tidak 

Di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, terdapat lima  

nikah di bawah tangan atau nikah Kiai. Salah satu informan peneliti 



 

 

yaitu seorang modin mengatakan bahwa 

suami istri yang menikah siri namun sebagian besar sudah melegalkan 

perkawinannya melalui pencatatan nikah

pasang suami istri yang masih melanggengkan pernikahan sirinya.

Joresan dikenal sebagai ‘desa santri’ dan mempunyai beberapa pondok 

pesantren. Yang tak kalah dari sifat ke

memiliki beberapa K

yang ingin menikah tanpa perlu melakukan pencatatan di Kantor Urusan 

Agama. Hampir semua pasangan nikah siri

nikah dengan bantuan Kiai yang tekenal di sana.

Seperti yang di

menjadi saksi saat ijab kabulnya, karena beliau merupakan kerabat dekat 

pasangan suami istri dari pernikahan siri yang berlangsung saat itu. Sudah tentu 

beliau mengetahui dengan jelas proses pelaksanaa

kiai Q sebagai wali yang menikahkan.

informan peneliti soal prosesi ijabnya bahwa ia mengaku menikah siri dengan 

perantara kiai J sebagai orang yang menikahkannya sebab sudah adat di desa 

Joresan jika menginginkan menikah siri dengan perantara seorang kiai.

Terdapat beberapa alasan mengapa para istri itu m

satunya seperti yang dikatakan salah satu informan bahwa ia 

melaksanakan pernikahan siri dengan suaminya karena faktor administratif. 

Sebab surat-surat persyaratan untuk menikah sudah ada di tangan PT 

                                                          
12 A, Hasil Wawancara, 
13 MH, Hasil Wawancara, 
14 E, Hasil Wawancara, 
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yaitu seorang modin mengatakan bahwa di desa Joresan banyak pasangan 

suami istri yang menikah siri namun sebagian besar sudah melegalkan 

melalui pencatatan nikah di KUA. Dan sejauh ini

pasang suami istri yang masih melanggengkan pernikahan sirinya.

Joresan dikenal sebagai ‘desa santri’ dan mempunyai beberapa pondok 

pesantren. Yang tak kalah dari sifat ke-santri-annya itu, desa Joresan juga 

memiliki beberapa Kiai yang biasa menikahkan pasangan calon suami istri 

yang ingin menikah tanpa perlu melakukan pencatatan di Kantor Urusan 

Agama. Hampir semua pasangan nikah siri di desa Joresan melakukan akad 

nikah dengan bantuan Kiai yang tekenal di sana. 

Seperti yang dikatakan oleh salah satu informan peneliti bahwa beliau 

menjadi saksi saat ijab kabulnya, karena beliau merupakan kerabat dekat 

pasangan suami istri dari pernikahan siri yang berlangsung saat itu. Sudah tentu 

beliau mengetahui dengan jelas proses pelaksanaan pernikahan tersebut dengan 

kiai Q sebagai wali yang menikahkan.13 Juga pernyataan salah seorang 

informan peneliti soal prosesi ijabnya bahwa ia mengaku menikah siri dengan 

perantara kiai J sebagai orang yang menikahkannya sebab sudah adat di desa 

jika menginginkan menikah siri dengan perantara seorang kiai.

Terdapat beberapa alasan mengapa para istri itu mau dinikah

satunya seperti yang dikatakan salah satu informan bahwa ia 

melaksanakan pernikahan siri dengan suaminya karena faktor administratif. 

surat persyaratan untuk menikah sudah ada di tangan PT 

                   
Hasil Wawancara, 18 November 2017. 

Hasil Wawancara, 19 November 2017. 
Hasil Wawancara, 19 November 2017. 

 

banyak pasangan 

suami istri yang menikah siri namun sebagian besar sudah melegalkan 

sejauh ini terdapat 5 

pasang suami istri yang masih melanggengkan pernikahan sirinya.12  Desa 

Joresan dikenal sebagai ‘desa santri’ dan mempunyai beberapa pondok 

annya itu, desa Joresan juga 

iai yang biasa menikahkan pasangan calon suami istri 

yang ingin menikah tanpa perlu melakukan pencatatan di Kantor Urusan 

di desa Joresan melakukan akad 

katakan oleh salah satu informan peneliti bahwa beliau 

menjadi saksi saat ijab kabulnya, karena beliau merupakan kerabat dekat 

pasangan suami istri dari pernikahan siri yang berlangsung saat itu. Sudah tentu 

n pernikahan tersebut dengan 

Juga pernyataan salah seorang 

informan peneliti soal prosesi ijabnya bahwa ia mengaku menikah siri dengan 

perantara kiai J sebagai orang yang menikahkannya sebab sudah adat di desa 

jika menginginkan menikah siri dengan perantara seorang kiai.14 

nikahi siri. Salah 

satunya seperti yang dikatakan salah satu informan bahwa ia mengaku 

melaksanakan pernikahan siri dengan suaminya karena faktor administratif. 

surat persyaratan untuk menikah sudah ada di tangan PT 



 

 

tempatnya akan berangkat ke luar negeri. Jadi mau tidak mau dia harus nikah 

siri dulu dan jika semua sudah 

sirinya ke KUA.”

menyadari akan pentingya pencatatan nikah. Sebab alasan administratif yang 

belum terpenuhi sehingga 

suami. 

Suatu kasus, terdapat seorang perempuan sebagai istri dari pernikahan 

siri di mana ia tidak memperoleh hak

Walaupun ia telah dinikahi oleh suaminya secara siri, namun pernikahan itu 

tidak berlangsung wa

bulan menikah, suaminya meninggalkan rumah dan 

yang mengakibatkan hak

menuntut apapun meski sampai ke meja hijau sekalip

yang dijalaninya tidak mempunyai kekuatan hukum. Di sinilah tampak betapa 

urgennya pencatatan pernikahan yang seharusnya ditaati oleh tiap pasangan 

yang akan mengarungi bahtera rumah tangga agar tidak menimbulkan 

kemafsadahan di kemud

Pernikahan yang seharusnya menjadi wadah untuk berkasih sayang 

antar suami istri, justru 

gender salah satunya karena pernikahan siri yang dilakukan

istri yang seharusnya dipenuhi ol

                                                          
15 E, Hasil Wawancara, 
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tempatnya akan berangkat ke luar negeri. Jadi mau tidak mau dia harus nikah 

siri dulu dan jika semua sudah clear, ia akan langsung melegalkan pernikahan 

sirinya ke KUA.”15 Jadi ia menyetujui dinikahi siri oleh suami walaupun ia 

menyadari akan pentingya pencatatan nikah. Sebab alasan administratif yang 

belum terpenuhi sehingga mengharuskannya untuk mau dinikahi s

Suatu kasus, terdapat seorang perempuan sebagai istri dari pernikahan 

siri di mana ia tidak memperoleh hak-haknya sebagaimana istri sah lainnya. 

Walaupun ia telah dinikahi oleh suaminya secara siri, namun pernikahan itu 

tidak berlangsung wajar layaknya pernikahan pada umumnya. Setelah beberapa 

suaminya meninggalkan rumah dan lost contact

yang mengakibatkan hak-haknya sebagai istri menjadi terabaikan. Ia tidak bisa 

menuntut apapun meski sampai ke meja hijau sekalipun, karena pernikahan 

yang dijalaninya tidak mempunyai kekuatan hukum. Di sinilah tampak betapa 

urgennya pencatatan pernikahan yang seharusnya ditaati oleh tiap pasangan 

yang akan mengarungi bahtera rumah tangga agar tidak menimbulkan 

kemafsadahan di kemudian hari. 

Pernikahan yang seharusnya menjadi wadah untuk berkasih sayang 

antar suami istri, justru kadang berbalik arah menjadi bentuk ketimpangan 

salah satunya karena pernikahan siri yang dilakukan. Di mana hak

istri yang seharusnya dipenuhi oleh suami, kini terabaikan dan melahirkan 

                   
Hasil Wawancara, 19 November 2017. 

 

tempatnya akan berangkat ke luar negeri. Jadi mau tidak mau dia harus nikah 

, ia akan langsung melegalkan pernikahan 

Jadi ia menyetujui dinikahi siri oleh suami walaupun ia 

menyadari akan pentingya pencatatan nikah. Sebab alasan administratif yang 

untuk mau dinikahi siri oleh 

Suatu kasus, terdapat seorang perempuan sebagai istri dari pernikahan 

haknya sebagaimana istri sah lainnya. 

Walaupun ia telah dinikahi oleh suaminya secara siri, namun pernikahan itu 

jar layaknya pernikahan pada umumnya. Setelah beberapa 

lost contact dengan istri 

haknya sebagai istri menjadi terabaikan. Ia tidak bisa 

un, karena pernikahan 

yang dijalaninya tidak mempunyai kekuatan hukum. Di sinilah tampak betapa 

urgennya pencatatan pernikahan yang seharusnya ditaati oleh tiap pasangan 

yang akan mengarungi bahtera rumah tangga agar tidak menimbulkan 

Pernikahan yang seharusnya menjadi wadah untuk berkasih sayang 

berbalik arah menjadi bentuk ketimpangan 

. Di mana hak-hak 

eh suami, kini terabaikan dan melahirkan 



 

 

ketidakadilan berbasis gender yang jelas merugikan pihak perempuan dan anak 

yang akan dilahirkan. 

Realitas sosial tentang fenomena nikah siri di 

menarik untuk diteliti, karena posisi perempuan 

lemah sehingga memicu adanya ketimpangan berbasis gender jika dikaitkan 

dengan pernikahan siri. Padahal gender hadir untuk memberikan kesempatan 

dan peluang bagi laki

segala bidang kehidupan termasuk dalam hal hidup berumah tangga. 

Berangkat dari kesenjangan antara teori dan realita yang ada, maka 

objek penelitian ini dirasa sangat sesuai untuk memunculkan 

dari adanya bias gender terhadap realita nikah siri di dala

berkeluarga. Karena dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat tercapai 

maksud dan tujuan dilakukannya penelitian agar paradigma para perempuan di 

luar sana bisa berubah soal ketertarikannya dinikahi siri oleh pasangannya.

Gambaran di atas 

analisis terkait praktik nikah siri

difokuskan pada bentuk keadilan dan bentuk k

yang dialami oleh para istri pelaku dalam pernikahan siri

peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan 

permasalahan di atas, sehingga mengambil sebuah judul yaitu: 

Siri di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dalam 

Perspektif Gender”.
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ketidakadilan berbasis gender yang jelas merugikan pihak perempuan dan anak 

yang akan dilahirkan.  

Realitas sosial tentang fenomena nikah siri di desa tersebut sangat 

menarik untuk diteliti, karena posisi perempuan dan anak yang cenderung 

lemah sehingga memicu adanya ketimpangan berbasis gender jika dikaitkan 

dengan pernikahan siri. Padahal gender hadir untuk memberikan kesempatan 

dan peluang bagi laki-laki dan perempuan untuk sama-sama berpartisipasi di 

g kehidupan termasuk dalam hal hidup berumah tangga. 

Berangkat dari kesenjangan antara teori dan realita yang ada, maka 

objek penelitian ini dirasa sangat sesuai untuk memunculkan problem solving 

dari adanya bias gender terhadap realita nikah siri di dala

berkeluarga. Karena dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat tercapai 

maksud dan tujuan dilakukannya penelitian agar paradigma para perempuan di 

luar sana bisa berubah soal ketertarikannya dinikahi siri oleh pasangannya.

ambaran di atas menyatakan bahwa perlu adanya pendalaman dan 

analisis terkait praktik nikah siri melalui teori dan konsep gender yang 

difokuskan pada bentuk keadilan dan bentuk ketidakadilan berbasis gender 

yang dialami oleh para istri pelaku dalam pernikahan siri. Oleh k

peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan 

permasalahan di atas, sehingga mengambil sebuah judul yaitu: 

Siri di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dalam 

Perspektif Gender”. 

 

ketidakadilan berbasis gender yang jelas merugikan pihak perempuan dan anak 

esa tersebut sangat 

dan anak yang cenderung 

lemah sehingga memicu adanya ketimpangan berbasis gender jika dikaitkan 

dengan pernikahan siri. Padahal gender hadir untuk memberikan kesempatan 

sama berpartisipasi di 

g kehidupan termasuk dalam hal hidup berumah tangga.  

Berangkat dari kesenjangan antara teori dan realita yang ada, maka 

objek penelitian ini dirasa sangat sesuai untuk memunculkan problem solving 

dari adanya bias gender terhadap realita nikah siri di dalam kehidupan 

berkeluarga. Karena dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat tercapai 

maksud dan tujuan dilakukannya penelitian agar paradigma para perempuan di 

luar sana bisa berubah soal ketertarikannya dinikahi siri oleh pasangannya. 

menyatakan bahwa perlu adanya pendalaman dan 

melalui teori dan konsep gender yang 

etidakadilan berbasis gender 

. Oleh karena itu, 

peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan 

permasalahan di atas, sehingga mengambil sebuah judul yaitu: “Praktik Nikah 

Siri di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dalam 



 

 

B. Rumusan Masalah

Dari berbagai masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian 

ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana faktor yang melatarbelakangi pernikahan siri di Desa Joresan 

Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dalam perspektif gender?

2. Bagaimana dampak 

Mlarak Kabupaten Ponorogo dalam perspektif gender

 

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Untuk mendeskripsikan faktor yang melatarbelakangi pernikahan siri di 

Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dalam perspektif 

gender. 

2. Untuk mendeskripsikan dampak praktik pernikahan siri di Desa Joresan 

Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dalam perspek

 

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmu 

pengetahuan sekaligus memberikan wacana kepada siapa saja yang 

berkecimpung dalam bidang hukum Islam yang berkaitan dengan 

pernikahan siri
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Rumusan Masalah 

ri berbagai masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian 

ini adalah sebagai berikut. 

Bagaimana faktor yang melatarbelakangi pernikahan siri di Desa Joresan 

Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dalam perspektif gender?

dampak praktik pernikahan siri di Desa Joresan Kecamatan 

Mlarak Kabupaten Ponorogo dalam perspektif gender? 

Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

mendeskripsikan faktor yang melatarbelakangi pernikahan siri di 

Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dalam perspektif 

Untuk mendeskripsikan dampak praktik pernikahan siri di Desa Joresan 

Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dalam perspektif gender.

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmu 

pengetahuan sekaligus memberikan wacana kepada siapa saja yang 

berkecimpung dalam bidang hukum Islam yang berkaitan dengan 

pernikahan siri dan ilmu sosiologi khususnya gender. 

 

ri berbagai masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian 

Bagaimana faktor yang melatarbelakangi pernikahan siri di Desa Joresan 

Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dalam perspektif gender? 

praktik pernikahan siri di Desa Joresan Kecamatan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

mendeskripsikan faktor yang melatarbelakangi pernikahan siri di 

Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dalam perspektif 

Untuk mendeskripsikan dampak praktik pernikahan siri di Desa Joresan 

tif gender. 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmu 

pengetahuan sekaligus memberikan wacana kepada siapa saja yang 

berkecimpung dalam bidang hukum Islam yang berkaitan dengan 



 

 

b. Sebagai bahan pertimbangan pada lembaga pendidikan dalam rangka 

meminimalisir angka pernikahan siri

2. Praktis  

a. Bagi penulis dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan pemikiran 

serta dapat memecahkan suatu masalah dalam penelitian.

b. Bagi pihak akademik sebagai kontribusi ilmiah bagi Fakultas Syariah 

IAIN Ponorogo dan sekaligus memberikan tambahan pengetahuan 

sebagai bahan studi lanjutan khususnya bagi pembaca yang berminat 

pada topik yang sam

c. Bagi masyarakat luas khususnya bagi calon pengantin yang akan 

melakukan pernikahan, dengan penelitian ini diharapkan pernikahan 

yang dilaksanakan tidak akan berdampak buruk dan menimbulkan 

kemudaratan di kemudian hari.

 

E. Telaah Pustaka 

Pada penelitian 

mengenai nikah siri, di antara sebagai berikut:

Skripsi karya Priyo Handoko, “Nikah Siri

Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun (Kajian Sosiologi Hukum). 

Penelitian ini bersifat kualitat

untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dan berjenis penelitian lapangan. 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang dalam 

pengambilan sampelnya menggunakan pengamatan berperan serta. Hasil 
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Sebagai bahan pertimbangan pada lembaga pendidikan dalam rangka 

meminimalisir angka pernikahan siri di kalangan masyarakat.

Bagi penulis dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan pemikiran 

memecahkan suatu masalah dalam penelitian.

Bagi pihak akademik sebagai kontribusi ilmiah bagi Fakultas Syariah 

IAIN Ponorogo dan sekaligus memberikan tambahan pengetahuan 

sebagai bahan studi lanjutan khususnya bagi pembaca yang berminat 

pada topik yang sama.   

Bagi masyarakat luas khususnya bagi calon pengantin yang akan 

melakukan pernikahan, dengan penelitian ini diharapkan pernikahan 

yang dilaksanakan tidak akan berdampak buruk dan menimbulkan 

kemudaratan di kemudian hari. 

Pada penelitian terdahulu, terdapat beberapa penelitian yang membahas 

mengenai nikah siri, di antara sebagai berikut: 

Skripsi karya Priyo Handoko, “Nikah Siri di Desa Krandegan 

Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun (Kajian Sosiologi Hukum). 

Penelitian ini bersifat kualitatif yang dilakukan terhadap objek yang diteliti 

untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dan berjenis penelitian lapangan. 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang dalam 

pengambilan sampelnya menggunakan pengamatan berperan serta. Hasil 

 

Sebagai bahan pertimbangan pada lembaga pendidikan dalam rangka 

di kalangan masyarakat. 

Bagi penulis dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan pemikiran 

memecahkan suatu masalah dalam penelitian. 

Bagi pihak akademik sebagai kontribusi ilmiah bagi Fakultas Syariah 

IAIN Ponorogo dan sekaligus memberikan tambahan pengetahuan 

sebagai bahan studi lanjutan khususnya bagi pembaca yang berminat 

Bagi masyarakat luas khususnya bagi calon pengantin yang akan 

melakukan pernikahan, dengan penelitian ini diharapkan pernikahan 

yang dilaksanakan tidak akan berdampak buruk dan menimbulkan 

terdapat beberapa penelitian yang membahas 

di Desa Krandegan 

Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun (Kajian Sosiologi Hukum). 

if yang dilakukan terhadap objek yang diteliti 

untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dan berjenis penelitian lapangan. 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang dalam 

pengambilan sampelnya menggunakan pengamatan berperan serta. Hasil 



 

 

penelitian ini difokuskan pada dua aspek pembahasan yaitu mengenai pendapat 

masyarakat di Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun 

terhadap nikah siri, di mana antara pemuka agama dan modin setempat terdapat 

perbedaan perspektif. Pemuka agama membe

tanpa adanya pencatatan itu tidak mempengaruhi keabsahan dari pernikahan 

yang telah dilangsungkan. Sedangkan modin setempat yang menyatakan bahwa 

pencatatan pernikahan merupakan wujud dari ketaatan kepada pemerintah. 

Juga terkait beberapa faktor yang melatarbelakangi nikah siri seperti 

indroctination, habituation, utility

dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada pemilihan topik 

dan jenis penelitian dan terkait alasan yang

yang melatarbelakangi pernikahan siri sekaligus dampaknya. Perbedaan hasil 

penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan adalah selain letak 

lokasi yang berbeda, juga pendekatan empirik yang diambil yaitu kaji

sosiologi hukum dan penelitian yang akan dilakukan adalah mengkaji 

perspektif gender. Penelitian ini mendalami data para pelaku dalam pernikahan 

siri, sedangkan penelitian di atas lebih menonjolkan segi sosial masyarakat. 

Skripsi karya Shofiyah, “Nikah

Karanganyar Paiton, Probolinggo dalam Perspektif Sosiologi Gender”. 

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan jenis 

studi fenomenologis. Penelitian ini membahas faktor yang menyebabkan 

kebanyakan masyarakat melakukan nikah siri di antaranya faktor agama, faktor 

                                                          
16 Priyo Handoko, 

Madiun (Kajian Sosiologi Hukum),
(STAIN) Ponorogo, 2016).
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elitian ini difokuskan pada dua aspek pembahasan yaitu mengenai pendapat 

masyarakat di Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun 

terhadap nikah siri, di mana antara pemuka agama dan modin setempat terdapat 

perbedaan perspektif. Pemuka agama memberikan pendapat bahwa pernikahan 

tanpa adanya pencatatan itu tidak mempengaruhi keabsahan dari pernikahan 

yang telah dilangsungkan. Sedangkan modin setempat yang menyatakan bahwa 

pencatatan pernikahan merupakan wujud dari ketaatan kepada pemerintah. 

rkait beberapa faktor yang melatarbelakangi nikah siri seperti 

indroctination, habituation, utility dan group identification

dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada pemilihan topik 

dan jenis penelitian dan terkait alasan yang akan lebih didalami melalui faktor 

yang melatarbelakangi pernikahan siri sekaligus dampaknya. Perbedaan hasil 

penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan adalah selain letak 

lokasi yang berbeda, juga pendekatan empirik yang diambil yaitu kaji

sosiologi hukum dan penelitian yang akan dilakukan adalah mengkaji 

perspektif gender. Penelitian ini mendalami data para pelaku dalam pernikahan 

siri, sedangkan penelitian di atas lebih menonjolkan segi sosial masyarakat. 

Skripsi karya Shofiyah, “Nikah Siri Pada Masyarakat Desa 

Karanganyar Paiton, Probolinggo dalam Perspektif Sosiologi Gender”. 

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan jenis field research dan menggunakan 

studi fenomenologis. Penelitian ini membahas faktor yang menyebabkan 

syarakat melakukan nikah siri di antaranya faktor agama, faktor 

                   
Priyo Handoko, Nikah Siri  di Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten 

Madiun (Kajian Sosiologi Hukum), Skripsi (Ponorogo: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 
(STAIN) Ponorogo, 2016). 

 

elitian ini difokuskan pada dua aspek pembahasan yaitu mengenai pendapat 

masyarakat di Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun 

terhadap nikah siri, di mana antara pemuka agama dan modin setempat terdapat 

rikan pendapat bahwa pernikahan 

tanpa adanya pencatatan itu tidak mempengaruhi keabsahan dari pernikahan 

yang telah dilangsungkan. Sedangkan modin setempat yang menyatakan bahwa 

pencatatan pernikahan merupakan wujud dari ketaatan kepada pemerintah. 

rkait beberapa faktor yang melatarbelakangi nikah siri seperti 

group identification.16 Persamaan 

dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada pemilihan topik 

akan lebih didalami melalui faktor 

yang melatarbelakangi pernikahan siri sekaligus dampaknya. Perbedaan hasil 

penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan adalah selain letak 

lokasi yang berbeda, juga pendekatan empirik yang diambil yaitu kajian 

sosiologi hukum dan penelitian yang akan dilakukan adalah mengkaji 

perspektif gender. Penelitian ini mendalami data para pelaku dalam pernikahan 

siri, sedangkan penelitian di atas lebih menonjolkan segi sosial masyarakat.  

Pada Masyarakat Desa 

Karanganyar Paiton, Probolinggo dalam Perspektif Sosiologi Gender”. 

dan menggunakan 

studi fenomenologis. Penelitian ini membahas faktor yang menyebabkan 

syarakat melakukan nikah siri di antaranya faktor agama, faktor 

a Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten 
(Ponorogo: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 



 

 

administrasi dan faktor keluarga. Juga terkait dampak yang timbul dari 

pelaksanaan nikah siri

terhadap perempuan seperti marginalisasi, subord

violence, dan double burden.

penelitian yang akan peneliti lakukan adalah terletak pada lokasi yang 

digunakan penelitian. Penelitian ini berbeda pembahasan yaitu faktor yang 

melatarbelakangi terjadinya nikah siri sekaligus dampak yang dirasakan para 

pelaku dalam pernikahan siri. 

Skripsi karya Ikhda Lidiana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah 

Siri (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kota Kediri). 

Penelitian yang dilakukan mengg

dengan memahami fenomena terkait nikah siri

penelitian ini yaitu tinjauan hukum Islam terhadap praktik nikah siri

Universitas Nusantara PGRI Kota Kediri bahwa sebenarnya pernikahan yang

dilakukan sudah sah namun karena para mahasiswa melakukan pembohongan 

dengan mengganti wali nasab dengan wali lain yang sudah jelas tidak berhak 

untuk menikahkan pasangan suami istri itu. Kedua terkait faktor yang 

melatarbelakangi para mahasiswa itu untuk

adalah hamil di luar nikah, tidak ingin diketahui oleh orang tua, faktor adanya 

jasa pernikahan siri

atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah dalam ha

                                                          
17 Shofiyah, Nikah Siri  Pada Masyarakat Desa Karanganyar Paiton, Probolinggo dalam 

Perspektif Sosiologi Gender,
18 Ikhda Lidiana, 

Universitas Nusantara PGRI Kota Kediri),
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administrasi dan faktor keluarga. Juga terkait dampak yang timbul dari 

pelaksanaan nikah siri di antaranya adanya ketidakadilan berbasis gender 

terhadap perempuan seperti marginalisasi, subordinasi, kekerasan atau 

double burden.17 Perbedaan hasil penelitian di atas dengan 

penelitian yang akan peneliti lakukan adalah terletak pada lokasi yang 

digunakan penelitian. Penelitian ini berbeda pembahasan yaitu faktor yang 

terjadinya nikah siri sekaligus dampak yang dirasakan para 

pelaku dalam pernikahan siri.  

Skripsi karya Ikhda Lidiana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah 

(Studi Kasus Mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kota Kediri). 

Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan dan metode kualitatif 

dengan memahami fenomena terkait nikah siri. Pokok masalah dalam 

penelitian ini yaitu tinjauan hukum Islam terhadap praktik nikah siri

Universitas Nusantara PGRI Kota Kediri bahwa sebenarnya pernikahan yang

dilakukan sudah sah namun karena para mahasiswa melakukan pembohongan 

dengan mengganti wali nasab dengan wali lain yang sudah jelas tidak berhak 

untuk menikahkan pasangan suami istri itu. Kedua terkait faktor yang 

melatarbelakangi para mahasiswa itu untuk melakukan nikah siri

adalah hamil di luar nikah, tidak ingin diketahui oleh orang tua, faktor adanya 

jasa pernikahan siri, dan faktor ekonomi tentunya. 18 Persamaan penelitian di 

atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah dalam ha

                   
Nikah Siri  Pada Masyarakat Desa Karanganyar Paiton, Probolinggo dalam 
Gender, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012). 

Ikhda Lidiana, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Siri (Studi Kasus Mahasiswa 
Universitas Nusantara PGRI Kota Kediri), Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015). 

 

administrasi dan faktor keluarga. Juga terkait dampak yang timbul dari 

di antaranya adanya ketidakadilan berbasis gender 

inasi, kekerasan atau 

Perbedaan hasil penelitian di atas dengan 

penelitian yang akan peneliti lakukan adalah terletak pada lokasi yang 

digunakan penelitian. Penelitian ini berbeda pembahasan yaitu faktor yang 

terjadinya nikah siri sekaligus dampak yang dirasakan para 

Skripsi karya Ikhda Lidiana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah 

(Studi Kasus Mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kota Kediri). 

unakan pendekatan dan metode kualitatif 

Pokok masalah dalam 

penelitian ini yaitu tinjauan hukum Islam terhadap praktik nikah siri mahasiswa 

Universitas Nusantara PGRI Kota Kediri bahwa sebenarnya pernikahan yang 

dilakukan sudah sah namun karena para mahasiswa melakukan pembohongan 

dengan mengganti wali nasab dengan wali lain yang sudah jelas tidak berhak 

untuk menikahkan pasangan suami istri itu. Kedua terkait faktor yang 

melakukan nikah siri di antarnya 

adalah hamil di luar nikah, tidak ingin diketahui oleh orang tua, faktor adanya 

Persamaan penelitian di 

atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah dalam hal topik dan 

Nikah Siri  Pada Masyarakat Desa Karanganyar Paiton, Probolinggo dalam 
(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012).  

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Siri (Studi Kasus Mahasiswa 
(Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015).  



 

 

jenis penelitian. Perbedaan hasil penelitiannya adalah dalam hal porsi bahasan 

di mana penelitian di atas cenderung melihat nikah siri melalui kacamata 

hukum Islam dan membahas faktor dari nikah siri, berbeda dengan penelitian 

ini yang membahas

akan dilakukan melihat fenomena nikah siri perspektif sosiologi yaitu gender. 

Skripsi karya Mujiati, “Nikah Siri

Sosial di Desa Ngaringan Klumpit Kecamatan Gebog K

Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis 

penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan seseorang 

untuk nikah siri adalah karena ingin berpoligami, keadaan ekonomi yang tidak 

memungkinkan, ko

menghindari perbuatan zina. Dampak nikah siri

adalah dampaknya sangat merugikan bagi pihak istri dan anak berupa dampak 

sosial, ekonomi dan psikologi. Terakhir terkait pandangan

tersebut yang berbeda, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju, yang setuju 

dengan alasan dari pada terjerumus kedalam perbuatan zina lebih baik nikah 

siri saja. Ketidaksetujuan dengan alasan bahwa nikah siri ini membawa 

dampak negatif bagi perempuan dan anaknya kelak.

penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan terlihat dari pokok 

pembahasan tentang pandangan masyarakat, sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan lebih condong pada faktor dan dampak yang di

pasangan suami istri. Juga dalam pendekatan empirik oleh peneliti tersebut 

                                                          
19 Mujiati, Nikah Siri dan Implikasinya Dalam Kehidupan Sosial di Desa Ngaringan 

Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus
2011). 
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jenis penelitian. Perbedaan hasil penelitiannya adalah dalam hal porsi bahasan 

di mana penelitian di atas cenderung melihat nikah siri melalui kacamata 

hukum Islam dan membahas faktor dari nikah siri, berbeda dengan penelitian 

ini yang membahasa faktor sekaligus dampak dari nikah siri. Penelitian yang 

akan dilakukan melihat fenomena nikah siri perspektif sosiologi yaitu gender. 

Skripsi karya Mujiati, “Nikah Siri dan Implikasinya dalam Kehidupan 

Sosial di Desa Ngaringan Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus”. 

Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis 

penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan seseorang 

adalah karena ingin berpoligami, keadaan ekonomi yang tidak 

memungkinkan, kondisi sosial budaya atau adat istiadat, dan karena 

menghindari perbuatan zina. Dampak nikah siri bagi para pihak dan anaknya 

adalah dampaknya sangat merugikan bagi pihak istri dan anak berupa dampak 

sosial, ekonomi dan psikologi. Terakhir terkait pandangan masyarakat di desa 

tersebut yang berbeda, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju, yang setuju 

dengan alasan dari pada terjerumus kedalam perbuatan zina lebih baik nikah 

siri saja. Ketidaksetujuan dengan alasan bahwa nikah siri ini membawa 

f bagi perempuan dan anaknya kelak.19 Perbedaan hasil 

penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan terlihat dari pokok 

pembahasan tentang pandangan masyarakat, sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan lebih condong pada faktor dan dampak yang di

pasangan suami istri. Juga dalam pendekatan empirik oleh peneliti tersebut 

                   
, Nikah Siri dan Implikasinya Dalam Kehidupan Sosial di Desa Ngaringan 

Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, Skripsi (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 

 

jenis penelitian. Perbedaan hasil penelitiannya adalah dalam hal porsi bahasan 

di mana penelitian di atas cenderung melihat nikah siri melalui kacamata 

hukum Islam dan membahas faktor dari nikah siri, berbeda dengan penelitian 

a faktor sekaligus dampak dari nikah siri. Penelitian yang 

akan dilakukan melihat fenomena nikah siri perspektif sosiologi yaitu gender.  

dan Implikasinya dalam Kehidupan 

abupaten Kudus”. 

Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis 

penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan seseorang 

adalah karena ingin berpoligami, keadaan ekonomi yang tidak 

ndisi sosial budaya atau adat istiadat, dan karena 

bagi para pihak dan anaknya 

adalah dampaknya sangat merugikan bagi pihak istri dan anak berupa dampak 

masyarakat di desa 

tersebut yang berbeda, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju, yang setuju 

dengan alasan dari pada terjerumus kedalam perbuatan zina lebih baik nikah 

siri saja. Ketidaksetujuan dengan alasan bahwa nikah siri ini membawa 

Perbedaan hasil 

penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan terlihat dari pokok 

pembahasan tentang pandangan masyarakat, sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan lebih condong pada faktor dan dampak yang dirasakan oleh 

pasangan suami istri. Juga dalam pendekatan empirik oleh peneliti tersebut 

, Nikah Siri dan Implikasinya Dalam Kehidupan Sosial di Desa Ngaringan 
, Skripsi (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 



 

 

menggunakan ilmu sosiologi, sedangkan penelitian yang akan dilakukan 

menggunakan teori gender. Dan persamaan penelitian yang akan dilakukan 

dengan penelitian di atas ad

Jurnal karya Syukri Fathudin AW dan Vita Fitria, “Problematika Nikah 

Siri dan Akibat Hukumnya bagi Perempuan”, 

Vol. 15, No. 1, (2010). 

bertujuan memperoleh pemahaman mendalam dibalik fenomena yang terjadi 

seputar pernikahan siri dan problematikanya. Dengan menggunakan analisis 

gender (SWOT gender analisis) dan pendekatan fenomenologi hukum, peneliti 

berusaha mengungkap faktor yang mendasari dilangsungkannya nikah siri 

beserta problem hukum yang menyertainya. Hasil penelitiannya yaitu 

mengenai faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah siri di antaranya 

karena hubungan yang tidak direstui oleh orang t

pihak atau adanya paksaan dari orang tua, adanya hubungan terlarang atau 

perselingkuhan, karena alasan tidak memiliki keturunan dari isteri pertamanya, 

menghindari dosa karena zina, dilakukan karena pasangan merasa belum siap

secara materi dan secara sosial, hendak berpoligami dengan sejumlah 

alasannnya tersendiri, karena pasangan memang tidak tahu dan tidak mau tahu 

prosedur hukum, untuk penjajagan dan menghalalkan hubungan badan saja, 

menghindari beban biaya dan prosedur adm

dilakukan karena alasan pernikahan beda agama. Pembahasan kedua terkait 

problem yang menyertai nikah siri

ekonomi dan studi, problem hukum, problem sosial dan psikologis serta 
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menggunakan ilmu sosiologi, sedangkan penelitian yang akan dilakukan 

menggunakan teori gender. Dan persamaan penelitian yang akan dilakukan 

dengan penelitian di atas adalah terkait topik dengan jenis penelitian lapangan.

Jurnal karya Syukri Fathudin AW dan Vita Fitria, “Problematika Nikah 

dan Akibat Hukumnya bagi Perempuan”, Jurnal Penelitian Humaniora, 

Vol. 15, No. 1, (2010). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang 

bertujuan memperoleh pemahaman mendalam dibalik fenomena yang terjadi 

seputar pernikahan siri dan problematikanya. Dengan menggunakan analisis 

gender (SWOT gender analisis) dan pendekatan fenomenologi hukum, peneliti 

rusaha mengungkap faktor yang mendasari dilangsungkannya nikah siri 

beserta problem hukum yang menyertainya. Hasil penelitiannya yaitu 

mengenai faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah siri di antaranya 

karena hubungan yang tidak direstui oleh orang tua kedua pihak atau salah satu 

pihak atau adanya paksaan dari orang tua, adanya hubungan terlarang atau 

perselingkuhan, karena alasan tidak memiliki keturunan dari isteri pertamanya, 

menghindari dosa karena zina, dilakukan karena pasangan merasa belum siap

secara materi dan secara sosial, hendak berpoligami dengan sejumlah 

alasannnya tersendiri, karena pasangan memang tidak tahu dan tidak mau tahu 

prosedur hukum, untuk penjajagan dan menghalalkan hubungan badan saja, 

menghindari beban biaya dan prosedur administrasi yang berbelit

dilakukan karena alasan pernikahan beda agama. Pembahasan kedua terkait 

problem yang menyertai nikah siri di antaranya problem keluarga, problem 

ekonomi dan studi, problem hukum, problem sosial dan psikologis serta 

 

menggunakan ilmu sosiologi, sedangkan penelitian yang akan dilakukan 

menggunakan teori gender. Dan persamaan penelitian yang akan dilakukan 

alah terkait topik dengan jenis penelitian lapangan. 

Jurnal karya Syukri Fathudin AW dan Vita Fitria, “Problematika Nikah 

Jurnal Penelitian Humaniora, 

merupakan penelitian kualitatif yang 

bertujuan memperoleh pemahaman mendalam dibalik fenomena yang terjadi 

seputar pernikahan siri dan problematikanya. Dengan menggunakan analisis 

gender (SWOT gender analisis) dan pendekatan fenomenologi hukum, peneliti 

rusaha mengungkap faktor yang mendasari dilangsungkannya nikah siri 

beserta problem hukum yang menyertainya. Hasil penelitiannya yaitu 

mengenai faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah siri di antaranya 

ua kedua pihak atau salah satu 

pihak atau adanya paksaan dari orang tua, adanya hubungan terlarang atau 

perselingkuhan, karena alasan tidak memiliki keturunan dari isteri pertamanya, 

menghindari dosa karena zina, dilakukan karena pasangan merasa belum siap 

secara materi dan secara sosial, hendak berpoligami dengan sejumlah 

alasannnya tersendiri, karena pasangan memang tidak tahu dan tidak mau tahu 

prosedur hukum, untuk penjajagan dan menghalalkan hubungan badan saja, 

inistrasi yang berbelit-belit, dan 

dilakukan karena alasan pernikahan beda agama. Pembahasan kedua terkait 

di antaranya problem keluarga, problem 

ekonomi dan studi, problem hukum, problem sosial dan psikologis serta 



 

 

problem agama. Terakhir mengenai dampak hukum dari pernikahan siri bagi 

perempuan secara hukum, istri tidak dianggap sebagai istri sah, tidak berhak 

mendapat warisan dan harta gono

hasil pernikahan siri. Adapun dampak sosia

pandangan negatif masyarakat tentang status pernikahan siri.

perbedaan seperti membahas tentang faktor yang melatarbelakangi pernikahan 

siri yang dilakukan dan problem sekaligus dampaknya terhadap perempuan dan 

anak. Juga dalam pengambilan pendekatan penelitian yaitu fenomenologi 

hukum dan menganalisis menggunakan SWOT gender analisis. Berbeda 

dengan penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan teori gender 

dan melakukan analisis terhadap faktor dan dampak d

meluas pembahasannya dengan dibenturkan pada gender tentunya. 

Berdasarkan uraian dari beberapa hasil penelitian terdahulu, maka dapat  

diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan memiliki

Fenomena nikah siri

Kabupaten Ponorogo ini menjadi menarik untuk diteliti sehubungan dengan 

objek serta kondisi lingkungan dan sosial yang berbeda serta letak lokasi 

penelitian yang berada di pedesaan yang menjadikan praktik nikah siri m

fenomena yang biasa dilakukan oleh 

Peneliti juga 

yang melatarbelakangi 

sekali berbeda dengan penelitian

                                                          
20 Syukri Fathudin 

bagi Perempuan, Jurnal Penelitian Humaniora
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m agama. Terakhir mengenai dampak hukum dari pernikahan siri bagi 

perempuan secara hukum, istri tidak dianggap sebagai istri sah, tidak berhak 

mendapat warisan dan harta gono-gini, juga berdampak bagi anak kandung 

hasil pernikahan siri. Adapun dampak sosial lebih kepada benturan dengan 

pandangan negatif masyarakat tentang status pernikahan siri.

perbedaan seperti membahas tentang faktor yang melatarbelakangi pernikahan 

siri yang dilakukan dan problem sekaligus dampaknya terhadap perempuan dan 

. Juga dalam pengambilan pendekatan penelitian yaitu fenomenologi 

hukum dan menganalisis menggunakan SWOT gender analisis. Berbeda 

dengan penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan teori gender 

dan melakukan analisis terhadap faktor dan dampak dari nikah siri yang lebih 

meluas pembahasannya dengan dibenturkan pada gender tentunya. 

Berdasarkan uraian dari beberapa hasil penelitian terdahulu, maka dapat  

diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan memiliki

Fenomena nikah siri yang terjadi di Desa Joresan Kecamatan Mlarak 

Kabupaten Ponorogo ini menjadi menarik untuk diteliti sehubungan dengan 

objek serta kondisi lingkungan dan sosial yang berbeda serta letak lokasi 

penelitian yang berada di pedesaan yang menjadikan praktik nikah siri m

fenomena yang biasa dilakukan oleh sebagian masyarakatnya.  

juga tertarik untuk mengangkat pembahasan tentang 

yang melatarbelakangi pernikahan siri yang dilakukan tersebut yang sama 

berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang hanya 
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m agama. Terakhir mengenai dampak hukum dari pernikahan siri bagi 

perempuan secara hukum, istri tidak dianggap sebagai istri sah, tidak berhak 

gini, juga berdampak bagi anak kandung 

l lebih kepada benturan dengan 

pandangan negatif masyarakat tentang status pernikahan siri.20 Terdapat 

perbedaan seperti membahas tentang faktor yang melatarbelakangi pernikahan 

siri yang dilakukan dan problem sekaligus dampaknya terhadap perempuan dan 

. Juga dalam pengambilan pendekatan penelitian yaitu fenomenologi 

hukum dan menganalisis menggunakan SWOT gender analisis. Berbeda 

dengan penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan teori gender 

ari nikah siri yang lebih 

meluas pembahasannya dengan dibenturkan pada gender tentunya.  

Berdasarkan uraian dari beberapa hasil penelitian terdahulu, maka dapat  

diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan. 

rjadi di Desa Joresan Kecamatan Mlarak 

Kabupaten Ponorogo ini menjadi menarik untuk diteliti sehubungan dengan 

objek serta kondisi lingkungan dan sosial yang berbeda serta letak lokasi 

penelitian yang berada di pedesaan yang menjadikan praktik nikah siri menjadi 

 

tertarik untuk mengangkat pembahasan tentang faktor 

pernikahan siri yang dilakukan tersebut yang sama 

penelitian sebelumnya yang hanya 

Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukumnya 



 

 

difokuskan pada satu objek yaitu istri atau perempuan saja. Hal ini menjadi 

salah satu alasan mengapa peneliti memilih pendekatan sosiologi yang 

dikhususkan pada ilmu gender. Jadi baik suami maupun

diunggulkan dalam proses pengambilan data

Peneliti juga memusatkan pembahasan mengenai dampak yang tidak 

melulu hanya membicarakan tentang ketimpangan atau ketidakadilan gender 

yang dialami oleh istri (perempuan) saja, tetapi juga menelit

yang dirasakan oleh para istri dalam pernikahan sirinya tersebut. 

 

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif yang didefinisikan sebagai

penelitian ilmu

berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan

Dalam penelitian ini, jenis 

sebab penelitian ini berbasis studi ka

Kabupaten Ponorogo

menggunakan pendekatan empirik yaitu ilmu sosiologi. Sosiologi yang 

digunakan untuk penelitian ini adalah hukum gender.

peneliti bahwa pengambi

dibenturkan dengan realita yang akan diteliti, sebab penelitian berbasis studi 
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difokuskan pada satu objek yaitu istri atau perempuan saja. Hal ini menjadi 

salah satu alasan mengapa peneliti memilih pendekatan sosiologi yang 

dikhususkan pada ilmu gender. Jadi baik suami maupun 

diunggulkan dalam proses pengambilan data. 

Peneliti juga memusatkan pembahasan mengenai dampak yang tidak 

melulu hanya membicarakan tentang ketimpangan atau ketidakadilan gender 

yang dialami oleh istri (perempuan) saja, tetapi juga menelit

yang dirasakan oleh para istri dalam pernikahan sirinya tersebut. 

Metodologi Penelitian 

Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif yang didefinisikan sebagai

penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data 

kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia.

Dalam penelitian ini, jenis field research menjadi pilihan peneliti 

sebab penelitian ini berbasis studi kasus di Desa Joresan Kecamatan Mlarak 

Kabupaten Ponorogo. Mengenai pendekatan penelitian, peneliti 

menggunakan pendekatan empirik yaitu ilmu sosiologi. Sosiologi yang 

digunakan untuk penelitian ini adalah hukum gender. Karena menurut 

peneliti bahwa pengambilan pendekatan empirik sangat sesuai jika 

dibenturkan dengan realita yang akan diteliti, sebab penelitian berbasis studi 
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difokuskan pada satu objek yaitu istri atau perempuan saja. Hal ini menjadi 

salah satu alasan mengapa peneliti memilih pendekatan sosiologi yang 

 istri sama-sama 

Peneliti juga memusatkan pembahasan mengenai dampak yang tidak 

melulu hanya membicarakan tentang ketimpangan atau ketidakadilan gender 

yang dialami oleh istri (perempuan) saja, tetapi juga meneliti nilai keadilan 

yang dirasakan oleh para istri dalam pernikahan sirinya tersebut.  

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif yang didefinisikan sebagai metode 

ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data 

perbuatan manusia.21 

menjadi pilihan peneliti 

di Desa Joresan Kecamatan Mlarak 

. Mengenai pendekatan penelitian, peneliti 

menggunakan pendekatan empirik yaitu ilmu sosiologi. Sosiologi yang 

Karena menurut 

lan pendekatan empirik sangat sesuai jika 

dibenturkan dengan realita yang akan diteliti, sebab penelitian berbasis studi 

Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian 
(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 13. 



 

 

kasus ini lebih menekankan pada perilaku keseharian masyarakat yang jika 

dianalisis menggunakan ilmu sosiologi.

2. Kehadiran Peneliti

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari 

pengamatan prasangka, sebab peranan peneliti yang menentukan 

keseluruhan skenarionya.

sebagai instrument kunci (

pengumpul data, sedangkan instrument yang lain sebagai penunjang.

Human 

yang dapat mengungkap fakta

paling elastis dan tepat untuk mengungk

sendiri.24 Maka dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai alat 

sekaligus pengumpul data yang ada di lapangan dengan terjun langsung 

meneliti objek terkait setelah sebelumnya melakukan observasi awal dan 

dilanjutkan dengan mencari data

yang valid sesuai dengan realitas sosial fenomena nikah siri di Desa Joresan 

Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

3. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan observasi dengan memilih lokasi penelitian

Desa Joresan Kecamatan 

Desa itu terdapat
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kasus ini lebih menekankan pada perilaku keseharian masyarakat yang jika 

dianalisis menggunakan ilmu sosiologi.  

Kehadiran Peneliti 

i khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari 

pengamatan prasangka, sebab peranan peneliti yang menentukan 

keseluruhan skenarionya.22 Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti bertindak 

sebagai instrument kunci (key instrument), partisipan penuh s

pengumpul data, sedangkan instrument yang lain sebagai penunjang.

Human instrument dalam penelitian kualitatif dipahami sebagai alat 

yang dapat mengungkap fakta-fakta lokasi penelitian. Tidak ada alat yang 

paling elastis dan tepat untuk mengungkap data kualitatif kecuali peneliti itu 

Maka dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai alat 

sekaligus pengumpul data yang ada di lapangan dengan terjun langsung 

meneliti objek terkait setelah sebelumnya melakukan observasi awal dan 

tkan dengan mencari data-data di lapangan guna memperoleh data 

yang valid sesuai dengan realitas sosial fenomena nikah siri di Desa Joresan 

Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. 

Lokasi Penelitian 

Peneliti melakukan observasi dengan memilih lokasi penelitian

Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Dengan alasan di 

terdapat empat kasus terkait fenomena nikah siri
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kasus ini lebih menekankan pada perilaku keseharian masyarakat yang jika 

i khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari 

pengamatan prasangka, sebab peranan peneliti yang menentukan 

Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti bertindak 

), partisipan penuh sekaligus 

pengumpul data, sedangkan instrument yang lain sebagai penunjang.23  

dalam penelitian kualitatif dipahami sebagai alat 

fakta lokasi penelitian. Tidak ada alat yang 

ap data kualitatif kecuali peneliti itu 

Maka dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai alat 

sekaligus pengumpul data yang ada di lapangan dengan terjun langsung 

meneliti objek terkait setelah sebelumnya melakukan observasi awal dan 

data di lapangan guna memperoleh data 

yang valid sesuai dengan realitas sosial fenomena nikah siri di Desa Joresan 

Peneliti melakukan observasi dengan memilih lokasi penelitian di 

Kabupaten Ponorogo. Dengan alasan di 

nikah siri. Serta letaknya 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

(Bandung: Alfabeta, 2005), 2. 
Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: 



 

 

yang berada di daerah pedesaan yang memudahkan terjadinya nikah siri 

sebab paradigma masyarakat pedesaan yang cenderung menganggap nikah 

siri sebagai hal yang biasa dilakukan dengan perantara kiai atau orang yang 

dipercaya mampu menikahkan para pelaku tanpa ada campur tangan PPN. 

Sehingga lokasi tersebut cocok untuk dijadik

4. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini diperoleh 

a. Data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari sumbernya. 

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pelaku 

Desa Joresan Ke

b. Data sekunder, yakni data yang diperoleh tidak secara langsung dari 

sumbernya. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari

data yang ada di lapangan. Seperti hasil wawancara informan lain yang 

mempunyai penge

pelaku seperti anak, saudara, saksi dan lainnya

Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber data primer, merupakan sumber data yang diperoleh dari para 

informan inti yang 

Desa iresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

b. Sumber data sekunder, merupakan sumber data yang diperoleh dari 

informan sekunder seperti kiai, modin, saksi dalam pernikahan siri, sanak 

keluarga dari pasa
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yang berada di daerah pedesaan yang memudahkan terjadinya nikah siri 

sebab paradigma masyarakat pedesaan yang cenderung menganggap nikah 

siri sebagai hal yang biasa dilakukan dengan perantara kiai atau orang yang 

dipercaya mampu menikahkan para pelaku tanpa ada campur tangan PPN. 

Sehingga lokasi tersebut cocok untuk dijadikan sebagai lokasi penelitian ini.

Data dan Sumber Data 

Data dalam penelitian ini diperoleh antara lain: 

Data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari sumbernya. 

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pelaku per

Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. 

Data sekunder, yakni data yang diperoleh tidak secara langsung dari 

sumbernya. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari

data yang ada di lapangan. Seperti hasil wawancara informan lain yang 

mempunyai pengetahuan terkait pernikahan siri yang dilakukan para 

pelaku seperti anak, saudara, saksi dan lainnya. 

Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah: 

Sumber data primer, merupakan sumber data yang diperoleh dari para 

informan inti yang berjumlah 5 pasang pelaku dalam pernikahan siri di 

Desa iresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. 

Sumber data sekunder, merupakan sumber data yang diperoleh dari 

informan sekunder seperti kiai, modin, saksi dalam pernikahan siri, sanak 

keluarga dari pasangan pelaku dalam pernikahan siri, dan sumber data 

 

yang berada di daerah pedesaan yang memudahkan terjadinya nikah siri 

sebab paradigma masyarakat pedesaan yang cenderung menganggap nikah 

siri sebagai hal yang biasa dilakukan dengan perantara kiai atau orang yang 

dipercaya mampu menikahkan para pelaku tanpa ada campur tangan PPN. 

an sebagai lokasi penelitian ini. 

Data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari sumbernya. 

pernikahan siri di 

Data sekunder, yakni data yang diperoleh tidak secara langsung dari 

sumbernya. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari 

data yang ada di lapangan. Seperti hasil wawancara informan lain yang 

tahuan terkait pernikahan siri yang dilakukan para 

 

Sumber data primer, merupakan sumber data yang diperoleh dari para 

berjumlah 5 pasang pelaku dalam pernikahan siri di 

Sumber data sekunder, merupakan sumber data yang diperoleh dari 

informan sekunder seperti kiai, modin, saksi dalam pernikahan siri, sanak 

ngan pelaku dalam pernikahan siri, dan sumber data 



 

 

tambahan seperti buku, jurnal, buku arsip desa, dan dokumentasi lain 

yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Wawancara

Teknik pengumpulan data yang dikenal oleh pe

umumnya pertama adalah wawancara mendalam. Teknik ini menuntut 

peneliti untuk mampu bertanya sebanyak

jenis data tertentu sehingga diperoleh data atau informasi yang rinci.

Wawancara merupakan sebuah per

yang pertanyaan

subjek penelitian untuk dijawab.

terdiri atas 

Kecamatan Mlara

b. Teknik Observasi 

Metode ini digunakan untuk mengetahui sesuatu yang sedang atau yang 

sedang dilakukan merasa perlu untuk melihat sendiri, mendengarkan 

sendiri atau merasakan sendiri.

teknik pengumpu

mengamati hal
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tambahan seperti buku, jurnal, buku arsip desa, dan dokumentasi lain 

yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Wawancara 

Teknik pengumpulan data yang dikenal oleh penelitian kualitatif pada 

umumnya pertama adalah wawancara mendalam. Teknik ini menuntut 

peneliti untuk mampu bertanya sebanyak-banyaknya dengan perolehan 

jenis data tertentu sehingga diperoleh data atau informasi yang rinci.

Wawancara merupakan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih, 

yang pertanyaanya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok 

subjek penelitian untuk dijawab.26 Adapun informan pada wawancara ini 

atas lima pasang pelaku pernikahan siri di Desa Joresan 

Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. 

Teknik Observasi  

Metode ini digunakan untuk mengetahui sesuatu yang sedang atau yang 

sedang dilakukan merasa perlu untuk melihat sendiri, mendengarkan 

sendiri atau merasakan sendiri.27 Metode observasi merupakan sebuah 

teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan 

mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, 
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tambahan seperti buku, jurnal, buku arsip desa, dan dokumentasi lain 

nelitian kualitatif pada 

umumnya pertama adalah wawancara mendalam. Teknik ini menuntut 

banyaknya dengan perolehan 

jenis data tertentu sehingga diperoleh data atau informasi yang rinci.25 

cakapan antara dua orang atau lebih, 

a diajukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok 

Adapun informan pada wawancara ini 

siri di Desa Joresan 

Metode ini digunakan untuk mengetahui sesuatu yang sedang atau yang 

sedang dilakukan merasa perlu untuk melihat sendiri, mendengarkan 

Metode observasi merupakan sebuah 

lan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan 

hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, 

Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan 

Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi dan 
Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, 



 

 

kegiatan, benda

penelitian ini, peneliti memilih teknik observasi untuk memperoleh dat

seakurat mungkin melalui pengamatan atas pengalaman langsung terkait 

fenomena nikah siri 

Ponorogo. 

c. Teknik Dokumentasi

Yaitu dengan menelaah dokumen

pengetahuan atau fakta yang 

tentang pendapat, teori, undang

yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan teknik dokumentasi guna memudahkan peneliti 

dalam melakukan ana

berhubungan dengan fenomena nikah siri di Desa Joresan Kecamatan 

Mlarak Kabupaten Ponorogo. 

realitas sosial objek penelitian

6. Analisis Data 

Dalam 

dengan menggunakan model analisis Miles and Huberman yakni:

a. Reduksi data

dipilah-pilah dan dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah yang 

akan dianalisis serta mengesampingkan data

berhubungan dengan rumusan masalah. Hal ini bertujuan agar peneliti 

                                                          
28 M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 165.

24 

kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.

penelitian ini, peneliti memilih teknik observasi untuk memperoleh dat

seakurat mungkin melalui pengamatan atas pengalaman langsung terkait 

fenomena nikah siri di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten 

Teknik Dokumentasi 

Yaitu dengan menelaah dokumen-dokumen yang ada untuk mempelajari 

pengetahuan atau fakta yang akan diteliti termasuk juga buku

tentang pendapat, teori, undang-undang, dalil atau hukum

yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan teknik dokumentasi guna memudahkan peneliti 

dalam melakukan analisis terkait data-data di lapangan yang 

berhubungan dengan fenomena nikah siri di Desa Joresan Kecamatan 

Mlarak Kabupaten Ponorogo. Teknik ini digunakan untuk 

realitas sosial objek penelitian dengan teori gender yang ada. 

 

 penelitian ini data yang diperoleh oleh peneliti dianalisis 

dengan menggunakan model analisis Miles and Huberman yakni:

Reduksi data (data reduction): data yang diperoleh di lapangan akan 

pilah dan dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah yang 

akan dianalisis serta mengesampingkan data-data yang tidak 

berhubungan dengan rumusan masalah. Hal ini bertujuan agar peneliti 
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benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.28 Dalam 

penelitian ini, peneliti memilih teknik observasi untuk memperoleh data 

seakurat mungkin melalui pengamatan atas pengalaman langsung terkait 

di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten 

dokumen yang ada untuk mempelajari 

akan diteliti termasuk juga buku-buku 

undang, dalil atau hukum-hukum lain 

yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan teknik dokumentasi guna memudahkan peneliti 

data di lapangan yang 

berhubungan dengan fenomena nikah siri di Desa Joresan Kecamatan 

Teknik ini digunakan untuk membenturkan 

dengan teori gender yang ada.  

penelitian ini data yang diperoleh oleh peneliti dianalisis 

dengan menggunakan model analisis Miles and Huberman yakni: 

: data yang diperoleh di lapangan akan 

pilah dan dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah yang 

data yang tidak 

berhubungan dengan rumusan masalah. Hal ini bertujuan agar peneliti 

Metodologi Penelitian Kualitatif 



 

 

lebih mudah dalam melakukan penelitian.

yang diperoleh melalui wawancara dan observasi masih kompl

tentang pandangan 

yang dilakukannya.

b. Penyajian data (

kualitatif, maka data yang telah diperoleh di lapangan akan disajikan 

dalam bentuk uraian singkat, 

yang disusun secara runtut dan sistematis agar mudah dalam 

memahaminya.

konsep gender dalam melakukan analisis terkait

Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

c. Penarikan kesimpulan (

hasil penelitian di lapangan setelah dianalisis dengan teori yang 

dikemukakan di atas sesuai dengan rumusan masalah yang ada.

penelitian ini dapat disimpulkan mengenai 

dan analisis 

praktik nikah siri

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, pengecekan keabsahan data dilakukan de

teknik triangulasi. Teknik triangulasi merupakan suatu teknik pengumpulan 

                                                          
29 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D

247-252. 
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lebih mudah dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini data

yang diperoleh melalui wawancara dan observasi masih kompl

pandangan pelaku pernikahan siri terhadap praktik nikah siri 

yang dilakukannya. 

Penyajian data (data display): berhubung penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif, maka data yang telah diperoleh di lapangan akan disajikan 

bentuk uraian singkat, bagan atau dengan teks yang bersifat naratif 

yang disusun secara runtut dan sistematis agar mudah dalam 

memahaminya. Dalam hal penelitian ini adalah penyajian data mengenai 

gender dalam melakukan analisis terkait fenomena 

Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. 

Penarikan kesimpulan (conclusion drawing): kesimpulan ini ditarik dari 

hasil penelitian di lapangan setelah dianalisis dengan teori yang 

dikemukakan di atas sesuai dengan rumusan masalah yang ada.

penelitian ini dapat disimpulkan mengenai pandangan pelaku

dan analisis bentuk keadilan dan ketidakadilan berbasis 

praktik nikah siri.29 

Pengecekan Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini, pengecekan keabsahan data dilakukan de

teknik triangulasi. Teknik triangulasi merupakan suatu teknik pengumpulan 

                   
Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2015), 

 

Dalam penelitian ini data-data 

yang diperoleh melalui wawancara dan observasi masih kompleks 

pelaku pernikahan siri terhadap praktik nikah siri 

): berhubung penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif, maka data yang telah diperoleh di lapangan akan disajikan 

atau dengan teks yang bersifat naratif 

yang disusun secara runtut dan sistematis agar mudah dalam 

Dalam hal penelitian ini adalah penyajian data mengenai 

fenomena nikah siri di 

): kesimpulan ini ditarik dari 

hasil penelitian di lapangan setelah dianalisis dengan teori yang 

dikemukakan di atas sesuai dengan rumusan masalah yang ada. Dalam 

pelaku nikah siri 

bentuk keadilan dan ketidakadilan berbasis gender terhadap 

Dalam penelitian ini, pengecekan keabsahan data dilakukan dengan 

teknik triangulasi. Teknik triangulasi merupakan suatu teknik pengumpulan 

(Bandung: Alfabeta, 2015), 



 

 

data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data 

dan sumber data yang telah ada.

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dengan memanfaatkan 

sumber yang berarti mengecek kembali data yang diperoleh melalui 

beberapa sumber. 

Peneliti menggunakan teknik ini karena meng

dengan penelitian yang dilakukan dan cara ini merupakan cara yang paling 

mudah untuk dilakukan jika dibandingkan den

lainnya. Juga mempermudah dalam membandingkan data dan untuk 

melakukan pengujian kevalidan data di lapangan dengan menggabungkan 

beberapa teknik pengumpulan dan sumber data, sehingga memberikan 

gambaran dan hasil penelitian yang m

dalam penggalian data dan mencocokkan sekaligus menganalisis data yang 

diperoleh. 

G. Sistematika Pembahasan

Pada pembahasan Skripsi ini terbagi menjadi 5 bab. Adapun untuk 

memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka peneliti 

sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I:  PENDAHULUAN

keseluruhan penelitian, yang terdiri dari latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

                                                          
30 Andi Prastowo, 

(Yogyakarta: DIVA Press, 2010), 289
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data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data 

dan sumber data yang telah ada.30 

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dengan memanfaatkan 

yang berarti mengecek kembali data yang diperoleh melalui 

beberapa sumber.  

Peneliti menggunakan teknik ini karena menganggap paling sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan dan cara ini merupakan cara yang paling 

mudah untuk dilakukan jika dibandingkan dengan cara atau metode yang 

Juga mempermudah dalam membandingkan data dan untuk 

melakukan pengujian kevalidan data di lapangan dengan menggabungkan 

beberapa teknik pengumpulan dan sumber data, sehingga memberikan 

gambaran dan hasil penelitian yang mudah dimengerti serta lebih tepat 

dalam penggalian data dan mencocokkan sekaligus menganalisis data yang 

Sistematika Pembahasan 

Pada pembahasan Skripsi ini terbagi menjadi 5 bab. Adapun untuk 

memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka peneliti 

sistematika pembahasan sebagai berikut: 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang pola dasar pemikiran dari isi 

keseluruhan penelitian, yang terdiri dari latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

                   
Andi Prastowo, Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif
a: DIVA Press, 2010), 289-294. 

 

data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data 

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dengan memanfaatkan 

yang berarti mengecek kembali data yang diperoleh melalui 

anggap paling sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan dan cara ini merupakan cara yang paling 

gan cara atau metode yang 

Juga mempermudah dalam membandingkan data dan untuk 

melakukan pengujian kevalidan data di lapangan dengan menggabungkan 

beberapa teknik pengumpulan dan sumber data, sehingga memberikan 

udah dimengerti serta lebih tepat 

dalam penggalian data dan mencocokkan sekaligus menganalisis data yang 

Pada pembahasan Skripsi ini terbagi menjadi 5 bab. Adapun untuk 

memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka peneliti menyusun 

Pada bab ini berisi tentang pola dasar pemikiran dari isi 

keseluruhan penelitian, yang terdiri dari latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif 



 

 

metodol

pembahasan.

BAB II:   NIKAH SIRI DALAM REGULASI PERATURAN 

PERUNDANG

konsep pernikahan siri yang terdiri dari pengertian pe

rukun dan syarat sah pernikahan, urgensi pencatatan perkawinan, 

pengertian pernikahan siri, pelaksanaan nikah siri, dan pendapat 

ulama tentang nikah siri

dari pengertian gender, kesetaraan dan keadilan gen

ketidakadilan dan dikriminasi gender, 

BAB III:  PRAKTIK NIKAH SIRI DI DESA JORESAN KECAMATAN 

MLARAK KABUPATEN PONOROGO

umum yang meliputi 

Kecamatan Mlarak Kabupaten

faktor yang melatarbelakangi pelaku dalam pernikahan siri, 

keluarga dan tokoh masyarakat mengenai praktik pernikahan siri 

dan tentang 

ketidakadilan gender terkait praktik nikah siri.

BAB IV:  ANALISIS PRAKTIK NIKAH SIRI DI DESA JORESAN 

KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO 

PERSPEKTIF GENDER
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metodologi penelitian, kajian pustaka, dan sistematika 

pembahasan. 

NIKAH SIRI DALAM REGULASI PERATURAN 

PERUNDANG-UNDANGAN DAN KONSEP GENDER

Bab ini sebagai landasan teoritis yang menjelaskan tentang

konsep pernikahan siri yang terdiri dari pengertian pe

rukun dan syarat sah pernikahan, urgensi pencatatan perkawinan, 

pengertian pernikahan siri, pelaksanaan nikah siri, dan pendapat 

ulama tentang nikah siri. Juga tentang konsep gender

dari pengertian gender, kesetaraan dan keadilan gen

ketidakadilan dan dikriminasi gender, dan teori gender.

PRAKTIK NIKAH SIRI DI DESA JORESAN KECAMATAN 

MLARAK KABUPATEN PONOROGO 

Pada bab ini terdiri dari paparan data tentang gambaran 

umum yang meliputi profil lokasi penelitian yaitu Desa Joresan 

Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Dan data khusus tentang 

faktor yang melatarbelakangi pelaku dalam pernikahan siri, 

keluarga dan tokoh masyarakat mengenai praktik pernikahan siri 

dan tentang dampak yang dialami berupa 

ketidakadilan gender terkait praktik nikah siri. 

ANALISIS PRAKTIK NIKAH SIRI DI DESA JORESAN 

KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO 

PERSPEKTIF GENDER 

 

dan sistematika 

NIKAH SIRI DALAM REGULASI PERATURAN 

UNDANGAN DAN KONSEP GENDER 

Bab ini sebagai landasan teoritis yang menjelaskan tentang 

konsep pernikahan siri yang terdiri dari pengertian pernikahan, 

rukun dan syarat sah pernikahan, urgensi pencatatan perkawinan, 

pengertian pernikahan siri, pelaksanaan nikah siri, dan pendapat 

Juga tentang konsep gender yang terdiri 

dari pengertian gender, kesetaraan dan keadilan gender, 

teori gender.  

PRAKTIK NIKAH SIRI DI DESA JORESAN KECAMATAN 

Pada bab ini terdiri dari paparan data tentang gambaran 

profil lokasi penelitian yaitu Desa Joresan 

Ponorogo. Dan data khusus tentang 

faktor yang melatarbelakangi pelaku dalam pernikahan siri, 

keluarga dan tokoh masyarakat mengenai praktik pernikahan siri 

 keadilan dan 

ANALISIS PRAKTIK NIKAH SIRI DI DESA JORESAN 

KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO 



 

 

melatarbelakangi

dampak 

nikah siri.

BAB V:  PENUTUP

tentang kesimpulan dan saran

penelitian.
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Bab ini sebagai analisis tentang faktor yang 

melatarbelakangi pernikahan siri yang dilakukan serta analisis 

dampak berupa keadilan dan ketidakadilan gender terkait praktik 

nikah siri. 

PENUTUP 

Bab ini merupaan akhir dari penulisan skripsi yang berisi 

tentang kesimpulan dan saran-saran yang terkait dengan hasil 

penelitian. 

  

 

tentang faktor yang 

yang dilakukan serta analisis 

berupa keadilan dan ketidakadilan gender terkait praktik 

Bab ini merupaan akhir dari penulisan skripsi yang berisi 

saran yang terkait dengan hasil 



 

 

NIKAH SIRI DALAM REGULASI PERATURAN PERUNDANG

UNDANGAN DI INDONESIA DAN KONSEP GENDER

A. Konsep Pernikahan Siri

1. Pengertian Pernikahan 

Secara etimologi, pernikahan berarti persetubuhan. Ada pula yang 

mengartikan perjanjian (

berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga 

dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. 

Perkawinan disebut juga pernikahan yang berasal dari kata 

yang menurut b

digunakan untuk arti bersetubuh (

Sedangkan secara terminologi, pernikahan adalah akad yang 

membolehkan terjadinya 

selama seorang wanita 

sebab keturunan atau sebab susuan.

pernikahan, di antaranya adalah sebagai berikut: a. beribadah kepada Allah 

SWT;34 b. menenteramkan jiwa; c. mewujudkan atau melestarikan 

keturunan; d. memenuhi kebutuhan biologis; e. latihan memikul tanggung 

                                                          
31 M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam 
32 Abd. Rahman Ghazaly, 
33 Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern 

2011), 4. 
34Abdur Rahman I, 
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BAB II 

NIKAH SIRI DALAM REGULASI PERATURAN PERUNDANG

UNDANGAN DI INDONESIA DAN KONSEP GENDER

Konsep Pernikahan Siri 

Pengertian Pernikahan  

Secara etimologi, pernikahan berarti persetubuhan. Ada pula yang 

mengartikan perjanjian (al-‘aqdu).31 Dalam bahasa Indonesia, perkawinan 

berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga 

dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. 

disebut juga pernikahan yang berasal dari kata 

yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan 

digunakan untuk arti bersetubuh (wat}i).32 

Sedangkan secara terminologi, pernikahan adalah akad yang 

membolehkan terjadinya istimta’ (persetubuhan) dengan seorang wanita 

selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik 

sebab keturunan atau sebab susuan.33 Terdapat beberapa tujuan dari 

pernikahan, di antaranya adalah sebagai berikut: a. beribadah kepada Allah 

b. menenteramkan jiwa; c. mewujudkan atau melestarikan 

runan; d. memenuhi kebutuhan biologis; e. latihan memikul tanggung 

                   
Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam (Jakarta: Siraja, 2003), 11.

Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, 7. 
Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

Rahman I, Perkawinan dalam Syariat Islam (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), 4.

 

NIKAH SIRI DALAM REGULASI PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN DI INDONESIA DAN KONSEP GENDER 

Secara etimologi, pernikahan berarti persetubuhan. Ada pula yang 

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan 

berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga 

dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. 

disebut juga pernikahan yang berasal dari kata nika>h (نكاح) 

ahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan 

Sedangkan secara terminologi, pernikahan adalah akad yang 

persetubuhan) dengan seorang wanita 

tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik 

Terdapat beberapa tujuan dari 

pernikahan, di antaranya adalah sebagai berikut: a. beribadah kepada Allah 

b. menenteramkan jiwa; c. mewujudkan atau melestarikan 

runan; d. memenuhi kebutuhan biologis; e. latihan memikul tanggung 

(Jakarta: Siraja, 2003), 11. 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 

(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), 4. 



 

 

jawab; dan 35 

mawadah, dan rahmah.

2. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan

Ima>m al

calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan 

Ma>lik rukun nikah itu adalah wali, mahar calon suami, calon istri, 

Di Indonesia, para ahli hukum Islam sepakat bahwa akad nikah itu 

baru terjadi setelah dipenuhiny

a. Calon pengantin itu kedua

ba>ligh); 

b. Harus ada wali bagi calon pengantin perempuan

c. Harus ada mahar (mas kawin) dari calon pengantin laki

diberikan setelah resm

d. Harus dihadiri sekurang

laki-laki Islam merdeka

e. Harus ada upacara ijab kabul, ijab ialah penawaran dari pihak calon 

istri atau walinya atau wakilnya dan kabul penerimaan ol

suami dengan menyebutkan besarnya mahar (mas kawin) yang 

diberikan; 

f. Sebagai tanda bahwa telah resmi terjadinya akad nikah (pernikahan) 

maka hendaknya diadakan walimah (pesta pernikahan)

                                                          
35 M. Ali Hasan, Pedoman Hidup
36 Lihat Pasal 3Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 
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 f. mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, 

mawadah, dan rahmah.36 

Rukun dan Syarat Sah Pernikahan 

Ima>m al-Sha>fi’i> menyebutkan bahwa rukun nikah itu ada lima, 

calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan s}i>ghat. Menurut 

rukun nikah itu adalah wali, mahar calon suami, calon istri, 

Di Indonesia, para ahli hukum Islam sepakat bahwa akad nikah itu 

baru terjadi setelah dipenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat nikah, yaitu: 

Calon pengantin itu kedua-duanya sudah berakal dan dewasa 

Harus ada wali bagi calon pengantin perempuan; 

Harus ada mahar (mas kawin) dari calon pengantin laki

diberikan setelah resmi menjadi suami istri kepada istrinya

Harus dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang adil dan 

laki Islam merdeka; 

Harus ada upacara ijab kabul, ijab ialah penawaran dari pihak calon 

istri atau walinya atau wakilnya dan kabul penerimaan ol

suami dengan menyebutkan besarnya mahar (mas kawin) yang 

diberikan;  

Sebagai tanda bahwa telah resmi terjadinya akad nikah (pernikahan) 

maka hendaknya diadakan walimah (pesta pernikahan)

                   
Pedoman Hidup, 13-19. 

Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 

 

f. mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, 

menyebutkan bahwa rukun nikah itu ada lima, yaitu 

. Menurut Ima>m 

rukun nikah itu adalah wali, mahar calon suami, calon istri, s}i>ghat. 

Di Indonesia, para ahli hukum Islam sepakat bahwa akad nikah itu 

syarat nikah, yaitu:  

dan dewasa (‘a>kil 

Harus ada mahar (mas kawin) dari calon pengantin laki-laki yang 

i menjadi suami istri kepada istrinya; 

kurangnya 2 (dua) orang saksi yang adil dan 

Harus ada upacara ijab kabul, ijab ialah penawaran dari pihak calon 

istri atau walinya atau wakilnya dan kabul penerimaan oleh calon 

suami dengan menyebutkan besarnya mahar (mas kawin) yang 

Sebagai tanda bahwa telah resmi terjadinya akad nikah (pernikahan) 

maka hendaknya diadakan walimah (pesta pernikahan); dan 

ukum Islam. 



 

 

g. Sebagai bukti autentik terjadinya pernikahan, sesuai de

surat Ali Imran ayat 282 harus diadakan 

nikah), kepada Pejabat Pencatat Nikah, sesuai pula dengan UU No. 22 

Tahun 1946 jo UU No.32 Tahun 1954 jo UU No.1 Tahun 1974 (lihat 

juga Pasal 7 KHI/Instruksi Presiden RI No

 

3. Urgensi Pencatatan Perkawinan

Ulama fi

nikah, mulai dari syarat dan rukun nikah, serta proses awal yang berupa 

peminangan (khitbah), akad nikah, dan diakhiri dengan 

(pesta pernikahan). Hal yang disebutkan terakhir ini untuk menunjukkan 

dan memberitahukan kepada orang lain bahwa telah terjadi  pernikahan. 

Setidaknya  prosedur  inilah yang sering dibicarakan dalam berbagai  kitab  

fikih, dan  jika dilalui dengan sepenuh

akibat hukum lain yang ditimbulkannya. Dalam hukum positif yang berlaku 

di Indonesia, persyaratan yang sudah dikemukakan oleh ulama fikih itu 

belum mempunyai kekuatan hukum sebelum adanya pencatatan perkawinan.  

Keharusan 

aturan tambahan untuk menguatkannya, di antaranya untuk mengurus 

administrasi kependudukan, akta kelahiran anak, 

dalam mengurus perceraian. Aturan

perkawinan memang dilaksanakan oleh setiap orang yang menikah, dan 

                                                          
37 Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah

Islam, YUDISIA, Vol. 5, No. 2, 
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Sebagai bukti autentik terjadinya pernikahan, sesuai de

surat Ali Imran ayat 282 harus diadakan i’la>n al-nika>h}

nikah), kepada Pejabat Pencatat Nikah, sesuai pula dengan UU No. 22 

Tahun 1946 jo UU No.32 Tahun 1954 jo UU No.1 Tahun 1974 (lihat 

juga Pasal 7 KHI/Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991).

Urgensi Pencatatan Perkawinan 

Ulama fikih sudah membahas bagaimana tata cara pelaksanaan 

nikah, mulai dari syarat dan rukun nikah, serta proses awal yang berupa 

peminangan (khitbah), akad nikah, dan diakhiri dengan wali

(pesta pernikahan). Hal yang disebutkan terakhir ini untuk menunjukkan 

dan memberitahukan kepada orang lain bahwa telah terjadi  pernikahan. 

Setidaknya  prosedur  inilah yang sering dibicarakan dalam berbagai  kitab  

fikih, dan  jika dilalui dengan sepenuhnya, maka pernikahan sah berikut 

akibat hukum lain yang ditimbulkannya. Dalam hukum positif yang berlaku 

di Indonesia, persyaratan yang sudah dikemukakan oleh ulama fikih itu 

belum mempunyai kekuatan hukum sebelum adanya pencatatan perkawinan.  

Keharusan pencatatan perkawinan juga dibarengi dengan berbagai 

aturan tambahan untuk menguatkannya, di antaranya untuk mengurus 

administrasi kependudukan, akta kelahiran anak, dan lain-lain 

dalam mengurus perceraian. Aturan-aturan ini dibuat agar penca

perkawinan memang dilaksanakan oleh setiap orang yang menikah, dan 

                   
Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum 

YUDISIA, Vol. 5, No. 2, (Desember 2014),  291-292. 

 

Sebagai bukti autentik terjadinya pernikahan, sesuai dengan analogi 

nika>h} (pendaftaran 

nikah), kepada Pejabat Pencatat Nikah, sesuai pula dengan UU No. 22 

Tahun 1946 jo UU No.32 Tahun 1954 jo UU No.1 Tahun 1974 (lihat 

.1 Tahun 1991).37 

sudah membahas bagaimana tata cara pelaksanaan 

nikah, mulai dari syarat dan rukun nikah, serta proses awal yang berupa 

wali>mat al-‘ursh 

(pesta pernikahan). Hal yang disebutkan terakhir ini untuk menunjukkan 

dan memberitahukan kepada orang lain bahwa telah terjadi  pernikahan. 

Setidaknya  prosedur  inilah yang sering dibicarakan dalam berbagai  kitab  

nya, maka pernikahan sah berikut 

akibat hukum lain yang ditimbulkannya. Dalam hukum positif yang berlaku 

di Indonesia, persyaratan yang sudah dikemukakan oleh ulama fikih itu 

belum mempunyai kekuatan hukum sebelum adanya pencatatan perkawinan.   

pencatatan perkawinan juga dibarengi dengan berbagai 

aturan tambahan untuk menguatkannya, di antaranya untuk mengurus 

lain termasuk juga 

aturan ini dibuat agar pencatatan 

perkawinan memang dilaksanakan oleh setiap orang yang menikah, dan 

a Perspektif Hukum 



 

 

dilihat dari sisi kemaslahatannya, bagi negara adalah dalam rangka membuat 

administrasi negara dalam bidang keluarga yang teratur, sedangkan bagi 

masyarakat agar mereka mendapat jamin

urusan adminsitrasi bernegara yang mengharuskan dilampirkannya surat 

nikah.38 

M. Quraish Shihab menyatakan bahwa pentingnya pencatatan nikah 

yang ditetapkan melalui undang

selama ada dua orang saksi, tetap dinilai sah oleh hukum agama, walaupun 

nikah tersebut dinilai sah namun nikah di bawah tangan dapat 

mengakibatkan dosa bagi para pelakunya, karena melanggar ketentuan yang 

ditetapkan oleh pemerintah (

muslim untuk menaati 

Allah SWT. Dalam hal pencatatan tersebut, ia bukan saja tidak 

bertentangan, tetapi justru sangat sejalan dengan semangat al

    

      

Hai orang
Nya, dan 
berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada 

                                                          
38 Aidil Alfin dan Busyro, 

Islam Indonesia, Al-Manahij
39 Indira Acintya Hapsari dan Rof

Perspektif Hukum Positif Indonesia, 
(September 2014), 5-6. 

40 Al-Qur’an, 4:59.
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dilihat dari sisi kemaslahatannya, bagi negara adalah dalam rangka membuat 

administrasi negara dalam bidang keluarga yang teratur, sedangkan bagi 

masyarakat agar mereka mendapat jaminan dan kemudahan dalam setiap 

urusan adminsitrasi bernegara yang mengharuskan dilampirkannya surat 

M. Quraish Shihab menyatakan bahwa pentingnya pencatatan nikah 

yang ditetapkan melalui undang-undang, di sisi lain nikah tidak tercatatkan 

dua orang saksi, tetap dinilai sah oleh hukum agama, walaupun 

nikah tersebut dinilai sah namun nikah di bawah tangan dapat 

mengakibatkan dosa bagi para pelakunya, karena melanggar ketentuan yang 

ditetapkan oleh pemerintah (u>lu> al-amr). Al-Qur’an memerin

muslim untuk menaati u>lu> al-amr  selama tidak bertentangan dengan hukum 

Allah SWT. Dalam hal pencatatan tersebut, ia bukan saja tidak 

bertentangan, tetapi justru sangat sejalan dengan semangat al

          

           

      ٤٠ 

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul
Nya, dan u>lu> al-amr  di antara kamu. Kemudian jika kamu 
berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada 

                   
Aidil Alfin dan Busyro, Nikah Siri dalam Tinjauan Hukum Teoritis dan Sosiologi Hukum 

Manahij, Vol. XI No. 1, (Juni 2017), 2. 
Indira Acintya Hapsari dan Rofiatul Mahmudah, Nikah Siri dan Nikah Kontrak dalam 

Perspektif Hukum Positif Indonesia, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 

Qur’an, 4:59. 

 

dilihat dari sisi kemaslahatannya, bagi negara adalah dalam rangka membuat 

administrasi negara dalam bidang keluarga yang teratur, sedangkan bagi 

an dan kemudahan dalam setiap 

urusan adminsitrasi bernegara yang mengharuskan dilampirkannya surat 

M. Quraish Shihab menyatakan bahwa pentingnya pencatatan nikah 

undang, di sisi lain nikah tidak tercatatkan 

dua orang saksi, tetap dinilai sah oleh hukum agama, walaupun 

nikah tersebut dinilai sah namun nikah di bawah tangan dapat 

mengakibatkan dosa bagi para pelakunya, karena melanggar ketentuan yang 

Qur’an memerintahkan setiap 

selama tidak bertentangan dengan hukum 

Allah SWT. Dalam hal pencatatan tersebut, ia bukan saja tidak 

bertentangan, tetapi justru sangat sejalan dengan semangat al-Qur’an.39   

    

       

     

orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-
di antara kamu. Kemudian jika kamu 

berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada 

Nikah Siri dalam Tinjauan Hukum Teoritis dan Sosiologi Hukum 

, Nikah Siri dan Nikah Kontrak dalam 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 



 

 

Allah (Al
berima
utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Di samping itu, pencatatan perkawinan merupakan sebuah terobosan 

yang dilahirkan oleh ulama yang pro

mempertimbangkan kemaslahat

Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam merupakan buah kerja keras 

ulama dan tokoh

dalam pelaksanaan sebuah perkawinan.

Pasal 2 ayat (2) UU No

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang

Dalam KHI Pasal 5 ayat (1) 

perkawinan bagi masyarakat Islam

Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah 

sebagaimana yang diatur dalam Undang

Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

tidak dicatatnya suatu perkawinan ke Pegawai Pencatat Nik

yaitu: 

a. Perkawinan dianggap tidak sah

Meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun 

di mata negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum 

dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil atau 

                                                          
41 Aidil Alfin dan Busyro

Islam Indonesia, 2. 
42 Lihat UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
43 Lihat Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991
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Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar
beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih 
utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. 

Di samping itu, pencatatan perkawinan merupakan sebuah terobosan 

yang dilahirkan oleh ulama yang pro-pembaruan hukum Islam dengan 

mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih banyak. Kehadiran UU No. 1 

Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam merupakan buah kerja keras 

ulama dan tokoh-tokoh bangsa untuk memberikan aturan yang terukur 

dalam pelaksanaan sebuah perkawinan.41 

Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa tiap

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam KHI Pasal 5 ayat (1) dinyatakan bahwa agar terjamin ketertiban 

perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatat.

Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah 

sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo 

undang No. 32 Tahun 1954.43 Terdapat beberapa akibat hukum 

tidak dicatatnya suatu perkawinan ke Pegawai Pencatat Nik

Perkawinan dianggap tidak sah 

Meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun 

di mata negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum 

dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil atau 

                   
Aidil Alfin dan Busyro, Nikah Siri dalam Tinjauan Hukum Teoritis dan Sosiologi Hukum 

Lihat UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
Lihat Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

 

Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar 
n kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih 

Di samping itu, pencatatan perkawinan merupakan sebuah terobosan 

pembaruan hukum Islam dengan 

an yang lebih banyak. Kehadiran UU No. 1 

Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam merupakan buah kerja keras 

tokoh bangsa untuk memberikan aturan yang terukur 

1 Tahun 1974 menyatakan bahwa tiap-tiap 

undangan yang berlaku.42 

agar terjamin ketertiban 

setiap perkawinan harus dicatat. 

Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah 

undang No. 22 Tahun 1946 jo 

Terdapat beberapa akibat hukum 

tidak dicatatnya suatu perkawinan ke Pegawai Pencatat Nikah, di antaranya 

Meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun 

di mata negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum 

dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil atau 

, Nikah Siri dalam Tinjauan Hukum Teoritis dan Sosiologi Hukum 

tentang Kompilasi Hukum Islam. 



 

 

dianggap 

perkawinan.

b. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga 

ibu 

Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau  perkawinan  yang  

tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga  

hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu, tidak dengan 

ayahnya. 

c. Anak dan  ibunya  tidak  berhak  atas  nafkah  dan  warisan

Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah baik istri 

maupun anak

berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.

Pencatatan perkawinan sangatlah penting agar terlindungi hak

yang akan ditimbulkan akibat adanya suatu perkawinan, terutama hak istri 

dan anak-anak. Manfaat yang ditimbulk

a. Memberikan kepastian hukum bagi keabsahan suatu ikatan 

perkawinan bagi suami maupun istri;

b. Memberikan kepastian hukum bagi anak

c. Mengurus Akta Kelahiran anak

d. Mengurus tunjangan keluarg

dan Karyawan Swasta; dan

e. Mengurus warisan.

                                                          
44 Wahyu Ernaningsih, 

Tahun 1974 tentang Perkawinan,
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dianggap tidak pernah terjadi peristiwa hukum yang yang disebut 

perkawinan. 

Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga 

anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau  perkawinan  yang  

tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga  hanya  mempunyai  

hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu, tidak dengan 

 

Anak dan  ibunya  tidak  berhak  atas  nafkah  dan  warisan

Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah baik istri 

maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak 

berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.

Pencatatan perkawinan sangatlah penting agar terlindungi hak

yang akan ditimbulkan akibat adanya suatu perkawinan, terutama hak istri 

anak. Manfaat yang ditimbulkan dari pencatatan perkawinan yaitu:

Memberikan kepastian hukum bagi keabsahan suatu ikatan 

perkawinan bagi suami maupun istri; 

Memberikan kepastian hukum bagi anak-anak yang akan dilahirkan;

Mengurus Akta Kelahiran anak-anaknya; 

Mengurus tunjangan keluarga bagi PNS, TNI/POLRI, BUMN/BUMD 

dan Karyawan Swasta; dan 

Mengurus warisan.45 

                   
Wahyu Ernaningsih, Pentingnya Pencatatan Perkawinan menurut Undang

Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

 

tidak pernah terjadi peristiwa hukum yang yang disebut 

Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga 

anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau  perkawinan  yang  

hanya  mempunyai  

hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu, tidak dengan 

Anak dan  ibunya  tidak  berhak  atas  nafkah  dan  warisan 

Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah baik istri 

perkawinan tersebut tidak 

berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.44 

Pencatatan perkawinan sangatlah penting agar terlindungi hak-hak 

yang akan ditimbulkan akibat adanya suatu perkawinan, terutama hak istri 

an dari pencatatan perkawinan yaitu: 

Memberikan kepastian hukum bagi keabsahan suatu ikatan 

anak yang akan dilahirkan; 

a bagi PNS, TNI/POLRI, BUMN/BUMD 

enurut Undang-Undang No.1 
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 6-7. 



 

 

 

4. Pengertian Pernikahan Siri

Pernikahan

dalam sabdanya yang berbunyi:

يمون عن القاسم بن حممد، 

أعلنوا هذا النكاح واجعلوه يف 

Telah menceritakan kepada kami 
menceritakan kepada kami 
kepada kami 
‘Aisyah dari Nabi SAW, beliau bersabda: Umumkanlah 
pernikahan ini dan jadikanlah akad nikah itu di masjid, serta 
pukullah rebana.
 

: عن حمّمد بن حاطب اجلمحّي، قال

.فصل ما بني احلرام واحلالل الدّف والصوت

Telah menceritakan kepada kami 
menceritakan kepada kami 
kami Abu Balj
Rasulullah SAW bersabda: Perbedaan antara yang haram (zina) 
dan yang halal (pernikahan) ialah dengan memukul rebana dan 
suara.48

                                                                                
45 Ibid., 7-8. 
46 M. Quraish Shihab, 
47 Abu ‘Isa> Muhammad ibn ‘Isa> ibn Saurah, 

Darr al-Fikr, 1994 M/1414 H), No. 1091, 346
48 Abu ‘Isa> Muhammad ibn ‘Isa> ibn Saurah, 
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Pengertian Pernikahan Siri 

Pernikahan hendaklah diumumkan. Merupakan anjuran Rasulullah

dalam sabdanya yang berbunyi: 

يمون عن القاسم بن حممد، حّدثنا أمحد بن منيع، حّدثنا يزيد بن هارون، أخربنا عيسى بن م

أعلنوا هذا النكاح واجعلوه يف : قال رسول اهللا  صّلى اهللا عليه وسّلم

.املساجد، واضربوا عليه بالدفوف

Telah menceritakan kepada kami Ah}mad ibn Mani>’
menceritakan kepada kami Yazi>d ibn Ha>ru>n, telah menceritakan 
kepada kami ‘I>s{a> ibn Maymu>n dari al-Qa>sim ibn Muh}ammad
‘Aisyah dari Nabi SAW, beliau bersabda: Umumkanlah 
pernikahan ini dan jadikanlah akad nikah itu di masjid, serta 
pukullah rebana.47 

عن حمّمد بن حاطب اجلمحّي، قال, ا أبو بلجحّدثنا أمحد بن منيع حّدثنا هشيم، حدثن

فصل ما بني احلرام واحلالل الدّف والصوت: قال رسول اهللا صّلى اهللا عليه وسّلم

Telah menceritakan kepada kami Ah}mad ibn Mani>’
menceritakan kepada kami H{ushaym, telah menceritakan kepada 

Abu Balj dari Muhammad ibn H{a>tib al-Jumah
Rasulullah SAW bersabda: Perbedaan antara yang haram (zina) 
dan yang halal (pernikahan) ialah dengan memukul rebana dan 

48 

                                                                                                                      

M. Quraish Shihab, Perempuan (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 213. 
Isa> Muhammad ibn ‘Isa> ibn Saurah, Sunan al-Tirmi>dhi, al-Juz al
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hendaklah diumumkan. Merupakan anjuran Rasulullah46 

حّدثنا أمحد بن منيع، حّدثنا يزيد بن هارون، أخربنا عيسى بن م

قال رسول اهللا  صّلى اهللا عليه وسّلم: عن عائشة قالت

 املساجد، واضربوا عليه بالدفوف

ibn Mani>’; telah 
, telah menceritakan 

Qa>sim ibn Muh}ammad dari 
‘Aisyah dari Nabi SAW, beliau bersabda: Umumkanlah 
pernikahan ini dan jadikanlah akad nikah itu di masjid, serta 

حّدثنا أمحد بن منيع حّدثنا هشيم، حدثن

 قال رسول اهللا صّلى اهللا عليه وسّلم

ibn Mani>’, telah 
, telah menceritakan kepada 

Jumah{>i berkata, 
Rasulullah SAW bersabda: Perbedaan antara yang haram (zina) 
dan yang halal (pernikahan) ialah dengan memukul rebana dan 

                                       

uz al-Thani> (Beirut: 

No. 1090, 346. 



 

 

Di kali lain, beliau meminta 

berpesta dengan menyembelih seekor kambing k

baru menikah,

أّن رسول اهللا صّلى اهللا 

إّين تزّوجت : هذا؟ فقال

Qutaybah
memberitahukan kepada kami dari Tsabit, dari Anas bin Malik: 
Rasulullah SAW melihat bekas warna kuning pada diri 
Abdurrahman bin Auf sehingga beliau bertanya, Apakah ini? 
Abdurrahman menjawab, Aku telah menikahi seorang perempuan 
dengan mahar yang berukuran satu butir emas. Rasulullah bersabda, 
Semoga Allah memberkahimu, dan buatlah walimah atau resepsi 
walau dengan menye

 
Hadis

mengadakan 

untuk menampakkan kebahagiaan atas pernikahan itu namun juga untuk 

menjadi bukti persaksian sehingga da

yang muncul.

Kata nikah siri adalah istilah kata yang berasal dari bahasa Arab 

yang kemudian menjadi kata serapan dalam bahasa Indonesia. Dalam 

kamus Al-Azhar, kata 

berbuat sesuatu secara rahasia. Dalam bahasa Arab aslinya biasanya 

digunakan lafadz 

                                                          
49 M. Quraish Shihab, 
50 Abu ‘Isa> Muhammad ibn ‘Isa> ibn Saurah, 
51  M. Quraish Shihab, 
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Di kali lain, beliau meminta ‘Abd al-Rah{ma>n 

berpesta dengan menyembelih seekor kambing ketika mendapatinya 

baru menikah,49 seperti dalam sebuah hadis berikut. 

أّن رسول اهللا صّلى اهللا : حّدثنا محّاد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك

هذا؟ فقال ما: عليه وسّلم رأى على عبد الرمحن بن عوف أثر صفرة فقال

.بارك اهللا لك، أومل ولو بشاة: امرأة على وزن نواة من ذهب، فقال

bah menceritakan kepada kami, H{ammad
memberitahukan kepada kami dari Tsabit, dari Anas bin Malik: 
Rasulullah SAW melihat bekas warna kuning pada diri 

rahman bin Auf sehingga beliau bertanya, Apakah ini? 
Abdurrahman menjawab, Aku telah menikahi seorang perempuan 
dengan mahar yang berukuran satu butir emas. Rasulullah bersabda, 
Semoga Allah memberkahimu, dan buatlah walimah atau resepsi 
walau dengan menyembelih seekor kambing.50 

Hadis-hadis di atas mengingatkan bahwa sangat penting untuk 

mengadakan wali>mat al-‘ursh (pesta pernikahan), karena bukan hanya 

untuk menampakkan kebahagiaan atas pernikahan itu namun juga untuk 

menjadi bukti persaksian sehingga dapat menampik banyak isu negatif 

yang muncul.51  

Kata nikah siri adalah istilah kata yang berasal dari bahasa Arab 

yang kemudian menjadi kata serapan dalam bahasa Indonesia. Dalam 

Azhar, kata sirran memiliki arti rahasia. Kata 

berbuat sesuatu secara rahasia. Dalam bahasa Arab aslinya biasanya 

digunakan lafadz al-nikh{ (nikah) al-sirr (rahasia). Dalam Kamus Besar 

                   
M. Quraish Shihab, Perempuan, 213. 
Abu ‘Isa> Muhammad ibn ‘Isa> ibn Saurah, Sunan al-Tirmi>dhi, No. 1096, 348.
M. Quraish Shihab, Perempuan, 213-214. 

 

n ibn ‘Auf untuk 

tika mendapatinya 

حّدثنا محّاد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك: حّدثنا قتيبة

عليه وسّلم رأى على عبد الرمحن بن عوف أثر صفرة فقال

 امرأة على وزن نواة من ذهب، فقال

ammad ibn Zayd 
memberitahukan kepada kami dari Tsabit, dari Anas bin Malik: 
Rasulullah SAW melihat bekas warna kuning pada diri 

rahman bin Auf sehingga beliau bertanya, Apakah ini? 
Abdurrahman menjawab, Aku telah menikahi seorang perempuan 
dengan mahar yang berukuran satu butir emas. Rasulullah bersabda, 
Semoga Allah memberkahimu, dan buatlah walimah atau resepsi 

hadis di atas mengingatkan bahwa sangat penting untuk 

(pesta pernikahan), karena bukan hanya 

untuk menampakkan kebahagiaan atas pernikahan itu namun juga untuk 

pat menampik banyak isu negatif 

Kata nikah siri adalah istilah kata yang berasal dari bahasa Arab 

yang kemudian menjadi kata serapan dalam bahasa Indonesia. Dalam 

memiliki arti rahasia. Kata sirriyun berarti 

berbuat sesuatu secara rahasia. Dalam bahasa Arab aslinya biasanya 

(rahasia). Dalam Kamus Besar 

No. 1096, 348. 



 

 

Bahasa Indonesia, kata nikah siri ditemukan dengan satu ’r’ yakni nikah 

siri, nikah siri diartikan dengan pern

seorang modin dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama (KUA) 

dan menurut agama Islam sudah sah.

Nikah siri adalah nikah yang dilakukan secara sembunyi

sembunyi, tidak dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah (PPN) dan t

terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA). Nikah siri lazim disebut juga 

dengan nikah di bawah tangan.

sebagai kawin 

ini dianggap sah secara agama namun tidak 

karena tidak memiliki bukti

peraturan perundang

Menurut hukum Islam, nikah di bawah tangan atau siri adalah sah 

asalkan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Namun as

peraturan perundang

dikarenakan belum dicatatkan.

masyarakat umum dengan: 

a. Pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara 

rahasia dikarenakan pihak wali 

menganggap absah pernikahan tanpa wali, atau hanya karena ingin 

                                                          
52 Masturiyah, Nikah

Musâwa, Vol. 12 No. 1, (
53 Mardani, Hukum Perkawinan, 
54 Abdul Ghofur Anshori, 

(Yogyakarta: UII Press, 2011), 210.
55 Ibid, 211. 
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Bahasa Indonesia, kata nikah siri ditemukan dengan satu ’r’ yakni nikah 

siri, nikah siri diartikan dengan pernikahan yang hanya disaksikan oleh 

seorang modin dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama (KUA) 

dan menurut agama Islam sudah sah.52 

Nikah siri adalah nikah yang dilakukan secara sembunyi

sembunyi, tidak dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah (PPN) dan t

terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA). Nikah siri lazim disebut juga 

dengan nikah di bawah tangan.53 Juga ada yang menyebut pernikahan ini 

sebagai kawin syar’i dan juga kawin modin atau kawin Kiai. 

ini dianggap sah secara agama namun tidak mempunyai kekuatan hukum 

karena tidak memiliki bukti-bukti pernikahan yang sah menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.54  

Menurut hukum Islam, nikah di bawah tangan atau siri adalah sah 

asalkan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Namun as

peraturan perundang-undangan pernikahan model ini belum lengkap 

dikarenakan belum dicatatkan.55 Pernikahan siri sering diartikan oleh 

masyarakat umum dengan:  

Pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara 

rahasia dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju, atau karena 

menganggap absah pernikahan tanpa wali, atau hanya karena ingin 

                   
Nikah Siri; Prespektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional
, (Januari  2013), 48. 

Hukum Perkawinan, 17. 
Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih 

(Yogyakarta: UII Press, 2011), 210.  

 

Bahasa Indonesia, kata nikah siri ditemukan dengan satu ’r’ yakni nikah 

ikahan yang hanya disaksikan oleh 

seorang modin dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama (KUA) 

Nikah siri adalah nikah yang dilakukan secara sembunyi-

sembunyi, tidak dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah (PPN) dan tidak 

terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA). Nikah siri lazim disebut juga 

Juga ada yang menyebut pernikahan ini 

atau kawin Kiai. Pernikahan 

mempunyai kekuatan hukum 

yang sah menurut 

Menurut hukum Islam, nikah di bawah tangan atau siri adalah sah 

asalkan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Namun aspek 

undangan pernikahan model ini belum lengkap 

Pernikahan siri sering diartikan oleh 

Pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara 

perempuan tidak setuju, atau karena 

menganggap absah pernikahan tanpa wali, atau hanya karena ingin 

an Hukum Perkawinan Nasional, 

 dan Hukum Positif 



 

 

memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi 

ketentuan

b. Pernikahan 

dalam lembaga pencatatan negara. Banyak faktor yang menyebabkan 

seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan 

sipil negara. Ada yang karena faktor biaya, tidak mampu membayar 

administrasi

ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri untuk nikah 

lebih dari satu, dan lain sebagainya. 

c. Pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan

tertentu. Misalnya, karena takut mend

masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri, atau 

karena pertimbangan

untuk merahasiakan pernikahannya.

 

Terdapat beberapa sebab terjadinya nikah siri

a. Tidak ada biaya

b. Karena 

c. Karena poligami.

Beberapa faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan nikah 

siri, di antaranya sebagai berikut. 

a. Faktor ekonomi

                                                          
56 Abdul Ghofur Anshori, 
57 Mardani, Hukum Perkawinan, 
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memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi 

ketentuan-ketentuan syariat. 

Pernikahan yang sah secara agama Islam namun tidak dicatatkan 

dalam lembaga pencatatan negara. Banyak faktor yang menyebabkan 

seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan 

sipil negara. Ada yang karena faktor biaya, tidak mampu membayar 

administrasi pencatatan, ada pula yang disebabkan karena takut 

ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri untuk nikah 

lebih dari satu, dan lain sebagainya.  

Pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan

tertentu. Misalnya, karena takut mendapatkan stigma negatif dari 

masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri, atau 

karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang 

untuk merahasiakan pernikahannya.56 

erdapat beberapa sebab terjadinya nikah siri, di antaranya:

Tidak ada biaya; 

Karena pernikahan di bawah umur; dan 

Karena poligami.57 

eberapa faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan nikah 

, di antaranya sebagai berikut.  

Faktor ekonomi 

                   
Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam, 219-220. 

Hukum Perkawinan, 17. 

 

memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi 

yang sah secara agama Islam namun tidak dicatatkan 

dalam lembaga pencatatan negara. Banyak faktor yang menyebabkan 

seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan 

sipil negara. Ada yang karena faktor biaya, tidak mampu membayar 

ada pula yang disebabkan karena takut 

ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri untuk nikah 

Pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan 

apatkan stigma negatif dari 

masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri, atau 

pertimbangan rumit yang memaksa seseorang 

di antaranya: 

eberapa faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan nikah 



 

 

Salah satu faktor utama yaitu masalah biaya, karena tidak mampu 

menanggung biaya pesta, menyiapkan rumah milik dan harta gono gini, 

tidak mampu mengeluarkan dana untuk mendaftarkan diri ke KUA 

sehingga terdapat sebagian kalangan masyarakat tak mampu yang tidak 

memperdulikan aspek legalitas. 

b. Faktor administratif

Pernikahan siri dilakukan walaupun secara finansial pasangan suami istri 

cukup untuk membiayai, namun karena khawatir pernikahannya tersebar 

luas akhirnya mengurungkan niat untuk mendaftar secara resmi ke KUA 

atau catatan sipil. Hal ini untuk menghilangkan jejak dan

tuntutan hukum dan hukuman administrasi dari atasan, terutama untuk 

perkawinan kedua dan seterusnya (bagi pegawai negeri dan TNI) atau 

karena tidak mendapat izin dari wali.

  

c. Faktor sosial budaya

Faktor sosialnya

negatif kepada setiap orang (laki

(berpoligami), maka untuk menghindari stigma negatif tersebut, 

dilakukanlah nikah siri.

pernikahan di Indonesia yang mempunyai bentuk seperti itu.

d. Faktor pendidikan

                                                          
58 Siti Ummu Adillah, 

Terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya terhadap Perempuan (Istri) dan Anak
Dinamika Hukum, Vol. 11, (Februari 2011), 107.

59 M. Thahir Maloko,
(Desember 2014), 227. 
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Salah satu faktor utama yaitu masalah biaya, karena tidak mampu 

nggung biaya pesta, menyiapkan rumah milik dan harta gono gini, 

tidak mampu mengeluarkan dana untuk mendaftarkan diri ke KUA 

sehingga terdapat sebagian kalangan masyarakat tak mampu yang tidak 

memperdulikan aspek legalitas.  

Faktor administratif 

siri dilakukan walaupun secara finansial pasangan suami istri 

cukup untuk membiayai, namun karena khawatir pernikahannya tersebar 

luas akhirnya mengurungkan niat untuk mendaftar secara resmi ke KUA 

atau catatan sipil. Hal ini untuk menghilangkan jejak dan

tuntutan hukum dan hukuman administrasi dari atasan, terutama untuk 

perkawinan kedua dan seterusnya (bagi pegawai negeri dan TNI) atau 

karena tidak mendapat izin dari wali. 

Faktor sosial budaya 

Faktor sosialnya yaitu masyarakat sudah terlanjur memberikan stigma 

negatif kepada setiap orang (laki-laki) yang menikah lebih dari satu 

(berpoligami), maka untuk menghindari stigma negatif tersebut, 

dilakukanlah nikah siri.58 Terjadinya nikah siri adalah faktor budaya 

ikahan di Indonesia yang mempunyai bentuk seperti itu.

Faktor pendidikan 

                   
Siti Ummu Adillah, Analisis Hukum terhadap Faktor-faktor yang Melatarbelakangi 

Terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya terhadap Perempuan (Istri) dan Anak
Dinamika Hukum, Vol. 11, (Februari 2011), 107. 

M. Thahir Maloko, Nikah Siri Perspektif Hukum Islam, Sipakalebbi’, Vol. 1 No. 2, 

 

Salah satu faktor utama yaitu masalah biaya, karena tidak mampu 

nggung biaya pesta, menyiapkan rumah milik dan harta gono gini, 

tidak mampu mengeluarkan dana untuk mendaftarkan diri ke KUA 

sehingga terdapat sebagian kalangan masyarakat tak mampu yang tidak 

siri dilakukan walaupun secara finansial pasangan suami istri 

cukup untuk membiayai, namun karena khawatir pernikahannya tersebar 

luas akhirnya mengurungkan niat untuk mendaftar secara resmi ke KUA 

atau catatan sipil. Hal ini untuk menghilangkan jejak dan bebas dari 

tuntutan hukum dan hukuman administrasi dari atasan, terutama untuk 

perkawinan kedua dan seterusnya (bagi pegawai negeri dan TNI) atau 

yaitu masyarakat sudah terlanjur memberikan stigma 

laki) yang menikah lebih dari satu 

(berpoligami), maka untuk menghindari stigma negatif tersebut, 

Terjadinya nikah siri adalah faktor budaya 

ikahan di Indonesia yang mempunyai bentuk seperti itu.59 

yang Melatarbelakangi 
Terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya terhadap Perempuan (Istri) dan Anak-Anak, Jurnal 

, Sipakalebbi’, Vol. 1 No. 2, 



 

 

Beberapa pelaku pernikahan siri memiliki latar belakang pendidikan 

yang rendah, sehingga pengetahuan tentang perjanjian yang ada dalam 

pernikahan harus diwujudkan dalam hitam di atas

terbatas. 

e. Faktor agama

Penafsiran agama memberikan kontribusi yang cukup besar dalam 

membentuk pola pikir masyarakat tentang kebolehan nikah siri karena 

dipandang telah memenuhi rukun

f. Faktor law enforcement

Pasal 2 ayat (

perkawinan  dicatat menurut peraturan  perundang

berlaku.  Pencatatan  perkawinan  memang sangat  perlu  dilakukan  

dengan  tujuan  sebagaimana  tertera  pada  nomor  4  huruf  b Penjel

Umum  UU  Perkawinan,  bahwa  dalam  undang

bahwa  suatu  perkawinan  adalah  sah  bilamana  dilakukan  menurut  

hukum  masing

samping  itu  tiap

perundang-undangan yang berlaku.

Dampak positif pernikahan siri terhadap perempuan (istri) dan anak

anak secara hukum dapat diperinci sebagai berikut. 

individu dapat tertutupi. Kepentingan

                                                          
60 Masnun Tahir, 

Mawarid, Vol. XI, No. 2, (2011), 258
61 Arip Purkon, Korelasi 

Nikah Sirri dan Singkat Bupati Garut)
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Beberapa pelaku pernikahan siri memiliki latar belakang pendidikan 

yang rendah, sehingga pengetahuan tentang perjanjian yang ada dalam 

pernikahan harus diwujudkan dalam hitam di atas 

Faktor agama 

Penafsiran agama memberikan kontribusi yang cukup besar dalam 

membentuk pola pikir masyarakat tentang kebolehan nikah siri karena 

dipandang telah memenuhi rukun-rukun dalam pernikahan.

law enforcement 

2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan  bahwa  tiap

perkawinan  dicatat menurut peraturan  perundang-undangan  yang  

berlaku.  Pencatatan  perkawinan  memang sangat  perlu  dilakukan  

dengan  tujuan  sebagaimana  tertera  pada  nomor  4  huruf  b Penjel

Umum  UU  Perkawinan,  bahwa  dalam  undang-undang  ini  dinyatakan 

bahwa  suatu  perkawinan  adalah  sah  bilamana  dilakukan  menurut  

hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu  dan  di 

samping  itu  tiap-tiap  perkawinan harus dicatat menurut peraturan 

undangan yang berlaku.61  

Dampak positif pernikahan siri terhadap perempuan (istri) dan anak

anak secara hukum dapat diperinci sebagai berikut. Pertama

individu dapat tertutupi. Kepentingan-kepentingan pihak yang 

                   
Masnun Tahir, Meredam Kemelut Kontroversi Nikah Siri (Perspektif Maslahah), 

Mawarid, Vol. XI, No. 2, (2011), 258-259. 
Korelasi antara Pelanggaran Etika dan Penegakan Hukum

an Singkat Bupati Garut), Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 2, (Desember 2014), 5.

 

Beberapa pelaku pernikahan siri memiliki latar belakang pendidikan 

yang rendah, sehingga pengetahuan tentang perjanjian yang ada dalam 

 putih sangatlah 

Penafsiran agama memberikan kontribusi yang cukup besar dalam 

membentuk pola pikir masyarakat tentang kebolehan nikah siri karena 

rukun dalam pernikahan. 60 

bahwa  tiap-tiap  

undangan  yang  

berlaku.  Pencatatan  perkawinan  memang sangat  perlu  dilakukan  

dengan  tujuan  sebagaimana  tertera  pada  nomor  4  huruf  b Penjelasan  

undang  ini  dinyatakan 

bahwa  suatu  perkawinan  adalah  sah  bilamana  dilakukan  menurut  

masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu  dan  di 

at menurut peraturan 

Dampak positif pernikahan siri terhadap perempuan (istri) dan anak-

Pertama, hak-hak 

kepentingan pihak yang 

Meredam Kemelut Kontroversi Nikah Siri (Perspektif Maslahah), Al-

an Penegakan Hukum (Analisis Kasus 
Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 2, (Desember 2014), 5. 



 

 

melatarbelakangi dilakukannya pernikahan siri dapat tertutupi, misalnya 

karena hamil di luar nikah atau karena adanya ikatan dinas atau masih 

sekolah. Kedua

kadang melatarbelakangi dilakukannya nikah siri, ba

orang dewasa (di

punya istri) maupun remaja yang masih sekolah atau kuliah.

Dampak 

dicatatkan secara yuridis formal, antara lain

 

 

(1) Pernikahan dianggap tidak sah;

(2) Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga 

ibu, tidak ada hubungan perdata dengan ayahnya;

(3) Istri maupun anak

berhak menuntut nafkah ataupun waris

Namun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU

VIII/201064, status anak dari  pernikahan siri memiliki kedudukan yang 

sama dengan anak dari pernikahan yang sah menurut UU Perkawinan

                                                          
62 Siti Ummu Adillah, 

Terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya terhadap Perempuan (Istri) dan Anak
63 M. Thahir Maloko,
64 Penjelasan dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 berbunyi, “Anak yang 

dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdatadengan ibunya dan keluarga 
ibunya.” berubah menjadi, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan 
perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki
dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum 
mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata 
Putusan MK No. 46/PUU
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tarbelakangi dilakukannya pernikahan siri dapat tertutupi, misalnya 

karena hamil di luar nikah atau karena adanya ikatan dinas atau masih 

Kedua, hilangnya kekhawatiran perzinahan. Alasan ini yang 

kadang melatarbelakangi dilakukannya nikah siri, baik yang terjadi pada 

orang dewasa (di mana laki-lakinya sudah terikat perkawinan atau sudah 

punya istri) maupun remaja yang masih sekolah atau kuliah.

Dampak negatif yang akan timbul dari pernikahan yang tidak 

dicatatkan secara yuridis formal, antara lain:  

Pernikahan dianggap tidak sah; 

Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga 

ibu, tidak ada hubungan perdata dengan ayahnya; dan 

Istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut tidak 

berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.63

Namun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU

, status anak dari  pernikahan siri memiliki kedudukan yang 

sama dengan anak dari pernikahan yang sah menurut UU Perkawinan

                   
Siti Ummu Adillah, Analisis Hukum terhadap Faktor-faktor yang Melatarbelakangi 

Terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya terhadap Perempuan (Istri) dan Anak-Anak
M. Thahir Maloko, Nikah Siri Perspektif Hukum Islam, 232. 
Penjelasan dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 berbunyi, “Anak yang 

dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdatadengan ibunya dan keluarga 
ibunya.” berubah menjadi, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan 
perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat 
dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum 
mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.” pasca 
Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. 

 

tarbelakangi dilakukannya pernikahan siri dapat tertutupi, misalnya 

karena hamil di luar nikah atau karena adanya ikatan dinas atau masih 

, hilangnya kekhawatiran perzinahan. Alasan ini yang 

ik yang terjadi pada 

lakinya sudah terikat perkawinan atau sudah 

punya istri) maupun remaja yang masih sekolah atau kuliah.62 

f yang akan timbul dari pernikahan yang tidak 

Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga 

anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut tidak 

63 

Namun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-

, status anak dari  pernikahan siri memiliki kedudukan yang 

sama dengan anak dari pernikahan yang sah menurut UU Perkawinan.65 

faktor yang Melatarbelakangi 
Anak, 108. 

Penjelasan dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 berbunyi, “Anak yang 
dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdatadengan ibunya dan keluarga 

mempunyai hubungan 
laki sebagai ayahnya yang dapat 

dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum 
dengan keluarga ayahnya.” pasca 



 

 

Pada dasarnya, Nabi SAW telah mendorong umatnya unt

menyebarluaskan pernikahan dengan menyelenggarakan 

Anjuran untuk melakukan walimah, walaupun tidak sampai hukumnya 

wajib akan tetapi Nabi sangat menganjurkan. Banyak hal positif yang dapat 

diraih seseorang dari penyiaran pernikahan di

Mencegah  munculnya fitnah di tengah masyarakat, b. Memudahkan 

masyarakat untuk memberikan kesaksiannya, jika kelak ada persoalan

persoalan yang menyangkut kedua mempelai, c. Memudahkan untuk  

mengidentifikasi apakah seseorang sudah m

Dampak negatif lainnya dari nikah siri selain memberikan peluang 

untuk meninggalkan pasangan baik dari pihak suami maupun istri, juga 

memudahkan terjadi poligami, tidak ada bukti otentik berlangsungnya 

pernikahan seperti akta nikah dan 

rasa khawatir bagi yang menjalaninya karena pernikahannya tidak 

mempunyai kekuataan di mata hukum.

5. Pelaksanaan Nikah Siri 

Sebagaimana layaknya pernikahan pada 

dilaksanakan sesuai dengan prosesi pernikahan Islam, yaitu ada calon 

mempelai, wali, saksi, ijab 

adalah pernikahan itu tidak tercatat di KUA. Dengan demikian, proses 

pernikahan mereka tidak dilak

tetapi cukup dinikahkan dengan orang yang dianggap memahami agama 

                                                                                
65Pahlefi, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 46/PUUVIII/2010 terhadap Anak 

dari Perkawinan Siri, Jurnal Ilmu Hukum,
66 M. Thahir Maloko,
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Pada dasarnya, Nabi SAW telah mendorong umatnya unt

menyebarluaskan pernikahan dengan menyelenggarakan wali>mat al

Anjuran untuk melakukan walimah, walaupun tidak sampai hukumnya 

wajib akan tetapi Nabi sangat menganjurkan. Banyak hal positif yang dapat 

diraih seseorang dari penyiaran pernikahan di antaranya adalah: a. 

Mencegah  munculnya fitnah di tengah masyarakat, b. Memudahkan 

masyarakat untuk memberikan kesaksiannya, jika kelak ada persoalan

persoalan yang menyangkut kedua mempelai, c. Memudahkan untuk  

mengidentifikasi apakah seseorang sudah menikah atau belum. 

Dampak negatif lainnya dari nikah siri selain memberikan peluang 

untuk meninggalkan pasangan baik dari pihak suami maupun istri, juga 

memudahkan terjadi poligami, tidak ada bukti otentik berlangsungnya 

pernikahan seperti akta nikah dan nikah siri juga seringkali menimbulkan 

rasa khawatir bagi yang menjalaninya karena pernikahannya tidak 

mempunyai kekuataan di mata hukum.66  

Pelaksanaan Nikah Siri  

Sebagaimana layaknya pernikahan pada umumnya, nikah siri 

dilaksanakan sesuai dengan prosesi pernikahan Islam, yaitu ada calon 

mempelai, wali, saksi, ijab kabul, dan mahar. Adapun yang membedakan 

adalah pernikahan itu tidak tercatat di KUA. Dengan demikian, proses 

pernikahan mereka tidak dilakukan pencatatan dan pengawasan oleh PPN, 

tetapi cukup dinikahkan dengan orang yang dianggap memahami agama 

                                                                                                                      
Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 46/PUUVIII/2010 terhadap Anak 

, Jurnal Ilmu Hukum, (2015), 67. 
M. Thahir Maloko, Nikah Siri Perspektif Hukum Islam, 233-234. 

 

Pada dasarnya, Nabi SAW telah mendorong umatnya untuk 

wali>mat al-‘ursh. 

Anjuran untuk melakukan walimah, walaupun tidak sampai hukumnya 

wajib akan tetapi Nabi sangat menganjurkan. Banyak hal positif yang dapat 

antaranya adalah: a. 

Mencegah  munculnya fitnah di tengah masyarakat, b. Memudahkan 

masyarakat untuk memberikan kesaksiannya, jika kelak ada persoalan-

persoalan yang menyangkut kedua mempelai, c. Memudahkan untuk  

enikah atau belum.  

Dampak negatif lainnya dari nikah siri selain memberikan peluang 

untuk meninggalkan pasangan baik dari pihak suami maupun istri, juga 

memudahkan terjadi poligami, tidak ada bukti otentik berlangsungnya 

nikah siri juga seringkali menimbulkan 

rasa khawatir bagi yang menjalaninya karena pernikahannya tidak 

umumnya, nikah siri 

dilaksanakan sesuai dengan prosesi pernikahan Islam, yaitu ada calon 

abul, dan mahar. Adapun yang membedakan 

adalah pernikahan itu tidak tercatat di KUA. Dengan demikian, proses 

ukan pencatatan dan pengawasan oleh PPN, 

tetapi cukup dinikahkan dengan orang yang dianggap memahami agama 

                                       
Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 46/PUUVIII/2010 terhadap Anak 



 

 

Islam atau ditokohkan seperti kiai. Pendapat yang muncul selama ini bahwa 

kiai sangat berperan dalam proses pernikahan siri.

Sementara itu, pada umu

kebanyakan  orang berlangsung di rumah, namun ada yang mendatangi 

tempat tinggal kiai. Pernikahan resmi tampaknya berbeda dengan konsep 

nikah siri yang menyebutkan  bahwa nikah siri adalah nikah rahasia atau 

tersembunyi. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan siri bukan menjadi 

rahasia lagi karena mereka juga melakukan walimah yang pada dasarnya 

adalah pengumuman tentang pernikahan yang dilakukan. Untuk sahnya  

pernikahan siri ini pelaksanaannya seperti lazimnya pern

agama Islam, maka diharuskan adanya seorang wali yang boleh menikahkan 

seorang perempuan  dengan seorang  laki

Pernikahan selain harus ada wali, syarat lain yang harus terpenuhi 

dalam pernikahan yaitu adanya saksi. Persyaratan lain seba

syarat sahnya pernikahan adalah ijab 

dalam nikah siri dilaksanakan sama halnya jika pasangan menikah di

penghulu, namun

pernikahan tersebut.

6. Pendapat Ulama tentang Nikah Siri

Ulama besar seperti 

berpendapat bahwa nikah siri itu tidak boleh dan jika itu terjadi harus 

difasakh (batal). Akan tetapi apabila saksi telah terpenuhi namun para saksi 
                                                          

67
 Ibid., 224. 

68
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Islam atau ditokohkan seperti kiai. Pendapat yang muncul selama ini bahwa 

kiai sangat berperan dalam proses pernikahan siri.67 

Sementara itu, pada umumnya pelaksanaan nikah siri yang dilakukan 

kebanyakan  orang berlangsung di rumah, namun ada yang mendatangi 

tempat tinggal kiai. Pernikahan resmi tampaknya berbeda dengan konsep 

nikah siri yang menyebutkan  bahwa nikah siri adalah nikah rahasia atau 

mbunyi. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan siri bukan menjadi 

rahasia lagi karena mereka juga melakukan walimah yang pada dasarnya 

adalah pengumuman tentang pernikahan yang dilakukan. Untuk sahnya  

pernikahan siri ini pelaksanaannya seperti lazimnya pern

agama Islam, maka diharuskan adanya seorang wali yang boleh menikahkan 

seorang perempuan  dengan seorang  laki-laki.68 

Pernikahan selain harus ada wali, syarat lain yang harus terpenuhi 

dalam pernikahan yaitu adanya saksi. Persyaratan lain seba

syarat sahnya pernikahan adalah ijab kabul atau akad nikah. Ijab kabul 

dalam nikah siri dilaksanakan sama halnya jika pasangan menikah di

namun perbedaannya hanya tidak dilakukan pencatatan

pernikahan tersebut.69 

apat Ulama tentang Nikah Siri 

Ulama besar seperti Abu H{ani>fah, Ma>lik ibn Anas

berpendapat bahwa nikah siri itu tidak boleh dan jika itu terjadi harus 

difasakh (batal). Akan tetapi apabila saksi telah terpenuhi namun para saksi 
                   

 

Islam atau ditokohkan seperti kiai. Pendapat yang muncul selama ini bahwa 

mnya pelaksanaan nikah siri yang dilakukan 

kebanyakan  orang berlangsung di rumah, namun ada yang mendatangi 

tempat tinggal kiai. Pernikahan resmi tampaknya berbeda dengan konsep 

nikah siri yang menyebutkan  bahwa nikah siri adalah nikah rahasia atau 

mbunyi. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan siri bukan menjadi 

rahasia lagi karena mereka juga melakukan walimah yang pada dasarnya 

adalah pengumuman tentang pernikahan yang dilakukan. Untuk sahnya  

pernikahan siri ini pelaksanaannya seperti lazimnya pernikahan dalam 

agama Islam, maka diharuskan adanya seorang wali yang boleh menikahkan 

Pernikahan selain harus ada wali, syarat lain yang harus terpenuhi 

dalam pernikahan yaitu adanya saksi. Persyaratan lain sebagai salah satu 

abul atau akad nikah. Ijab kabul 

dalam nikah siri dilaksanakan sama halnya jika pasangan menikah di depan 

pencatatan terhadap 

Ma>lik ibn Anas dan Al-Sha>fi’i> 

berpendapat bahwa nikah siri itu tidak boleh dan jika itu terjadi harus 

difasakh (batal). Akan tetapi apabila saksi telah terpenuhi namun para saksi 



 

 

dipesan oleh wali nikah untuk merahasiakan pernikahan yang mereka 

saksikan, para ulama  berbeda pendapat. 

merupakan pernikahan siri dan harus difasakh, karena yang menjadi syarat 

mutlak sahnya pernikahan adalah pengumuman (

keberadaan saksi dianggap hanya sebagai pelengkap. Maka, perkawinan 

yang ada saksi tetapi tidak ada pengumuman adalah perkawinan yang tidak 

memenuhi syarat.

Di sisi lain, 

bahwa nikah y

perkawinan  sah. 

bukanlah nikah siri  atau rahasia, sebab fungsi saksi itu sendiri adalah 

pengumuman. Oleh karena itu, jika suatu pernikahan disaksikan

lagi ada pengumuman khusus. Kehadiran saksi pada waktu melakukan akad 

nikah sudah cukup mewakili pengumuman, bahkan meskipun minta 

dirahasiakan, sebab menurutnya tidak ada lagi rahasia ketika sudah ada 

empat orang. Ulama sepakat bahwa fungsi s

pengumuman kepada masyarakat tentang adanya perkawinan.

Merujuk pada sejarah dan perkembangannya, nikah siri dalam arti  

tidak memenuhi rukun dan syarat

menurut ulama seperti 

bahwa perkawinan semacam itu merupakan perkawinan yang harus 

                                                          
70
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leh wali nikah untuk merahasiakan pernikahan yang mereka 

saksikan, para ulama  berbeda pendapat. Ma>lik memandang pernikahan itu 

merupakan pernikahan siri dan harus difasakh, karena yang menjadi syarat 

mutlak sahnya pernikahan adalah pengumuman (i’la>n). S

keberadaan saksi dianggap hanya sebagai pelengkap. Maka, perkawinan 

yang ada saksi tetapi tidak ada pengumuman adalah perkawinan yang tidak 

memenuhi syarat.70 

Di sisi lain, Abu H{ani>fah, al-Sha>fi’i> dan Ibn Munz{i>r

bahwa nikah yang ada saksi tetapi tidak ada pengumuman adalah 

perkawinan  sah. Abu H{ani>fah dan al-Sha>fi’i menilai nikah semacam itu 

bukanlah nikah siri  atau rahasia, sebab fungsi saksi itu sendiri adalah 

Oleh karena itu, jika suatu pernikahan disaksikan

lagi ada pengumuman khusus. Kehadiran saksi pada waktu melakukan akad 

nikah sudah cukup mewakili pengumuman, bahkan meskipun minta 

dirahasiakan, sebab menurutnya tidak ada lagi rahasia ketika sudah ada 

empat orang. Ulama sepakat bahwa fungsi saksi adalah sebagai 

pengumuman kepada masyarakat tentang adanya perkawinan.

Merujuk pada sejarah dan perkembangannya, nikah siri dalam arti  

tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat pernikahan yakni hadirnya saksi, 

menurut ulama seperti Abu H{ani>fah, Ma>lik ibn Anas dan al

bahwa perkawinan semacam itu merupakan perkawinan yang harus 

                   
Dualisme Hukum Nikah Siri di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Indonesia

ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 15, No. 1, (Juni 2015), 27. 

 

leh wali nikah untuk merahasiakan pernikahan yang mereka 

memandang pernikahan itu 

merupakan pernikahan siri dan harus difasakh, karena yang menjadi syarat 

). Sementara itu 

keberadaan saksi dianggap hanya sebagai pelengkap. Maka, perkawinan 

yang ada saksi tetapi tidak ada pengumuman adalah perkawinan yang tidak 

Ibn Munz{i>r berpendapat  

ang ada saksi tetapi tidak ada pengumuman adalah 

menilai nikah semacam itu 

bukanlah nikah siri  atau rahasia, sebab fungsi saksi itu sendiri adalah 

Oleh karena itu, jika suatu pernikahan disaksikan tidak perlu 

lagi ada pengumuman khusus. Kehadiran saksi pada waktu melakukan akad 

nikah sudah cukup mewakili pengumuman, bahkan meskipun minta 

dirahasiakan, sebab menurutnya tidak ada lagi rahasia ketika sudah ada 

aksi adalah sebagai 

pengumuman kepada masyarakat tentang adanya perkawinan.71 

Merujuk pada sejarah dan perkembangannya, nikah siri dalam arti  

syarat pernikahan yakni hadirnya saksi, 

al-Sha>fi’i sepakat 

bahwa perkawinan semacam itu merupakan perkawinan yang harus 

Dualisme Hukum Nikah Siri di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Indonesia, 



 

 

difasakh. Namun dalam perkembangannya di masyarakat Islam, nikah siri 

merupakan perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat

sehingga masyarakat 

Namun demikian, jika tanpa adanya wali dan saksi maka menurut 

hukum Islam maka nikah siri itu hukumnya tidak sah

Nabi yang diriwayatkan oleh al

و حدثنا قتيبة، حّدثنا أبو 

عوانة عن أيب إسحاق، ح، وحدثنا حمّمد بن يشار، حّدثنا عبد الرمحن بن حمدي، عن 

حّدثنا زيد بن حباب، عن يونس 

قال رسول اهللا صّلى 

‘Ali> ibn H
dari Abu
‘Awa>nah 
Muhammad 
Abu Ish{a>q
Ziya>d. Zayd ibn 
ibn Ish{a>q
berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada nikah tanpa 
wali.74 

 
B. Konsep Gender  

1. Pengertian Gender 

Perspektif  tentang  kesetaraan  gender  (

“rahim” feminisme.
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difasakh. Namun dalam perkembangannya di masyarakat Islam, nikah siri 

merupakan perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat-syarat pernikahan 

sehingga masyarakat memandangnya sah menurut agama (Islam).

Namun demikian, jika tanpa adanya wali dan saksi maka menurut 

hukum Islam maka nikah siri itu hukumnya tidak sah73 berdasarkan hadis 

Nabi yang diriwayatkan oleh al-Tirmidhi berikut. 

و حدثنا قتيبة، حّدثنا أبو . عبد اهللا عن أيب إسحاقحّدثنا علي بن حجر، أخربنا شريك بن 

عوانة عن أيب إسحاق، ح، وحدثنا حمّمد بن يشار، حّدثنا عبد الرمحن بن حمدي، عن 

حّدثنا زيد بن حباب، عن يونس . ح، وحدثنا عبد اهللا بن أيب زياد.إسرائيل، عن أيب إسحاق

قال رسول اهللا صّلى : سى قالبن أيب إسحاق، عن أيب إسحاق، عن أيب بردة، عن أيب مو 

)). ال نكاح إالّ بوىلّ 

H{ujr menceritakan kepada kami bahwa Shari>
u Ish{a>q, telah menceritakan kepada kami 
 dari Abu Ish{a>q, dan telah menceritakan kepada kami 

Muhammad ibn Basha>r,  ‘Abd ar-Rah{ma>n ibn H{amdiyi>
Ish{a>q dan telah menceritakan kepada kami ‘Abdulla>h
. Zayd ibn H{uba>b telah menceritakan kepada kami dari 

Ish{a>q dari Abi Ish{a>q dari Abu Burdah dari Abu 
berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada nikah tanpa 

 

Pengertian Gender  

Perspektif  tentang  kesetaraan  gender  (gender  equality

“rahim” feminisme. Feminisme menyediakan beragam pendekatan teoritik 

                   

‘Isa> Muhammad ibn ‘Isa> ibn Saurah, Sunan al-Tirmi>dhi, No. 1103, 351.

 

difasakh. Namun dalam perkembangannya di masyarakat Islam, nikah siri 

syarat pernikahan 

memandangnya sah menurut agama (Islam).72 

Namun demikian, jika tanpa adanya wali dan saksi maka menurut 

berdasarkan hadis 

حّدثنا علي بن حجر، أخربنا شريك بن 

عوانة عن أيب إسحاق، ح، وحدثنا حمّمد بن يشار، حّدثنا عبد الرمحن بن حمدي، عن 

إسرائيل، عن أيب إسحاق

بن أيب إسحاق، عن أيب إسحاق، عن أيب بردة، عن أيب مو 

ال نكاح إالّ بوىلّ (( اهللا عليه وسّلم   

ari>k ibn ‘Abdillah 
, telah menceritakan kepada kami Qutaybah, Abu 

, dan telah menceritakan kepada kami 
H{amdiyi> dari Isra>i>l dari 

Abdulla>h ibn Abi 
telah menceritakan kepada kami dari Yu>nus 

dari Abu Burdah dari Abu Mu>sa> beliau 
berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada nikah tanpa 

gender  equality)  lahir  dari 

isme menyediakan beragam pendekatan teoritik 

No. 1103, 351. 



 

 

dalam usahanya  membongkar struktur  ketertidasan perempuan (

oppression). Sejak kelahirannya, feminisme merupakan area epistemologi 

yang sangat kaya, multiperspektif, dan multikausal dalam menjelaskan 

faktor ketertindasan perempuan.

Ann Oakley, salah seorang feminis pertama dari Inggris yang 

menggunakan teori gender, menyatakan bahwa gender adalah masalah 

budaya, merujuk kepada klasifikasi sosial dari laki

menjadi maskulin dan feminin, 

dari jenis kelamin harus diakui, demikian juga sifat tidak tetap dari gender. 

Menurutnya, gender adalah perbedaan bukan biologis dan bukan kodrat 

Tuhan.76 

Gender ialah suatu konsep yang digunakan untuk mengidenti

perbedaan laki-

Gender dalam arti ini adalah suatu bentuk rekayasa masyarakat (

contruction), bukannya sesuatu yang bersifat kodrati.

Istilah gender belum masuk dalam perbendaharaan 

Bahasa Indonesia. Walaupun demikian, istilah gender sudah lazim 

digunakan terutama di lingkungan Kantor Menteri Negara Urusan Peranan 

Wanita dengan ejaan "jender". Secara umum jender berarti interpretasi 

mental dan kultural terhadap perbedaan k

perempuan. Gender biasa digunakan untuk menunjukkan pembagian kerja 

yang dianggap tepat bagi laki

                                                          
75 Isnatin Ulfah, Menggugat Perkawinan,
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dalam usahanya  membongkar struktur  ketertidasan perempuan (

). Sejak kelahirannya, feminisme merupakan area epistemologi 

yang sangat kaya, multiperspektif, dan multikausal dalam menjelaskan 

or ketertindasan perempuan.75  

Ann Oakley, salah seorang feminis pertama dari Inggris yang 

menggunakan teori gender, menyatakan bahwa gender adalah masalah 

budaya, merujuk kepada klasifikasi sosial dari laki-laki dan perempuan 

menjadi maskulin dan feminin, berbeda karena waktu dan tempat. Sifat tetap 

dari jenis kelamin harus diakui, demikian juga sifat tidak tetap dari gender. 

Menurutnya, gender adalah perbedaan bukan biologis dan bukan kodrat 

Gender ialah suatu konsep yang digunakan untuk mengidenti

-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial budaya. 

Gender dalam arti ini adalah suatu bentuk rekayasa masyarakat (

), bukannya sesuatu yang bersifat kodrati.77 

Istilah gender belum masuk dalam perbendaharaan 

Bahasa Indonesia. Walaupun demikian, istilah gender sudah lazim 

digunakan terutama di lingkungan Kantor Menteri Negara Urusan Peranan 

Wanita dengan ejaan "jender". Secara umum jender berarti interpretasi 

mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin yakni laki

perempuan. Gender biasa digunakan untuk menunjukkan pembagian kerja 

yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan.  
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Hak-hak Perempuan (Jakarta: Teraju, 2004), 59. 
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dalam usahanya  membongkar struktur  ketertidasan perempuan (women 

). Sejak kelahirannya, feminisme merupakan area epistemologi 

yang sangat kaya, multiperspektif, dan multikausal dalam menjelaskan 

Ann Oakley, salah seorang feminis pertama dari Inggris yang 

menggunakan teori gender, menyatakan bahwa gender adalah masalah 

laki dan perempuan 

berbeda karena waktu dan tempat. Sifat tetap 

dari jenis kelamin harus diakui, demikian juga sifat tidak tetap dari gender. 

Menurutnya, gender adalah perbedaan bukan biologis dan bukan kodrat 

Gender ialah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi 

laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial budaya. 

Gender dalam arti ini adalah suatu bentuk rekayasa masyarakat (social 

Istilah gender belum masuk dalam perbendaharaan Kamus Besar 

Bahasa Indonesia. Walaupun demikian, istilah gender sudah lazim 

digunakan terutama di lingkungan Kantor Menteri Negara Urusan Peranan 

Wanita dengan ejaan "jender". Secara umum jender berarti interpretasi 

elamin yakni laki-laki dan 

perempuan. Gender biasa digunakan untuk menunjukkan pembagian kerja 

Kodifikasia, Vol. 5 No. 1 (2011), 5-6. 

(Semarang: Walisongo Press, 2009), 99. 



 

 

Dalam 

adalah konsep budaya yang berupaya membuat pembedaa

dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara 

laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.

Gender adalah kata yang diambil dari 

sebagai seks atau jenis kelamin. Padahal terdapat perbedaan yang signifikan 

antara kata gender dan seks. Uraian awal mengenai perbedaan gender dan 

seks merupakan pengantar menuju konsep gender. Seks atau jenis kelamin 

adalah pensifatan atau pembagian jenis kelamin manusia yang ditentukan 

secara biologis antara laki

suatu sifat yang melekat pada kaum laki

dikonstruksi secara sosial maupun kultural.

Studi gend

(masculinity/rujuliyah

Berbeda dengan studi seks yang lebih menekankan perkembangan aspek 

biologis dan komposisi kimia dalam tubuh laki

dan perempuan (

Dalam  upaya  mengubah  perilaku  seseorang terhadap pemahaman 

gender, ada beberapa istilah yang perlu diketahui, yaitu:

                                                          
78 Abdul Aziz, dkk., 

dan Anak UIN Sunan Ampel Surabaya
79 Mansour Fakih, 

2001), 7-8. 

80 Nasaruddin Umar, 
Rakyat, 2010), 31. 
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Dalam Women's Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa gender 

adalah konsep budaya yang berupaya membuat pembedaa

dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara 

laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.

Gender adalah kata yang diambil dari bahasa Inggris yang diartikan 

sebagai seks atau jenis kelamin. Padahal terdapat perbedaan yang signifikan 

antara kata gender dan seks. Uraian awal mengenai perbedaan gender dan 

seks merupakan pengantar menuju konsep gender. Seks atau jenis kelamin 

ensifatan atau pembagian jenis kelamin manusia yang ditentukan 

secara biologis antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan gender ialah 

suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang 

dikonstruksi secara sosial maupun kultural.79 

Studi gender lebih menekankan perkembangan aspek maskulinitas 

rujuliyah) atau feminitas (femininity/nisa’iyyah

Berbeda dengan studi seks yang lebih menekankan perkembangan aspek 

biologis dan komposisi kimia dalam tubuh laki-laki (maleness/

dan perempuan (femaleness/unuthah).80 

Dalam  upaya  mengubah  perilaku  seseorang terhadap pemahaman 

gender, ada beberapa istilah yang perlu diketahui, yaitu: 

                   
, dkk., Buku Saku Gender, Islam dan Budaya (Surabaya: 

dan Anak UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 7. 
Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur’an 

 

dijelaskan bahwa gender 

adalah konsep budaya yang berupaya membuat pembedaan (distinction) 

dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara 

laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.78 

bahasa Inggris yang diartikan 

sebagai seks atau jenis kelamin. Padahal terdapat perbedaan yang signifikan 

antara kata gender dan seks. Uraian awal mengenai perbedaan gender dan 

seks merupakan pengantar menuju konsep gender. Seks atau jenis kelamin 

ensifatan atau pembagian jenis kelamin manusia yang ditentukan 

Sedangkan gender ialah 

laki maupun perempuan yang 

er lebih menekankan perkembangan aspek maskulinitas 

nisa’iyyah) seseorang. 

Berbeda dengan studi seks yang lebih menekankan perkembangan aspek 

maleness/zhukurah) 

Dalam  upaya  mengubah  perilaku  seseorang terhadap pemahaman 

(Surabaya: Pusat Studi Gender 

akarta: Pustaka Pelajar, 

Qur’an (Jakarta: Dian 



 

 

a. Buta gender (

tidak  memahami tentang 

perbedaan kepentingan laki

b. Sadar gender (

yang sudah menyadari kesamaan hak dan kewajiban antara perempuan 

dan laki-laki.

c. Peka/ sensitif gender (

kepekaan  seseorang dalam melihat dan menilai hasil pembangunan 

dan aspek kehidupan lainnya dari perspektif gender (disesuaikan 

kepentingan yang berbeda antara laki

d. Mawas gender (

memandang suatu keadaan berdasarkan perspektif gender.

e. Peduli/responsif gender (

atau program/kegiatan atau kondisi yang sudah dilakukan dengan 

memperhitungkan kepentingan kedua  jenis ke

Tujuan memahami gender adalah untuk memutus ketimpangan 

gender dalam rangka meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender.

Terdapat dua hal pokok perlu diperhatikan dalam memahami konsep gender, 

yaitu kesetaraan dan keadilan gender

diskriminasi gender

2. Kesetaraan dan Keadilan Gender

                                                          
81 Sri Sundari Sasongko

Peningkatan Kualitas Perempuan, BKKBN, 2009),
82 Elfi Muawanah, 

TERAS, 2009), 1. 
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Buta gender (gender blind), yaitu  kondisi/keadaan seseorang yang 

tidak  memahami tentang pengertian/konsep gender karena ada 

perbedaan kepentingan laki-laki dan perempuan. 

Sadar gender (gender awareness), yaitu kondisi/keadaan seseorang 

yang sudah menyadari kesamaan hak dan kewajiban antara perempuan 

laki. 

Peka/ sensitif gender (gender  sensitive), yaitu kemampuan dan 

kepekaan  seseorang dalam melihat dan menilai hasil pembangunan 

dan aspek kehidupan lainnya dari perspektif gender (disesuaikan 

kepentingan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan).

Mawas gender (gender perspective), yaitu kemampuan seseorang 

memandang suatu keadaan berdasarkan perspektif gender.

Peduli/responsif gender (gender concern/responcive), yaitu kebijakan 

atau program/kegiatan atau kondisi yang sudah dilakukan dengan 

memperhitungkan kepentingan kedua  jenis kelamin.81

Tujuan memahami gender adalah untuk memutus ketimpangan 

gender dalam rangka meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender.

ua hal pokok perlu diperhatikan dalam memahami konsep gender, 

kesetaraan dan keadilan gender di satu sisi, serta ketidakadilan dan 

diskriminasi gender di sisi lain. 

Kesetaraan dan Keadilan Gender 

                   
Sri Sundari Sasongko, Konsep dan Teori Gender, (Jakarta: Pusat Pelatihan Gender dan 

Peningkatan Kualitas Perempuan, BKKBN, 2009), 9. 
Elfi Muawanah, Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia (Yogyakarta: Penerbit 

 

), yaitu  kondisi/keadaan seseorang yang 

pengertian/konsep gender karena ada 

), yaitu kondisi/keadaan seseorang 

yang sudah menyadari kesamaan hak dan kewajiban antara perempuan 

), yaitu kemampuan dan 

kepekaan  seseorang dalam melihat dan menilai hasil pembangunan 

dan aspek kehidupan lainnya dari perspektif gender (disesuaikan 

laki dan perempuan). 

yaitu kemampuan seseorang 

memandang suatu keadaan berdasarkan perspektif gender. 

), yaitu kebijakan 

atau program/kegiatan atau kondisi yang sudah dilakukan dengan 

81 

Tujuan memahami gender adalah untuk memutus ketimpangan 

gender dalam rangka meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender.82 

ua hal pokok perlu diperhatikan dalam memahami konsep gender, 

ketidakadilan dan 

Pusat Pelatihan Gender dan 

(Yogyakarta: Penerbit 



 

 

Kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu kondisi di mana 

porsi dan siklus sosial perempuan dan laki

harmonis. Kondisi ini dapat terwujud 

antara perempuan dan laki

a. Kesetaraan gender, yaitu suatu kondisi perempuan dan laki

menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk 

mewujudkan secara penuh hak

pembangunan di segala bidang kehidupan.

Development

kesempatan baik pada perempuan maupun laki

setara/sebanding  menikmati hak

sosial mempu

menikmati manfaat dari hasil pembangunan

b. Keadilan gender

laki melalui proses budaya dan kebijakan yang menghilangkan 

hambatan

dari USAID menyebutkan bahwa 

proses untuk menjadi 

Untuk memastikan adanya 

mengompensasi kerugian secara histori  maupun sosial yang 

mencegah perempuan dan laki

permainan. Strategi keadilan gender pada akhirnya  digunakan  untuk 
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Kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu kondisi di mana 

porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, seimbang, dan 

harmonis. Kondisi ini dapat terwujud apabila terdapat perlakuan adil 

antara perempuan dan laki-laki. 

Kesetaraan gender, yaitu suatu kondisi perempuan dan laki

menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk 

mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi 

ngunan di segala bidang kehidupan. Definisi dari

Development USAID menyebutkan bahwa kesetaraan gender memberi 

kesempatan baik pada perempuan maupun laki-laki untuk secara 

setara/sebanding  menikmati hak-haknya sebagai manusia, secara 

sosial mempunyai benda-benda, kesempatan, sumberdaya dan 

menikmati manfaat dari hasil pembangunan. 

Keadilan gender, adalah suatu kondisi adil untuk perempuan dan laki

laki melalui proses budaya dan kebijakan yang menghilangkan 

hambatan-hambatan berperan bagi perempuan dan laki

dari USAID menyebutkan bahwa keadilan  gender merupakan suatu 

proses untuk menjadi fair baik pada perempuan maupun laki

Untuk memastikan adanya fair, harus tersedia suatu ukuran untuk 

mengompensasi kerugian secara histori  maupun sosial yang 

mencegah perempuan dan laki-laki dari berlakunya suatu tahapan 

permainan. Strategi keadilan gender pada akhirnya  digunakan  untuk 

 

Kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu kondisi di mana 

laki setara, seimbang, dan 

apabila terdapat perlakuan adil 

Kesetaraan gender, yaitu suatu kondisi perempuan dan laki-laki 

menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk 

hak asasi dan potensinya bagi 

Definisi dari Women In 

esetaraan gender memberi 

laki untuk secara 

haknya sebagai manusia, secara 

benda, kesempatan, sumberdaya dan 

uatu kondisi adil untuk perempuan dan laki-

laki melalui proses budaya dan kebijakan yang menghilangkan 

hambatan berperan bagi perempuan dan laki-laki. Definisi 

eadilan  gender merupakan suatu 

baik pada perempuan maupun laki-laki. 

, harus tersedia suatu ukuran untuk 

mengompensasi kerugian secara histori  maupun sosial yang 

laki dari berlakunya suatu tahapan 

permainan. Strategi keadilan gender pada akhirnya  digunakan  untuk 



 

 

meningkatkan kesetaraan gender. Keadilan merupakan cara, 

kesetaraan

Mufidah Ch. dalam bukunya berjudul “Paradigma Gender” 

mengatakan bahwa untuk mengetahui apakah laki

dalam keluarga telah setara dan berkeadilan, dapat dilihat pada hal

berikut. 

a. Seberapa besar partisipasi aktif pere

kebijakan maupun pengambilan keputusan dan perencanaan maupun 

dalam pelaksanaan segala kegiatan keluarga baik dalam wilayah 

domestik maupun publik;

b. Seberapa besar manfaat yang diperoleh perempuan dari hasil 

pelaksanaan berbagai k

pemanfaat dan penikmat hasilnya, khususnya dalam relasi keluarga; 

dan 

c. Seberapa besar akses dan kontrol serta penguasaan perempuan dalam 

berbagai sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang 

menjadi aset keluar

pendidikan dan pengetahuan, jaminan kesehatan, hak

dan sebagainya.

Oleh sebab itu, lahirlah istilah relasi gender, merupakan upaya untuk 

meningkatkan keadilan gender yang fokus penanganannya tidak han

melibatkan perempuan (istri), tetapi lebih ditujukan kepada keduanya 

                                                          
83 Herien Puspitawati

(2013), 5-6. 
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meningkatkan kesetaraan gender. Keadilan merupakan cara, 

kesetaraan adalah hasilnya.83 

Mufidah Ch. dalam bukunya berjudul “Paradigma Gender” 

mengatakan bahwa untuk mengetahui apakah laki-laki dan perempuan 

dalam keluarga telah setara dan berkeadilan, dapat dilihat pada hal

Seberapa besar partisipasi aktif perempuan baik dalam perumusan 

kebijakan maupun pengambilan keputusan dan perencanaan maupun 

dalam pelaksanaan segala kegiatan keluarga baik dalam wilayah 

domestik maupun publik; 

Seberapa besar manfaat yang diperoleh perempuan dari hasil 

pelaksanaan berbagai kegiatan baik sebagai pelaku maupun sebagai 

pemanfaat dan penikmat hasilnya, khususnya dalam relasi keluarga; 

Seberapa besar akses dan kontrol serta penguasaan perempuan dalam 

berbagai sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang 

menjadi aset keluarga, seperti hak warisan, hak memperoleh 

pendidikan dan pengetahuan, jaminan kesehatan, hak

dan sebagainya. 

Oleh sebab itu, lahirlah istilah relasi gender, merupakan upaya untuk 

meningkatkan keadilan gender yang fokus penanganannya tidak han

melibatkan perempuan (istri), tetapi lebih ditujukan kepada keduanya 

                   
Herien Puspitawati, Konsep, Teori dan Analisis Gender, Jurnal, Institus Pertanian 

 

meningkatkan kesetaraan gender. Keadilan merupakan cara, 

Mufidah Ch. dalam bukunya berjudul “Paradigma Gender” 

laki dan perempuan 

dalam keluarga telah setara dan berkeadilan, dapat dilihat pada hal-hal 

mpuan baik dalam perumusan 

kebijakan maupun pengambilan keputusan dan perencanaan maupun 

dalam pelaksanaan segala kegiatan keluarga baik dalam wilayah 

Seberapa besar manfaat yang diperoleh perempuan dari hasil 

egiatan baik sebagai pelaku maupun sebagai 

pemanfaat dan penikmat hasilnya, khususnya dalam relasi keluarga; 

Seberapa besar akses dan kontrol serta penguasaan perempuan dalam 

berbagai sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang 

ga, seperti hak warisan, hak memperoleh 

pendidikan dan pengetahuan, jaminan kesehatan, hak-hak reproduksi, 

Oleh sebab itu, lahirlah istilah relasi gender, merupakan upaya untuk 

meningkatkan keadilan gender yang fokus penanganannya tidak hanya 

melibatkan perempuan (istri), tetapi lebih ditujukan kepada keduanya 

Institus Pertanian Bogor, 



 

 

(suami istri). Dari relasi yang berkeadilan gender, muncul peran

komunitas antara keduanya yang dapat dilakukan sepanjang tidak 

melampaui kodrat keduanya baik peran domestik maup

merawat dan mendidik anak, mengerjakan pekerjaan rumah tangga, mencari 

nafkah, pengambilan keputusan, dan sebagainya.

Berikut beberapa w

keluarga, yaitu:

a. Akses, diartikan sebagai kapasitas untu

untuk  sepenuhnya berpartisipasi secara aktif dan produktif (secara 

sosial, ekonomi dan politik) dalam masyarakat termasuk akses ke 

sumber daya, pelayanan, tenaga kerja dan pekerjaan, informasi dan 

manfaat. Contoh: Memberi kesempa

perempuan dan laki

minat dan kemampuannya, dengan asumsi sumber daya keluarga 

mencukupi.

b. Partisipasi

apa?. Suami dan istri sama

pengambilan keputusan atas penggunaan sumbe

demokratis dan bila perlu melibatkan anak

perempuan.

c. Kontrol, diartikan sebagai ”

Perempuan dan laki
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(suami istri). Dari relasi yang berkeadilan gender, muncul peran

komunitas antara keduanya yang dapat dilakukan sepanjang tidak 

melampaui kodrat keduanya baik peran domestik maupun publik. Misalnya, 

merawat dan mendidik anak, mengerjakan pekerjaan rumah tangga, mencari 

nafkah, pengambilan keputusan, dan sebagainya.84 

Berikut beberapa wujud kesetaraan dan keadilan gender dalam 

, yaitu: 

diartikan sebagai kapasitas untuk menggunakan sumber daya 

untuk  sepenuhnya berpartisipasi secara aktif dan produktif (secara 

sosial, ekonomi dan politik) dalam masyarakat termasuk akses ke 

sumber daya, pelayanan, tenaga kerja dan pekerjaan, informasi dan 

manfaat. Contoh: Memberi kesempatan yang sama bagi anak 

perempuan dan laki-laki untuk melanjutkan sekolah sesuai dengan 

minat dan kemampuannya, dengan asumsi sumber daya keluarga 

mencukupi. 

Partisipasi, diartikan sebagai “Who does what?” atau Siapa melakukan  

apa?. Suami dan istri sama-sama berpartisipasi dalam proses 

pengambilan keputusan atas penggunaan sumber daya keluarga secara 

demokratis dan bila perlu melibatkan anak-anak baik laki

perempuan. 

diartikan sebagai ”Who has what?” atau Siapa punya 

Perempuan dan laki-laki mempunyai kontrol yang sama dalam 

                   
Paradigma Gender (Malang: Bayumedia Publishing, 2003), 75

 

(suami istri). Dari relasi yang berkeadilan gender, muncul peran-peran 

komunitas antara keduanya yang dapat dilakukan sepanjang tidak 

un publik. Misalnya, 

merawat dan mendidik anak, mengerjakan pekerjaan rumah tangga, mencari 

ujud kesetaraan dan keadilan gender dalam 

k menggunakan sumber daya 

untuk  sepenuhnya berpartisipasi secara aktif dan produktif (secara 

sosial, ekonomi dan politik) dalam masyarakat termasuk akses ke 

sumber daya, pelayanan, tenaga kerja dan pekerjaan, informasi dan 

tan yang sama bagi anak 

laki untuk melanjutkan sekolah sesuai dengan 

minat dan kemampuannya, dengan asumsi sumber daya keluarga 

” atau Siapa melakukan  

ama berpartisipasi dalam proses 

daya keluarga secara 

anak baik laki-laki maupun 

” atau Siapa punya apa?. 

laki mempunyai kontrol yang sama dalam 

(Malang: Bayumedia Publishing, 2003), 75-76. 



 

 

penggunaan sumber daya keluarga. Suami dan istri dapat memiliki 

properti atas nama keluarga.

d. Manfaat, semua aktivitas keluarga harus mempunyai manfaat yang 

sama bagi seluruh anggota keluarga.

Terdapat beberapa variabel yang dapat digunakan sebagai standar 

dalam menganalisa prinsip

yaitu: 

a. Laki-laki dan perempuan sama

Salah satu tujuan penciptaan manusia adalah untuk 

menyembah kepada 

tidak ada perbedaan antara laki

berpotensi untuk sama

diistilahkan sebagai hamba yang bertakwa (

disebutkan dalam ayat ber

 

    

b. Laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi

Maksud dari tujuan penciptaan manusia di muka bumi i ni 

adalah di samping untuk menjadi hamba yang tunduk dan patuh serta 

mengabdi kepada Allah SWT, juga untuk menjadi khalifah di bumi 

(khali>fat fi> al

                                                          
85 Herien Puspitawati
86 Al-Qur’an, 49:13.
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penggunaan sumber daya keluarga. Suami dan istri dapat memiliki 

properti atas nama keluarga. 

Manfaat, semua aktivitas keluarga harus mempunyai manfaat yang 

sama bagi seluruh anggota keluarga.85 

Terdapat beberapa variabel yang dapat digunakan sebagai standar 

dalam menganalisa prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam al

laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba 

Salah satu tujuan penciptaan manusia adalah untuk 

menyembah kepada Tuhan. Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, 

tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, keduanya 

berpotensi untuk sama-sama untuk menjadi hamba ideal yang 

diistilahkan sebagai hamba yang bertakwa (muttaqi>n

disebutkan dalam ayat berikut.  

             

              ٨٦

laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi 

Maksud dari tujuan penciptaan manusia di muka bumi i ni 

adalah di samping untuk menjadi hamba yang tunduk dan patuh serta 

mengabdi kepada Allah SWT, juga untuk menjadi khalifah di bumi 

khali>fat fi> al-ard}). Sebagaimana dalam firman-Nya berikut.

                   
Herien Puspitawati, “Konsep, Teori dan Analisis Gender”, 6. 

Qur’an, 49:13. 

 

penggunaan sumber daya keluarga. Suami dan istri dapat memiliki 

Manfaat, semua aktivitas keluarga harus mempunyai manfaat yang 

Terdapat beberapa variabel yang dapat digunakan sebagai standar 

prinsip kesetaraan gender dalam al-Qur’an, 

Salah satu tujuan penciptaan manusia adalah untuk 

Tuhan. Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, 

laki dan perempuan, keduanya 

sama untuk menjadi hamba ideal yang 

muttaqi>n). Sebagaimana 

      

    

Maksud dari tujuan penciptaan manusia di muka bumi i ni 

adalah di samping untuk menjadi hamba yang tunduk dan patuh serta 

mengabdi kepada Allah SWT, juga untuk menjadi khalifah di bumi 

Nya berikut. 



 

 

    

     

c. Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primodial

Laki

menerima perjanjian primodial dengan Tuhan (ikrar ketuhanan). 

Seperti diketahui, menjelang seorang anak manusia keluar dari rahim 

ibunya, ia terleb

Tuhannya, sebagaimana diungkapkan dalam ayat berikut.

   

   

d. Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis

Semua ayat yang menceritakan tentang drama kosmis, yakni 

cerita tentang keadaan Adam dan pasangannya di surga sampai 

ke bumi, selalu menekankan kedua belah pihak secara aktif dengan 

menggunakan kata gangti untuk dua orang (

untuk Adam dan Hawa seperti ketika keduanya diciptakan di surga 

dan memanfaatkan fasilitas surga yang disebutkan dalam

                                                          
87 Al-Qur’an, 2:30.
88 Al-Qur’an, 7:172.
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    ٨٧ 

laki dan perempuan menerima perjanjian primodial

Laki-laki dan perempuan sama-sama mengemban amanah dan 

menerima perjanjian primodial dengan Tuhan (ikrar ketuhanan). 

Seperti diketahui, menjelang seorang anak manusia keluar dari rahim 

ibunya, ia terlebih dahulu harus menerima perjanjian dengan 

Tuhannya, sebagaimana diungkapkan dalam ayat berikut.

             

             

    ٨٨   

Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis

Semua ayat yang menceritakan tentang drama kosmis, yakni 

cerita tentang keadaan Adam dan pasangannya di surga sampai 

ke bumi, selalu menekankan kedua belah pihak secara aktif dengan 

menggunakan kata gangti untuk dua orang (huma>), yaitu kata ganti 

untuk Adam dan Hawa seperti ketika keduanya diciptakan di surga 

dan memanfaatkan fasilitas surga yang disebutkan dalam

                   
Qur’an, 2:30. 
Qur’an, 7:172. 

 

     

      

      

laki dan perempuan menerima perjanjian primodial 

sama mengemban amanah dan 

menerima perjanjian primodial dengan Tuhan (ikrar ketuhanan). 

Seperti diketahui, menjelang seorang anak manusia keluar dari rahim 

ih dahulu harus menerima perjanjian dengan 

Tuhannya, sebagaimana diungkapkan dalam ayat berikut. 

     

    

     

 

Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis 

Semua ayat yang menceritakan tentang drama kosmis, yakni 

cerita tentang keadaan Adam dan pasangannya di surga sampai keluar 

ke bumi, selalu menekankan kedua belah pihak secara aktif dengan 

), yaitu kata ganti 

untuk Adam dan Hawa seperti ketika keduanya diciptakan di surga 

dan memanfaatkan fasilitas surga yang disebutkan dalam ayat berikut. 



 

 

    

e. Laki-laki dan perempuan berpotensi untuk meraih prestasi

Peluang untuk meraih prestasi maksimum tidak ada 

pembedaan antara laki

spiritual maupun urusan karier profesional, ditegaskan khusus dalam 

salah satu firman

     

Al-Qur’an menegaskan secara gamblang bahwa pada dasarnya 

kedudukan laki

satu nafs (living entity

terhadap yang lain.

     

     

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan
menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah 
menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah 
memperkembang biakkan laki

                                                          
89 Al-Qur’an, 2:35.
90 Nasaruddin Umar, 
91 Al-Qur’an, 4:124.
92 Mansoer Fakih, 

Risalah Gusti, 2000), 50. 
93 al-Qur’an, 4:1. 
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           ٨٩   

laki dan perempuan berpotensi untuk meraih prestasi

Peluang untuk meraih prestasi maksimum tidak ada 

pembedaan antara laki-laki dan perempuan baik dalam bidang 

spiritual maupun urusan karier profesional, ditegaskan khusus dalam 

salah satu firman-Nya yaitu.90 

          

       ٩١  

Qur’an menegaskan secara gamblang bahwa pada dasarnya 

kedudukan laki-laki dan perempuan adalah adil. Keduanya diciptakan dari 

living entity), di mana yang satu tidak memiliki keunggulan 

terhadap yang lain.92 Sebagaimana dalam ayat berikut. 

       

              

    ٩٣ 

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan
menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah 
menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah 
memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. 

                   
Qur’an, 2:35. 

Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur’an, 
Qur’an, 4:124. 

Mansoer Fakih, Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam 
 

 

     

     

laki dan perempuan berpotensi untuk meraih prestasi 

Peluang untuk meraih prestasi maksimum tidak ada 

laki dan perempuan baik dalam bidang 

spiritual maupun urusan karier profesional, ditegaskan khusus dalam 

    

  

Qur’an menegaskan secara gamblang bahwa pada dasarnya 

laki dan perempuan adalah adil. Keduanya diciptakan dari 

), di mana yang satu tidak memiliki keunggulan 

      

    

     

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah 
menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah 
menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah 

laki dan perempuan yang banyak. 

Qur’an, 229-244. 

Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam (Surabaya: 



 

 

dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) 
nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) 
hubungan silaturrahim. Ses
mengawasi kamu.

 

3. Ketidakadilan dan Diskriminasi Gender

Ketidakadilan dan diskriminasi gender merupakan kondisi tidak adil 

akibat dari sistem dan struktur sosial yang di dalamnya baik perempuan 

maupun laki-laki menjadi kor

terjadi karena adanya keyakinan dan pembenaran yang tertanam sepanjang 

peradaban manusia dalam berbagai bentuk yang bukan hanya menimpa 

perempuan saja, melainkan dialami pula oleh laki

Fakih mendefinisi

struktur di mana kaum perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. 

Ketidakadilan gender dapat diukur dengan manifestasi 

ketidakadilan akibat diskriminasi gender itu meliputi mar

subordinasi, pandangan stereot

a. Proses mar

kelamin dalam 

akses dan partisipasi publik

b. Subordinasi

salah satu jenis kelamin dan 

                                                          
94 Dwi Asrini, Gender

Konflik, Makalah, Universitas Surakarta, 8
95 Nurna, Ketidakadilan Gender dalam Novel Geni Jora Karya Abidah El Khalieqy
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dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) 
Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) 

hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan 
mengawasi kamu. 

Ketidakadilan dan Diskriminasi Gender 

Ketidakadilan dan diskriminasi gender merupakan kondisi tidak adil 

akibat dari sistem dan struktur sosial yang di dalamnya baik perempuan 

laki menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan gender 

terjadi karena adanya keyakinan dan pembenaran yang tertanam sepanjang 

peradaban manusia dalam berbagai bentuk yang bukan hanya menimpa 

perempuan saja, melainkan dialami pula oleh laki-laki.94 

Fakih mendefinisikan ketidakadilan gender sebagai sistem dan 

struktur di mana kaum perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. 

Ketidakadilan gender dapat diukur dengan manifestasi dalam

ketidakadilan akibat diskriminasi gender itu meliputi mar

subordinasi, pandangan stereotip, kekerasan, dan beban berlebihan.

Proses marginalisasi (peminggiran, pemiskinan) atas 

kelamin dalam bentuk ketidakadilan yang disebabkan gender

akses dan partisipasi publik. 

Subordinasi adalah keyakinan dan perlakuan atau sikap merendahkan 

salah satu jenis kelamin dan menunjukkan bahwa salah satu jenis 

                   
Gender dalam Konteks Teori Struktural-Fungsional 

Universitas Surakarta, 8-9. 
Ketidakadilan Gender dalam Novel Geni Jora Karya Abidah El Khalieqy

Humanika, Vol. 3, No. 15, (Desember 2015), 5. 

 

dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) 
Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) 

ungguhnya Allah selalu menjaga dan 

Ketidakadilan dan diskriminasi gender merupakan kondisi tidak adil 

akibat dari sistem dan struktur sosial yang di dalamnya baik perempuan 

ban dari sistem tersebut. Ketidakadilan gender 

terjadi karena adanya keyakinan dan pembenaran yang tertanam sepanjang 

peradaban manusia dalam berbagai bentuk yang bukan hanya menimpa 

kan ketidakadilan gender sebagai sistem dan 

struktur di mana kaum perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. 

dalam bentuk-bentuk 

ketidakadilan akibat diskriminasi gender itu meliputi marginalisasi, 

, kekerasan, dan beban berlebihan.95  

, pemiskinan) atas salah satu jenis 

bentuk ketidakadilan yang disebabkan gender dalam 

atau sikap merendahkan 

menunjukkan bahwa salah satu jenis 

Fungsional dan Teori Sosial-

Ketidakadilan Gender dalam Novel Geni Jora Karya Abidah El Khalieqy, Jurnal 



 

 

kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis 

kelamin lainnya.

c. Pelabelan

negatif secara umum selalu melahirkan ketidakadilan

satu jenis kelamin.

d. Kekerasan

ketidaknyamanan atau ketidakamanan baik secara fisik, psikis, 

seksual, dan ekonomi.

e. Beban berlebihan

gender 

seimbang yang mengakibatkan menurunnya kualitas hidup.

Keyakinan bahwa tidak ada manusia yang setara dengan Allah dan 

tidak ada anak dan titisan Tuhan

kesetaraan manusia sebagai sesam

satu dan manusia nomor dua, manusia pada hakikatnya sama. Raja bukanlah 

tuhan bagi rakyat, suami bukanlah tuhan bagi istri, orang kaya bukanlah tu

bagi orang miskin.

Di dalam al

untuk seorang suami dengan tujuan pencapaian rasa tenteram berbalut kasih 

dan sayang. Sebagaimana dalam firman
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kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis 

kelamin lainnya. 

Pelabelan atau penandaan (stereotype) yang sering sekali b

negatif secara umum selalu melahirkan ketidakadilan

satu jenis kelamin. 

Kekerasan yang merupakan perlakuan yang menyebabkan 

ketidaknyamanan atau ketidakamanan baik secara fisik, psikis, 

seksual, dan ekonomi. 

berlebihan yang merupakan diskriminasi dan ketidakadilan 

berupa beban kerja yang tidak proporsional dan tidak 

seimbang yang mengakibatkan menurunnya kualitas hidup.

Keyakinan bahwa tidak ada manusia yang setara dengan Allah dan 

tidak ada anak dan titisan Tuhan, pada gilirannya melahirkan pandangan 

kesetaraan manusia sebagai sesama makhluk Allah. Tidak ada manusia nomor 

satu dan manusia nomor dua, manusia pada hakikatnya sama. Raja bukanlah 

tuhan bagi rakyat, suami bukanlah tuhan bagi istri, orang kaya bukanlah tu

bagi orang miskin.97 

Di dalam al-Qur’an ditegaskan bahwa Allah menciptakan seorang istri 

untuk seorang suami dengan tujuan pencapaian rasa tenteram berbalut kasih 

dan sayang. Sebagaimana dalam firman-Nya berikut. 

                   
Mochamad Sodik, Fikih Indonesia (Yogyakarta: SUKA-Press, 2014), 72
Siti Musdah Mulia, Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender (Yogyakarta: Kibar Press, 

 

kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis 

yang sering sekali bersifat 

negatif secara umum selalu melahirkan ketidakadilan terhadap salah 

yang merupakan perlakuan yang menyebabkan 

ketidaknyamanan atau ketidakamanan baik secara fisik, psikis, 

upakan diskriminasi dan ketidakadilan 

tidak proporsional dan tidak 

seimbang yang mengakibatkan menurunnya kualitas hidup.96  

Keyakinan bahwa tidak ada manusia yang setara dengan Allah dan 

pada gilirannya melahirkan pandangan 

Tidak ada manusia nomor 

satu dan manusia nomor dua, manusia pada hakikatnya sama. Raja bukanlah 

tuhan bagi rakyat, suami bukanlah tuhan bagi istri, orang kaya bukanlah tuhan 

Qur’an ditegaskan bahwa Allah menciptakan seorang istri 

untuk seorang suami dengan tujuan pencapaian rasa tenteram berbalut kasih 

Press, 2014), 72-73. 
(Yogyakarta: Kibar Press, 



 

 

    

Dan di antara tanda
untukmu istri
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan
dan sayang. 
terdapat tanda

Ada tiga kunci yang harus dipegangi dalam mengarungi bahtera rumah 

tangga, yaitu mawaddah 

simpati dan menghormati satu dengan yang lain); dan

ketentraman).99 

Kerjasama laki

maupun publik agar kesejahteraan keluarga maupun negara dirumuskan dalam 

keseimbangan perspektif laki

mengambil keputusan dalam pernikahan yang 

sementara bagi istri dan anak

Kepemimpinan laki

keistimewaan, tetapi sekaligus tanggung jawab yang tidak kecil.  Salah satu 

alasan suami menjadi pemimpin atas

untuk menafkahi istri meski dalam pernikahan siri sekalipun. Seperti dalam 

firman-Nya berikut.
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99 Mochamad Sodik, 
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           ٩٨  

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih 
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. 

Ada tiga kunci yang harus dipegangi dalam mengarungi bahtera rumah 

mawaddah (saling mencintai satu sama lain); 

simpati dan menghormati satu dengan yang lain); dan saki>nah 

Kerjasama laki-laki dan perempuan sangat penting di wilayah domestik 

maupun publik agar kesejahteraan keluarga maupun negara dirumuskan dalam 

keseimbangan perspektif laki-laki dan perempuan. Suami tidak semestinya 

mengambil keputusan dalam pernikahan yang hanya saki>nah 

sementara bagi istri dan anak-anak adalah sebuah bencana.100 

Kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangganya adalah sebuah 

keistimewaan, tetapi sekaligus tanggung jawab yang tidak kecil.  Salah satu 

alasan suami menjadi pemimpin atas perempuan adalah adanya kewajiban 

untuk menafkahi istri meski dalam pernikahan siri sekalipun. Seperti dalam 

Nya berikut. 

                   
30: 21. 

Mochamad Sodik, Fikih Indonesia, 82. 
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Dia menciptakan 
istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

Nya diantaramu rasa kasih 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 

Ada tiga kunci yang harus dipegangi dalam mengarungi bahtera rumah 

 rah}mah (saling 

saki>nah (kedamaian dan 

laki dan perempuan sangat penting di wilayah domestik 

maupun publik agar kesejahteraan keluarga maupun negara dirumuskan dalam 

laki dan perempuan. Suami tidak semestinya 

saki>nah bagi dirinya 

laki dalam rumah tangganya adalah sebuah 

keistimewaan, tetapi sekaligus tanggung jawab yang tidak kecil.  Salah satu 

perempuan adalah adanya kewajiban 

untuk menafkahi istri meski dalam pernikahan siri sekalipun. Seperti dalam 

Kesetaraan, 94. 



 

 

    

      

    

  ١٠١   

Kaum laki
Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki
yang lain (wanita), dan karena mereka (laki
sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah 
yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak 
ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita
yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka da
pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. 
Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari
cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi 
lagi Maha Besar.
 

4. Teori Gender (Teori

Kaum femin

berbagai bentuk stereotip gender lainnya yang berkembang luas di 

masyarakat. Pandangan feminis terhadap perbedaan peran gender laki

laki dan perempuan secara umum dapat dikategorikan 

kelompok berikut.

a. Feminisme Liberal

Margaret Fuller (1810

Anglina Grimke (1792

merupakan beberapa tokoh aliran ini. Dasar pemikiran kelompok ini 

adalah bahwa semua manusia, laki
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Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena 
Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian 
yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan 
sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah 
yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak 
ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita
yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka da
pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. 
Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari
cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi 
lagi Maha Besar. 

Teori-teori Feminisme) 

Kaum feminis berupaya menggugat kemapanan patriarki dan 

berbagai bentuk stereotip gender lainnya yang berkembang luas di 

masyarakat. Pandangan feminis terhadap perbedaan peran gender laki

laki dan perempuan secara umum dapat dikategorikan menjadi beberapa

erikut. 

Feminisme Liberal 

Margaret Fuller (1810-1850), Harriet Martineau (1820

Anglina Grimke (1792-1873), dan Susan Anthony (1820

merupakan beberapa tokoh aliran ini. Dasar pemikiran kelompok ini 

adalah bahwa semua manusia, laki-laki dan perempuan, diciptakan 

                   
Qur’an, 4: 34. 

 

  

       

  

  

laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena 
laki) atas sebahagian 

laki) telah menafkahkan 
sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah 
yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak 
ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita 
yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan 
pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. 
Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-
cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi 

is berupaya menggugat kemapanan patriarki dan 

berbagai bentuk stereotip gender lainnya yang berkembang luas di 

masyarakat. Pandangan feminis terhadap perbedaan peran gender laki-

menjadi beberapa 

1850), Harriet Martineau (1820-1876), 

1873), dan Susan Anthony (1820-1906) 

merupakan beberapa tokoh aliran ini. Dasar pemikiran kelompok ini 

mpuan, diciptakan 



 

 

seimbang dan serasi dan mestinya tidak terjadi penindasan antara satu 

dengan lainnya. 

Meskipun dikatakan feminisme liberal, kelompok ini tetap 

menolak persamaan secara menyeluruh antara laki

perempuan. Dalam beberapa hal terutam

fungsi reproduksi, aliran ini masih tetap memandang perlu adanya 

pembedaan antara laki

membenarkan perempuan bekerja bersama laki

diintegrasikan secara total di semua peran terma

rumah. 

Dengan demikian tidak ada lagi

yang dominan. Kelompok ini beranggapan

dilakukan perubahan struktural secara menyeluruh,

melibatkan perempuan di dalam berbagai peran. Org

bukan merupakan penghalang terhadap peran

b. Feminisme Marxis

Aliran yang mulai berkembang di Jerman dan Rusia ini 

dipelopori oleh Clara Zetkin (1857

1919). Aliran ini berupaya menghilangkan struktur kelas d

masyarakat berdasarkan jenis kelamin dengan melontarkan isu bahwa 

ketimpangan peran antara kedua jenis kelamin itu sesungguhnya lebih 

disebabkan oleh faktor budaya alam. Aliran ini menolak
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seimbang dan serasi dan mestinya tidak terjadi penindasan antara satu 

dengan lainnya.  

Meskipun dikatakan feminisme liberal, kelompok ini tetap 

menolak persamaan secara menyeluruh antara laki

perempuan. Dalam beberapa hal terutama yang berhubungan dengan 

fungsi reproduksi, aliran ini masih tetap memandang perlu adanya 

pembedaan antara laki-laki dan perempuan. Kelompok ini 

membenarkan perempuan bekerja bersama laki-laki dan perempuan 

diintegrasikan secara total di semua peran termasuk bekerja di luar 

Dengan demikian tidak ada lagi suatu kelompok jenis kelamin 

yang dominan. Kelompok ini beranggapan bahwa tidak mesti 

dilakukan perubahan struktural secara menyeluruh,

melibatkan perempuan di dalam berbagai peran. Org

bukan merupakan penghalang terhadap peran-peran tersebut.

Feminisme Marxis-Sosialis 

Aliran yang mulai berkembang di Jerman dan Rusia ini 

dipelopori oleh Clara Zetkin (1857-1933) dan Rosa Luxembug 

1919). Aliran ini berupaya menghilangkan struktur kelas d

masyarakat berdasarkan jenis kelamin dengan melontarkan isu bahwa 

ketimpangan peran antara kedua jenis kelamin itu sesungguhnya lebih 

disebabkan oleh faktor budaya alam. Aliran ini menolak

                   
Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur’an, 

 

seimbang dan serasi dan mestinya tidak terjadi penindasan antara satu 

Meskipun dikatakan feminisme liberal, kelompok ini tetap 

menolak persamaan secara menyeluruh antara laki-laki dan 

a yang berhubungan dengan 

fungsi reproduksi, aliran ini masih tetap memandang perlu adanya 

laki dan perempuan. Kelompok ini 

laki dan perempuan 

suk bekerja di luar 

suatu kelompok jenis kelamin 

bahwa tidak mesti 

dilakukan perubahan struktural secara menyeluruh, tetapi cukup 

melibatkan perempuan di dalam berbagai peran. Organ reproduksi 

peran tersebut.102  

Aliran yang mulai berkembang di Jerman dan Rusia ini 

1933) dan Rosa Luxembug (1971-

1919). Aliran ini berupaya menghilangkan struktur kelas dalam 

masyarakat berdasarkan jenis kelamin dengan melontarkan isu bahwa 

ketimpangan peran antara kedua jenis kelamin itu sesungguhnya lebih 

disebabkan oleh faktor budaya alam. Aliran ini menolak anggapan 

Qur’an, 57-58. 



 

 

tradisional dan para teolog bahwa status perempuan lebih rendah 

daripada laki

Terjadi pembagian kerja secara seksual, laki

publik yang bersifat produktif dan bernilai

perempuan bekerja di sektor domestik yang tidak produktif dan tidak 

bernilai ekonomis.

c. Feminisme Radikal

Feminisme jenis ini muncul sejak pertengahan tahun 1970

di mana aliran ini menawarkan ideologi “perjuangan separatisme 

perempuan”.

perempuan oleh laki

penindasan terhadap perempuan. Bagi penganut feminisme radikal, 

patriarki adalah dasar

sistem hirarki seksual yang dalam hal ini laki

superior dan privilege ekonomi. Aliran ini bertumpu pada pandangan 

bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi akibat sistem patriarki.

Tubuh perempuan merupakan objek utama penindasan oleh kek

laki-laki. Oleh karena itu, feminisme radikal mempermasalahkan 

antara lain tubuh serta hak

lesbianisme), seksisme, relasi kuasa perempuan dan laki

dikotomi privat
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tradisional dan para teolog bahwa status perempuan lebih rendah 

daripada laki-laki karena faktor biologis dan latar belakang sejarah.

Terjadi pembagian kerja secara seksual, laki-laki bekerja di sektor 

publik yang bersifat produktif dan bernilai ekonomis, sedangkan 

perempuan bekerja di sektor domestik yang tidak produktif dan tidak 

bernilai ekonomis.104 

Feminisme Radikal 

Feminisme jenis ini muncul sejak pertengahan tahun 1970

di mana aliran ini menawarkan ideologi “perjuangan separatisme 

an”. Teori ini beranggapan bahwa penguasaan fisik 

perempuan oleh laki-laki, seperti hubungan seksual adalah bentuk 

penindasan terhadap perempuan. Bagi penganut feminisme radikal, 

patriarki adalah dasar-dasar dari ideologi penindasan yang merupakan 

irarki seksual yang dalam hal ini laki-laki memiliki kekuasaan 

superior dan privilege ekonomi. Aliran ini bertumpu pada pandangan 

bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi akibat sistem patriarki.

Tubuh perempuan merupakan objek utama penindasan oleh kek

laki. Oleh karena itu, feminisme radikal mempermasalahkan 

antara lain tubuh serta hak-hak reproduksi, seksualitas (termasuk 

lesbianisme), seksisme, relasi kuasa perempuan dan laki

dikotomi privat-publik.105 

                   

Yuhanar Ilyas, Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur’an Klasik dan Kontemporer 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 49. 
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tradisional dan para teolog bahwa status perempuan lebih rendah 

laki karena faktor biologis dan latar belakang sejarah.103 

laki bekerja di sektor 

ekonomis, sedangkan 

perempuan bekerja di sektor domestik yang tidak produktif dan tidak 

Feminisme jenis ini muncul sejak pertengahan tahun 1970-an 

di mana aliran ini menawarkan ideologi “perjuangan separatisme 

beranggapan bahwa penguasaan fisik 

laki, seperti hubungan seksual adalah bentuk 

penindasan terhadap perempuan. Bagi penganut feminisme radikal, 

dasar dari ideologi penindasan yang merupakan 

laki memiliki kekuasaan 

superior dan privilege ekonomi. Aliran ini bertumpu pada pandangan 

bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi akibat sistem patriarki. 

Tubuh perempuan merupakan objek utama penindasan oleh kekuasaan 

laki. Oleh karena itu, feminisme radikal mempermasalahkan 

hak reproduksi, seksualitas (termasuk 

lesbianisme), seksisme, relasi kuasa perempuan dan laki-laki, dan 

Qur’an Klasik dan Kontemporer 

Ketidakadilan Gender dalam Novel Geni Jora Karya Abidah El Khalieqy, 9. 



 

 

Selain itu, terdapat kelompok

agama yaitu feminisme muslim. Tidak hanya di negara

Tengah, pergolakan pemikiran feminisme dalam Islam ini dipelopori oleh 

beberapa tokoh seperti Fatima Mernisi, Riffat Hassan serta Asghar Ali 

Engineer.106 

oleh kaum perempuan yang terlihat dalam karya tulis para muslimah 

pada akhir abad ke

paroh kedua abad ke

menengah telah memiliki akses sepenuhnya kepada kehidupan publik 

dan telah berintegrasi dengan masyarakat luas, maka para feminis 

muslimah mulai menulis tentang peran gender dan hubungannya dengan 

keluarga dan masyarakat, dalam tema

seksual terhadap perempuan, eksploitasi perempuan, misogini dan 

tentang sistem patriarkhi itu sendiri. 

Dalam lingkungan umat Islam, juga muncul organisasi

feminis The Egyptyan Feminist Union 

hak-hak pendidi

hukum keluarga dan regulasi prostitusi, dan terdapat berbagai organisasi 

feminis lain seperti 
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Selain itu, terdapat kelompok feminis lain yang lahir di kalangan 

agama yaitu feminisme muslim. Tidak hanya di negara

Tengah, pergolakan pemikiran feminisme dalam Islam ini dipelopori oleh 

beberapa tokoh seperti Fatima Mernisi, Riffat Hassan serta Asghar Ali 

 Terdapat kesadaran akan ketidakadilan gender yang dialami 

oleh kaum perempuan yang terlihat dalam karya tulis para muslimah 

pada akhir abad ke-19 M dan pertengahan abad ke-20 M. Kemudian pada 

paroh kedua abad ke-20 M, tatkala kaum perempuan kelas atas dan 

menengah telah memiliki akses sepenuhnya kepada kehidupan publik 

dan telah berintegrasi dengan masyarakat luas, maka para feminis 

muslimah mulai menulis tentang peran gender dan hubungannya dengan 

keluarga dan masyarakat, dalam tema-tema yang menyangkut ke

seksual terhadap perempuan, eksploitasi perempuan, misogini dan 

tentang sistem patriarkhi itu sendiri.  

Dalam lingkungan umat Islam, juga muncul organisasi

The Egyptyan Feminist Union di Mesir, yang memperjuangkan 

hak pendidikan, profesi, dan politik bagi perempuan, reformasi 

hukum keluarga dan regulasi prostitusi, dan terdapat berbagai organisasi 

feminis lain seperti The Daughter of The Nile Association, The 

                   
Mansoer Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

 

feminis lain yang lahir di kalangan 

agama yaitu feminisme muslim. Tidak hanya di negara-negara Timur 

Tengah, pergolakan pemikiran feminisme dalam Islam ini dipelopori oleh 

beberapa tokoh seperti Fatima Mernisi, Riffat Hassan serta Asghar Ali 

Terdapat kesadaran akan ketidakadilan gender yang dialami 

oleh kaum perempuan yang terlihat dalam karya tulis para muslimah 

20 M. Kemudian pada 

20 M, tatkala kaum perempuan kelas atas dan 

menengah telah memiliki akses sepenuhnya kepada kehidupan publik 

dan telah berintegrasi dengan masyarakat luas, maka para feminis 

muslimah mulai menulis tentang peran gender dan hubungannya dengan 

tema yang menyangkut kekerasan 

seksual terhadap perempuan, eksploitasi perempuan, misogini dan 

Dalam lingkungan umat Islam, juga muncul organisasi-organisasi 

di Mesir, yang memperjuangkan 

kan, profesi, dan politik bagi perempuan, reformasi 

hukum keluarga dan regulasi prostitusi, dan terdapat berbagai organisasi 

The Daughter of The Nile Association, The 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 



 

 

Association of Revolutionary Woman, The International Solidarity 

Network of Woman Living Under Muslim Laws.
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Association of Revolutionary Woman, The International Solidarity 

work of Woman Living Under Muslim Laws.107 

  

                   
Yuhanar Ilyas, Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur’an Klasik dan Kontemporer, 

 

Association of Revolutionary Woman, The International Solidarity 

Qur’an Klasik dan Kontemporer, 53-



 

 

PRAKTIK NIKAH SIRI DI DESA JORESAN KECAMATAN MLARAK 

A. Gambaran Umum 

1. Letak Geografis 

Desa Joresan adalah sebuah desa yang be

Kabupaten Ponorogo. Desa ini terletak di sebelah tenggara pusat kota 

Kabupaten Ponorogo. Jarak desa Joresan dengan ibukota kecamatan kurang 

lebih ½ km dan jarak dengan ibukota kabupaten Ponorogo kurang lebih 15 

km. Desa Joresan sec

RT.108 Mempunyai luas wilayah 166.310 Ha yang terletak antara ketinggian 

106 meter di atas permukaan laut dengan batas

Sebelah Utara

Sebelah Selatan

SebelahTimur

Sebelah Barat

Dilihat dari keadaan geografisnya, Desa Joresan Kecamatan Mlarak 

terletak di daerah dataran rendah. Sungai yang melewati ada yang dapat 

digunakan sebagai

hortikultura, sebagian besar dari luas yang ada terdiri dari area persawahan, 
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BAB III 

PRAKTIK NIKAH SIRI DI DESA JORESAN KECAMATAN MLARAK 

KABUPATEN PONOROGO 

Gambaran Umum Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo

Letak Geografis Desa Joresan 

Desa Joresan adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Mlarak 

Kabupaten Ponorogo. Desa ini terletak di sebelah tenggara pusat kota 

Kabupaten Ponorogo. Jarak desa Joresan dengan ibukota kecamatan kurang 

lebih ½ km dan jarak dengan ibukota kabupaten Ponorogo kurang lebih 15 

km. Desa Joresan secara administratif terdiri dari 3 dusun, 6 RW dan 12 

Mempunyai luas wilayah 166.310 Ha yang terletak antara ketinggian 

106 meter di atas permukaan laut dengan batas-batas wilayah yaitu:

Sebelah Utara : Desa Nglumpang 

Sebelah Selatan : Desa Coper dan Mojorejo 

SebelahTimur : Desa Siwalan dan Desa Ngrukem 

Sebelah Barat : Desa Mojorejo dan Desa Nglumpang

Dilihat dari keadaan geografisnya, Desa Joresan Kecamatan Mlarak 

terletak di daerah dataran rendah. Sungai yang melewati ada yang dapat 

digunakan sebagai pengairan lahan pertanian dengan produksi padi maupun 

hortikultura, sebagian besar dari luas yang ada terdiri dari area persawahan, 

                   
Buku Profil Desa/Kelurahan Joresan Tahun 2017. 

 

PRAKTIK NIKAH SIRI DI DESA JORESAN KECAMATAN MLARAK 

Kabupaten Ponorogo 

rada di Kecamatan Mlarak 

Kabupaten Ponorogo. Desa ini terletak di sebelah tenggara pusat kota 

Kabupaten Ponorogo. Jarak desa Joresan dengan ibukota kecamatan kurang 

lebih ½ km dan jarak dengan ibukota kabupaten Ponorogo kurang lebih 15 

ara administratif terdiri dari 3 dusun, 6 RW dan 12 

Mempunyai luas wilayah 166.310 Ha yang terletak antara ketinggian 

batas wilayah yaitu: 

 

Desa Mojorejo dan Desa Nglumpang 

Dilihat dari keadaan geografisnya, Desa Joresan Kecamatan Mlarak 

terletak di daerah dataran rendah. Sungai yang melewati ada yang dapat 

pengairan lahan pertanian dengan produksi padi maupun 

hortikultura, sebagian besar dari luas yang ada terdiri dari area persawahan, 



 

 

pekarangan, dan tegal. Desa Joresan Kecamatan Mlarak mempunyai duai 

klim yaitu penghujan dan kemarau.

2. Kondisi Penduduk

Jumlah penduduk desa Joresan pada tahun 2017 mencapai 1.943 

jiwa dengan perincian menurut jenis kelamin yaitu laki

perempuan 957 orang dan terbagi dalam 535 Kepala Keluarga.

3. Kondisi Sosial Keagamaan

Masyarakat desa Joresan mayoritas pendud

Islam, Jumlahpemeluk agama Islam 

agama lain. Sebagai masyarakat dengan penduduk 100% beragama Islam, 

maka sangat wajar jika kegiatan kemasyarakatannya banyak diwarnai 

dengan kegiatan keislaman. Hal ini na

pondok pesantren dan bebetapa kelompok majelis ta’lim (Yasinan, Tahlilan, 

Dibaan Putra, Dibaan Putri, Khataman al

Qur’an putri).  

Dengan demikian kondisi sosial keagamaan dalam masyarakat desa 

Joresan sangat diwarnai dengan unsur

penduduknya beragama Islam. Terbukti dengan adanya kegiatan

keagamaan yang dapat mewujudkan keselarasan dan kerukunan hidup 

dalam masyarakatnya dan agamanya.
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pekarangan, dan tegal. Desa Joresan Kecamatan Mlarak mempunyai duai 

klim yaitu penghujan dan kemarau.109 

Kondisi Penduduk 

lah penduduk desa Joresan pada tahun 2017 mencapai 1.943 

jiwa dengan perincian menurut jenis kelamin yaitu laki-laki 989 orang dan 

perempuan 957 orang dan terbagi dalam 535 Kepala Keluarga.

Kondisi Sosial Keagamaan 

Masyarakat desa Joresan mayoritas penduduknya memeluk agama 

Jumlahpemeluk agama Islam 1.943 jiwa dan tidak ada

. Sebagai masyarakat dengan penduduk 100% beragama Islam, 

maka sangat wajar jika kegiatan kemasyarakatannya banyak diwarnai 

dengan kegiatan keislaman. Hal ini nampak dengan berdirinya beberapa 

pondok pesantren dan bebetapa kelompok majelis ta’lim (Yasinan, Tahlilan, 

Dibaan Putra, Dibaan Putri, Khataman al-Qur’an putra, dan Khataman al

 

Dengan demikian kondisi sosial keagamaan dalam masyarakat desa 

oresan sangat diwarnai dengan unsur-unsur ajaran Islam, karena mayoritas 

penduduknya beragama Islam. Terbukti dengan adanya kegiatan

keagamaan yang dapat mewujudkan keselarasan dan kerukunan hidup 

dalam masyarakatnya dan agamanya.111 

                   
“Profil Desa Joresan,” dalam http://desajoresan.blogspot.com/2015/02/profil

, (diakses pada tanggal 12 Maret 2018, jam 20.00 WIB). 
Buku Profil Desa/Kelurahan Joresan Tahun 2017. 

 

pekarangan, dan tegal. Desa Joresan Kecamatan Mlarak mempunyai duai 

lah penduduk desa Joresan pada tahun 2017 mencapai 1.943 

laki 989 orang dan 

perempuan 957 orang dan terbagi dalam 535 Kepala Keluarga.110 

uknya memeluk agama 

dan tidak adapemeluk 

. Sebagai masyarakat dengan penduduk 100% beragama Islam, 

maka sangat wajar jika kegiatan kemasyarakatannya banyak diwarnai 

mpak dengan berdirinya beberapa 

pondok pesantren dan bebetapa kelompok majelis ta’lim (Yasinan, Tahlilan, 

Qur’an putra, dan Khataman al-

Dengan demikian kondisi sosial keagamaan dalam masyarakat desa 

unsur ajaran Islam, karena mayoritas 

penduduknya beragama Islam. Terbukti dengan adanya kegiatan-kegiatan 

keagamaan yang dapat mewujudkan keselarasan dan kerukunan hidup 

http://desajoresan.blogspot.com/2015/02/profil-



 

 

4. Kondisi Pendid

Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran lembaga pendidikan baik 

formal maupun non formal di desa Joresan sedikit demi sedikit telah banyak 

membantu untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat sehingga 

keterbukaan dalam hal pembaharuan sedikit banyak juga

peningkatan, dalam artian masyarakat di desa Joresan dapat menerima 

pembaharuan tersebut sehingga desa tersebut telah mengalami kemajuan 

terutama dalam bidang pendidikan.

Dari data yang diperoleh dari Buku Daftar Isian Profil 

Desa/Kelurahan Jore

kuantitatif masih tergolong masyarakat dalam tahap perkembangan terhadap 

pendidikan, jadi tidak bisa dikatakan maju ataupun rendah akan tetapi masih 

dalam yang sedang dalam bidang pendidikan. Hal ini dapat 

dengan data tingkat pendidikan penduduk yang tercatat terhitung mulai 

tahun 2017 sebagai berikut.

Nomor Tingkat Pendidikan

1 Belum/tidak sekolah

2 Tidak tamat Sekolah Dasar

3 Tamat Sekolah Dasar sederajat

4 Tamat Sekolah Menengah Pertama sederajat

5 Tamat Sekolah Menengah Atas sederajat

6 Tamat S1

7 Tamat S2
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Kondisi Pendidikan 

Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran lembaga pendidikan baik 

formal maupun non formal di desa Joresan sedikit demi sedikit telah banyak 

membantu untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat sehingga 

keterbukaan dalam hal pembaharuan sedikit banyak juga

peningkatan, dalam artian masyarakat di desa Joresan dapat menerima 

pembaharuan tersebut sehingga desa tersebut telah mengalami kemajuan 

terutama dalam bidang pendidikan. 

Dari data yang diperoleh dari Buku Daftar Isian Profil 

Desa/Kelurahan Joresan tahun 2017, masyarakat di desa Joresan secara 

kuantitatif masih tergolong masyarakat dalam tahap perkembangan terhadap 

pendidikan, jadi tidak bisa dikatakan maju ataupun rendah akan tetapi masih 

dalam yang sedang dalam bidang pendidikan. Hal ini dapat 

dengan data tingkat pendidikan penduduk yang tercatat terhitung mulai 

tahun 2017 sebagai berikut. 

Tingkat Pendidikan Jumlah

Belum/tidak sekolah 248

Tidak tamat Sekolah Dasar 386

Tamat Sekolah Dasar sederajat 308

Tamat Sekolah Menengah Pertama sederajat 364

Tamat Sekolah Menengah Atas sederajat 468

Tamat S1 137

Tamat S2 32

 

Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran lembaga pendidikan baik 

formal maupun non formal di desa Joresan sedikit demi sedikit telah banyak 

membantu untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat sehingga 

keterbukaan dalam hal pembaharuan sedikit banyak juga mengalami 

peningkatan, dalam artian masyarakat di desa Joresan dapat menerima 

pembaharuan tersebut sehingga desa tersebut telah mengalami kemajuan 

Dari data yang diperoleh dari Buku Daftar Isian Profil 

san tahun 2017, masyarakat di desa Joresan secara 

kuantitatif masih tergolong masyarakat dalam tahap perkembangan terhadap 

pendidikan, jadi tidak bisa dikatakan maju ataupun rendah akan tetapi masih 

dalam yang sedang dalam bidang pendidikan. Hal ini dapat dibuktikan 

dengan data tingkat pendidikan penduduk yang tercatat terhitung mulai 

Jumlah 

248 

386 

308 

364 

468 

137 

32 



 

 

8 Tamat S3

Selain itu, 

Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo sudah berjalan lancar, hal ini 

nampak dari sarana dan prasarana yang ada, yaitu:

Nomor Sarana dan Prasarana Pendidikan

1 Play Group

2 Taman Kanak

3 Sekolah Dasar

4 Madrasah Ibtidaiyah

5 Sekolah Menengah Pertama

6 Madrasah Tsanawiyah

7 Madrasah Aliyah

8 Sekolah Menengah Kejuruan

 

Dari data tersebut, 

menempuh tingkat pendidikan formal dari jumlah penduduk yang tinggal di 

Desa Joresan Kecamatan Mlarak kabupaten Ponorogo banyak yang tidak 

menempuh pendidikan formal, meskipun demikian masih banyak penduduk 

yang berusaha dengan kemampuan yang ada untuk menjadikan anak

agar bisa menempuh pendidikan yang dicanangkan pemerintah (formal) 

maupun non formal.
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Tamat S3 - 

Selain itu, pembangunan di bidang pendidikan di Desa Joresan 

Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo sudah berjalan lancar, hal ini 

nampak dari sarana dan prasarana yang ada, yaitu: 

Sarana dan Prasarana Pendidikan Jumlah

Play Group 2 

Taman Kanak-kanak 3 

Sekolah Dasar 2 

Madrasah Ibtidaiyah 1 

Sekolah Menengah Pertama 2 

Madrasah Tsanawiyah 1 

Madrasah Aliyah 1 

Sekolah Menengah Kejuruan 1 

Dari data tersebut, maka dapat diukur bahwasanya masyarakat yang 

menempuh tingkat pendidikan formal dari jumlah penduduk yang tinggal di 

Desa Joresan Kecamatan Mlarak kabupaten Ponorogo banyak yang tidak 

menempuh pendidikan formal, meskipun demikian masih banyak penduduk 

berusaha dengan kemampuan yang ada untuk menjadikan anak

agar bisa menempuh pendidikan yang dicanangkan pemerintah (formal) 

maupun non formal.112 

                   

 

 

pembangunan di bidang pendidikan di Desa Joresan 

Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo sudah berjalan lancar, hal ini 

Jumlah 

maka dapat diukur bahwasanya masyarakat yang 

menempuh tingkat pendidikan formal dari jumlah penduduk yang tinggal di 

Desa Joresan Kecamatan Mlarak kabupaten Ponorogo banyak yang tidak 

menempuh pendidikan formal, meskipun demikian masih banyak penduduk 

berusaha dengan kemampuan yang ada untuk menjadikan anak-anaknya 

agar bisa menempuh pendidikan yang dicanangkan pemerintah (formal) 



 

 

B. Data Praktik Nikah Siri di Desa Joresan

1. Faktor yang Melatarbelakangi Praktik 

Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo

Pernikahan siri bukanlah fenomena baru dalam kehidupan 

masyarakat terutama masyarakat Islam di Indonesia

Joresan. Dan dalam hal ini, peneliti mengambil lima keluarga nika

yaitu empat laki

Dan untuk menyamarkan identitas para pelaku pernikahan siri, penulis 

menggunakan inisial dalam penyebutan nama masing

Di antara beberapa pasangan suami istri

pernikahan siri tersebut, terdapat bermacam faktor yang melatarbelakangi 

para pelaku melakukan nikah siri. Dalam hasil wawancara dengan bapak A, 

beliau mengatakan:

“Penyebab saya mau menikah siri karena istri sendiri saat itu masih 
berstatus mahasiswa dan belum diperbolehkan untuk menikah 
sebelum bergelar sarjana. Jadi saya baik
walaupun masih siri, daripada tersebar fitnah dari omongan
tetangga dan untuk menjauhi zina. 
bakal menikah secara sah menurut hukum negara.”

 

Dalam wawancara dengan ibu I sebagai istri bapak A, menyatakan 

bahwa dampak dari pernikahan siri yang dilakukan, beliau merasa bahwa 

lebih nyaman dalam berhubungan karena sudah mempunyai ikatan yang 

kuat melalui pernikahan, berikut pernyataannya: “Alasan saya mau dinikahi 

siri karena saat itu saya masih kuliah dan saat itu untuk menghindari zina 
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Data Praktik Nikah Siri di Desa Joresan 

Faktor yang Melatarbelakangi Praktik Pernikahan Siri di Desa Joresan 

Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo 

Pernikahan siri bukanlah fenomena baru dalam kehidupan 

masyarakat terutama masyarakat Islam di Indonesia khususnya di desa 

. Dan dalam hal ini, peneliti mengambil lima keluarga nika

yaitu empat laki-laki dan lima perempuan pelaku dalam pernikahan tersebut.

Dan untuk menyamarkan identitas para pelaku pernikahan siri, penulis 

menggunakan inisial dalam penyebutan nama masing-masing informan.

Di antara beberapa pasangan suami istri yang melangsungkan 

pernikahan siri tersebut, terdapat bermacam faktor yang melatarbelakangi 

para pelaku melakukan nikah siri. Dalam hasil wawancara dengan bapak A, 

beliau mengatakan: 

“Penyebab saya mau menikah siri karena istri sendiri saat itu masih 
tatus mahasiswa dan belum diperbolehkan untuk menikah 

sebelum bergelar sarjana. Jadi saya baik-baik saja menikahi istri 
walaupun masih siri, daripada tersebar fitnah dari omongan
tetangga dan untuk menjauhi zina. Toh kalau sudah saatnya, kami juga 
bakal menikah secara sah menurut hukum negara.”113 

Dalam wawancara dengan ibu I sebagai istri bapak A, menyatakan 

bahwa dampak dari pernikahan siri yang dilakukan, beliau merasa bahwa 

lebih nyaman dalam berhubungan karena sudah mempunyai ikatan yang 

lalui pernikahan, berikut pernyataannya: “Alasan saya mau dinikahi 

siri karena saat itu saya masih kuliah dan saat itu untuk menghindari zina 

                   
Hasil Wawancara, 2 April 2018. 

 

Pernikahan Siri di Desa Joresan 

Pernikahan siri bukanlah fenomena baru dalam kehidupan 

khususnya di desa 

. Dan dalam hal ini, peneliti mengambil lima keluarga nikah siri 

laki dan lima perempuan pelaku dalam pernikahan tersebut. 

Dan untuk menyamarkan identitas para pelaku pernikahan siri, penulis 

masing informan. 

yang melangsungkan 

pernikahan siri tersebut, terdapat bermacam faktor yang melatarbelakangi 

para pelaku melakukan nikah siri. Dalam hasil wawancara dengan bapak A, 

“Penyebab saya mau menikah siri karena istri sendiri saat itu masih 
tatus mahasiswa dan belum diperbolehkan untuk menikah 

baik saja menikahi istri 
walaupun masih siri, daripada tersebar fitnah dari omongan-omongan 

kalau sudah saatnya, kami juga 
 

Dalam wawancara dengan ibu I sebagai istri bapak A, menyatakan 

bahwa dampak dari pernikahan siri yang dilakukan, beliau merasa bahwa 

lebih nyaman dalam berhubungan karena sudah mempunyai ikatan yang 

lalui pernikahan, berikut pernyataannya: “Alasan saya mau dinikahi 

siri karena saat itu saya masih kuliah dan saat itu untuk menghindari zina 



 

 

karena saya sering dibonceng kemana

pacaran, jadi daripada muncul fitnah lebih baik ni

yang dirasakan setelah menikah itu, saya jadi lebih nyaman dan hubungan 

kami sudah mempunyai ikatan yang kuat.”

Pendapat I juga dibenarkan oleh ibunya yaitu ibu B dalam 

pernyataannya terkait dampak yang dirasakan anaknya setelah

berikut penjelasannya: “Saya sudah lega saat hubungan (pacaran) antara A 

dan anak saya menjadi halal di mata agama setelah mereka menikah siri. 

Dan kalau I sudah lulus kuliah, baru diijab sahkan di KUA, dek.”

Berbeda dengan informan kedua y

karena memang persyaratan untuk menikah sah belum terpenuhi, berikut 

pemaparannya: 

di Taiwan. Jadi saya menikahinya secara siri sebab persyaratan untuk 

mendaftarkan pernikahan di KUA sudah terlebih dahulu digunakan untuk 

kepentingan bekerja di luar negeri. Selama pernikahan berlangsung, kami 

bahagia dan saling memenuhi hak dan kewajiban masing

 
Sedangkan ibu E istri dari bapak D mengatakan bahwa beliau mau 

tidak mau harus dinikahi siri oleh suami karena memang berkas

penting untuk menikah secara sah di mata negara sudah berada di tangan 

PT. Berikut penjelasannya:

“Saya sebenarnya seorang 
anak, dan karena saya akan
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karena saya sering dibonceng kemana-mana sama suami waktu masih 

pacaran, jadi daripada muncul fitnah lebih baik nikah siri dulu. Soal dampak 

yang dirasakan setelah menikah itu, saya jadi lebih nyaman dan hubungan 

kami sudah mempunyai ikatan yang kuat.”114 

Pendapat I juga dibenarkan oleh ibunya yaitu ibu B dalam 

pernyataannya terkait dampak yang dirasakan anaknya setelah

berikut penjelasannya: “Saya sudah lega saat hubungan (pacaran) antara A 

dan anak saya menjadi halal di mata agama setelah mereka menikah siri. 

Dan kalau I sudah lulus kuliah, baru diijab sahkan di KUA, dek.”

Berbeda dengan informan kedua yaitu bapak D, beliau menikah siri 

karena memang persyaratan untuk menikah sah belum terpenuhi, berikut 

 “Posisi istri saat itu sudah segera berangkat menjadi TKW 

di Taiwan. Jadi saya menikahinya secara siri sebab persyaratan untuk 

pernikahan di KUA sudah terlebih dahulu digunakan untuk 

kepentingan bekerja di luar negeri. Selama pernikahan berlangsung, kami 

bahagia dan saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.”

Sedangkan ibu E istri dari bapak D mengatakan bahwa beliau mau 

tidak mau harus dinikahi siri oleh suami karena memang berkas

penting untuk menikah secara sah di mata negara sudah berada di tangan 

PT. Berikut penjelasannya: 

“Saya sebenarnya seorang single parents yang mempunyai seorang 
anak, dan karena saya akan pergi menjadi TKW maka saya mau tidak 
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mana sama suami waktu masih 

kah siri dulu. Soal dampak 

yang dirasakan setelah menikah itu, saya jadi lebih nyaman dan hubungan 

Pendapat I juga dibenarkan oleh ibunya yaitu ibu B dalam 

pernyataannya terkait dampak yang dirasakan anaknya setelah menikah siri, 

berikut penjelasannya: “Saya sudah lega saat hubungan (pacaran) antara A 

dan anak saya menjadi halal di mata agama setelah mereka menikah siri. 

Dan kalau I sudah lulus kuliah, baru diijab sahkan di KUA, dek.”115 

aitu bapak D, beliau menikah siri 

karena memang persyaratan untuk menikah sah belum terpenuhi, berikut 

“Posisi istri saat itu sudah segera berangkat menjadi TKW 

di Taiwan. Jadi saya menikahinya secara siri sebab persyaratan untuk 

pernikahan di KUA sudah terlebih dahulu digunakan untuk 

kepentingan bekerja di luar negeri. Selama pernikahan berlangsung, kami 

masing.”116 

Sedangkan ibu E istri dari bapak D mengatakan bahwa beliau mau 

tidak mau harus dinikahi siri oleh suami karena memang berkas-berkas 

penting untuk menikah secara sah di mata negara sudah berada di tangan 

yang mempunyai seorang 
pergi menjadi TKW maka saya mau tidak 



 

 

mau ya harus nikah siri dulu sama suami. Soalnya berkas
penting seperti KTP dll sudah saya serahkan ke PT tempat saya akan 
diberangkatkan. Toh kalau saya sudah pulang dari luar, saya akan 
meresmikan pernikahan 
menjaga keluarga barunya walaupun status pernikahan kami masih siri. 
Tapi kami tetap merasa bahagia.”
 

Hal lain juga dikemukakan oleh informan ketiga yaitu ibu W yang 

merupakan korban dari pernikahan sirinya dengan b

lost contact setelah pernikahannya berlangsung kurang lebih setahun. 

Berikut penjelasan ibu W:

“Saya mau dinikahi suami karena dalam waktu singkat, kami merasa 
saling cocok dan langsung me
persyaratan yang dimiliki suami belum terpenuhi karena maklum saja 
suami berasal dari luar Jawa dan tidak ada niat untuk menikah di sini 
(Joresan) awalnya. Setelah menikah, setahun kemudian suami pergi 
tanpa pamit dan meni
tidak bisa menuntut apapun sebab pernikahan siri yang kami 
lakukan.”118

 
Berbeda dengan informan keempat yaitu bapak K yang berprofesi 

sebagai seorang TNI, beliau mengaku menikahi ibu L karena sulitnya 

mengurus izin berpoligami, bagi TNI khususnya. Berikut penjelasannya.

“Hasil pernikahan resmi pertama saya dengan istri J belum dikaruniai 
anak, jadi saya memilih untuk menikah lagi walaupun siri. Soalnya ribet
kalau mengurus izin berpoligami untuk TNI. Se
dengan L, saya dikaruniai 2 orang anak yang kesemuanya diangkat oleh 
istri pertama dan saya sendiri sebagai anak angkat. Namun istri kedua 
masih tetap ibu kandungnya. Dan saya memperlakukan L 
pertama saya. Terkait hak dan
penuhi walaupun diurus oleh istri pertama.”
 

Begitu juga yang dikatakan oleh M, ibu dari informan L yang 

menjelaskan alasan dibalik pernikahan yang dilakukan oleh anaknya, berikut 
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mau ya harus nikah siri dulu sama suami. Soalnya berkas
penting seperti KTP dll sudah saya serahkan ke PT tempat saya akan 
diberangkatkan. Toh kalau saya sudah pulang dari luar, saya akan 
meresmikan pernikahan kami. Suami sangat sabar dan penyayang 
menjaga keluarga barunya walaupun status pernikahan kami masih siri. 
Tapi kami tetap merasa bahagia.”117 

Hal lain juga dikemukakan oleh informan ketiga yaitu ibu W yang 

merupakan korban dari pernikahan sirinya dengan bapak V. Sebab suaminya 

setelah pernikahannya berlangsung kurang lebih setahun. 

Berikut penjelasan ibu W: 

“Saya mau dinikahi suami karena dalam waktu singkat, kami merasa 
saling cocok dan langsung memutuskan untuk menikah siri sebab 
persyaratan yang dimiliki suami belum terpenuhi karena maklum saja 
suami berasal dari luar Jawa dan tidak ada niat untuk menikah di sini 
(Joresan) awalnya. Setelah menikah, setahun kemudian suami pergi 
tanpa pamit dan meninggalkan saya begitu saja sampai sekarang. Saya 
tidak bisa menuntut apapun sebab pernikahan siri yang kami 

118 

Berbeda dengan informan keempat yaitu bapak K yang berprofesi 

sebagai seorang TNI, beliau mengaku menikahi ibu L karena sulitnya 

mengurus izin berpoligami, bagi TNI khususnya. Berikut penjelasannya.

“Hasil pernikahan resmi pertama saya dengan istri J belum dikaruniai 
anak, jadi saya memilih untuk menikah lagi walaupun siri. Soalnya ribet
kalau mengurus izin berpoligami untuk TNI. Selama pernikahan siri 
dengan L, saya dikaruniai 2 orang anak yang kesemuanya diangkat oleh 
istri pertama dan saya sendiri sebagai anak angkat. Namun istri kedua 
masih tetap ibu kandungnya. Dan saya memperlakukan L 
pertama saya. Terkait hak dan kewajiban sebagai suami, tetap saya 
penuhi walaupun diurus oleh istri pertama.”119 

Begitu juga yang dikatakan oleh M, ibu dari informan L yang 

menjelaskan alasan dibalik pernikahan yang dilakukan oleh anaknya, berikut 
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mau ya harus nikah siri dulu sama suami. Soalnya berkas-berkas 
penting seperti KTP dll sudah saya serahkan ke PT tempat saya akan 
diberangkatkan. Toh kalau saya sudah pulang dari luar, saya akan 

kami. Suami sangat sabar dan penyayang 
menjaga keluarga barunya walaupun status pernikahan kami masih siri. 

Hal lain juga dikemukakan oleh informan ketiga yaitu ibu W yang 

apak V. Sebab suaminya 

setelah pernikahannya berlangsung kurang lebih setahun. 

“Saya mau dinikahi suami karena dalam waktu singkat, kami merasa 
mutuskan untuk menikah siri sebab 

persyaratan yang dimiliki suami belum terpenuhi karena maklum saja 
suami berasal dari luar Jawa dan tidak ada niat untuk menikah di sini 
(Joresan) awalnya. Setelah menikah, setahun kemudian suami pergi 

nggalkan saya begitu saja sampai sekarang. Saya 
tidak bisa menuntut apapun sebab pernikahan siri yang kami 

Berbeda dengan informan keempat yaitu bapak K yang berprofesi 

sebagai seorang TNI, beliau mengaku menikahi ibu L karena sulitnya 

mengurus izin berpoligami, bagi TNI khususnya. Berikut penjelasannya. 

“Hasil pernikahan resmi pertama saya dengan istri J belum dikaruniai 
anak, jadi saya memilih untuk menikah lagi walaupun siri. Soalnya ribet 

lama pernikahan siri 
dengan L, saya dikaruniai 2 orang anak yang kesemuanya diangkat oleh 
istri pertama dan saya sendiri sebagai anak angkat. Namun istri kedua 
masih tetap ibu kandungnya. Dan saya memperlakukan L seperti istri 

kewajiban sebagai suami, tetap saya 

Begitu juga yang dikatakan oleh M, ibu dari informan L yang 

menjelaskan alasan dibalik pernikahan yang dilakukan oleh anaknya, berikut 



 

 

penjelasannya: “Anak saya dinikahi sam

belum punya momongan dan berhubung K itu menjadi TNI jadi tambah sulit 

kalau mau mengurus izin poligami. Ya akhirnya mereka menikah siri.”

Begitu pula yang dikatakan informan L sebagai istri siri dari bapak 

K, berikut pemaparannya:

“Saya mau dinikahi siri oleh suami karena selain kami saling mencintai, 
suami sendiri kesulitan dalam mengurus perizinan untuk berpoligami 
karena suami saya seorang TNI yang telah mempunyai seorang istri. 
Anak-anak kami diasuh dan diangkat oleh 
keturunan. Jadi mau bagaimana lagi, masalah nafkah dan lain
semua diatur oleh mbak J dan saya hanya 
di rumah istri pertama dan seminggu 2x berada di rumah saya. 
Sebenarnya saya merasa kurang adil
istri kedua yang dinikahi secara siri. 
 

R mengaku menikahi ibu S secara siri karena tidak mendapat izin 

untuk berpoligami oleh istri pertamanya. Berikut penjelasannya:

“Saya menikahi S karena saling mencintai dan daripada
untuk menjauhi perzinaan. Juga karena istri pertama tidak mengizinkan 
saya menikah lagi jadi saya kesulitan ingin berpoligami namun 
persyaratannya tidak terpenuhi. Juga untuk menutupi fakta bahwa saya 
berpoligami, karena tetangga
perbuatan yang tidak baik. Selama menikah, saya dan S hidup 
selayaknya suami istri namun saya lebih sering berada di rumah saya 
dan istri pertama. Masalah kewajiban seperti nafkah dan sebagainya, 
saya telah memenuhinya bahkan
bekerja seperti biasa.”
 

Dan wawancara dengan ibu S terkait pandangannya mengenai nikah 

siri sebagai berikut.

“Saya dinikahi siri oleh R karena saya menjadi istri kedua, sedangkan 
istri pertama tidak menyetujui pernikaha
dinikahi siri karena suami tidak mampu memenuhi persyaratan 
untukberpoligami, di samping karena kami saling mencintai. Cukup 
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penjelasannya: “Anak saya dinikahi sama menantu karena istri pertamanya 

belum punya momongan dan berhubung K itu menjadi TNI jadi tambah sulit 

kalau mau mengurus izin poligami. Ya akhirnya mereka menikah siri.”

Begitu pula yang dikatakan informan L sebagai istri siri dari bapak 

aparannya: 

“Saya mau dinikahi siri oleh suami karena selain kami saling mencintai, 
suami sendiri kesulitan dalam mengurus perizinan untuk berpoligami 
karena suami saya seorang TNI yang telah mempunyai seorang istri. 

nak kami diasuh dan diangkat oleh mbak J yang belum memiliki 
keturunan. Jadi mau bagaimana lagi, masalah nafkah dan lain
semua diatur oleh mbak J dan saya hanya manut saja. Suami tinggalnya 
di rumah istri pertama dan seminggu 2x berada di rumah saya. 
Sebenarnya saya merasa kurang adil, namun bagaimana lagi saya hanya 
istri kedua yang dinikahi secara siri.  

R mengaku menikahi ibu S secara siri karena tidak mendapat izin 

untuk berpoligami oleh istri pertamanya. Berikut penjelasannya:

“Saya menikahi S karena saling mencintai dan daripada
untuk menjauhi perzinaan. Juga karena istri pertama tidak mengizinkan 
saya menikah lagi jadi saya kesulitan ingin berpoligami namun 
persyaratannya tidak terpenuhi. Juga untuk menutupi fakta bahwa saya 
berpoligami, karena tetangga-tetangga menganggap kalau poligami itu 
perbuatan yang tidak baik. Selama menikah, saya dan S hidup 
selayaknya suami istri namun saya lebih sering berada di rumah saya 
dan istri pertama. Masalah kewajiban seperti nafkah dan sebagainya, 
saya telah memenuhinya bahkan saya tetap memperbolehkan S untuk 
bekerja seperti biasa.”121 

Dan wawancara dengan ibu S terkait pandangannya mengenai nikah 

siri sebagai berikut. 

“Saya dinikahi siri oleh R karena saya menjadi istri kedua, sedangkan 
istri pertama tidak menyetujui pernikahan kami. Oleh karena itu saya 
dinikahi siri karena suami tidak mampu memenuhi persyaratan 
untukberpoligami, di samping karena kami saling mencintai. Cukup 
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a menantu karena istri pertamanya 

belum punya momongan dan berhubung K itu menjadi TNI jadi tambah sulit 

kalau mau mengurus izin poligami. Ya akhirnya mereka menikah siri.”120 

Begitu pula yang dikatakan informan L sebagai istri siri dari bapak 

“Saya mau dinikahi siri oleh suami karena selain kami saling mencintai, 
suami sendiri kesulitan dalam mengurus perizinan untuk berpoligami 
karena suami saya seorang TNI yang telah mempunyai seorang istri. 

mbak J yang belum memiliki 
keturunan. Jadi mau bagaimana lagi, masalah nafkah dan lain-lain 

saja. Suami tinggalnya 
di rumah istri pertama dan seminggu 2x berada di rumah saya. 

, namun bagaimana lagi saya hanya 

R mengaku menikahi ibu S secara siri karena tidak mendapat izin 

untuk berpoligami oleh istri pertamanya. Berikut penjelasannya: 

“Saya menikahi S karena saling mencintai dan daripada ada fintah serta 
untuk menjauhi perzinaan. Juga karena istri pertama tidak mengizinkan 
saya menikah lagi jadi saya kesulitan ingin berpoligami namun 
persyaratannya tidak terpenuhi. Juga untuk menutupi fakta bahwa saya 

menganggap kalau poligami itu 
perbuatan yang tidak baik. Selama menikah, saya dan S hidup 
selayaknya suami istri namun saya lebih sering berada di rumah saya 
dan istri pertama. Masalah kewajiban seperti nafkah dan sebagainya, 

saya tetap memperbolehkan S untuk 

Dan wawancara dengan ibu S terkait pandangannya mengenai nikah 

“Saya dinikahi siri oleh R karena saya menjadi istri kedua, sedangkan 
n kami. Oleh karena itu saya 

dinikahi siri karena suami tidak mampu memenuhi persyaratan 
untukberpoligami, di samping karena kami saling mencintai. Cukup 



 

 

berat menjadi istri kedua yang dinikahi secara siri karena selain 
ditentang oleh istri pertama, juga t
nyaman dari masyarakat sekitar saya. Suami juga jarang sekali datang 
berkunjung ke rumah setelah kami menikah, padahal sebelum menikah, 
suami sering datang kemari. Walaupun kami saling memenuhi hak dan 
kewajiban masing
saya kurang terpenuhi.
 

Informasi juga kami peroleh dari Kiai dan modin setempat terkait 

pandangannya tentang pernikahan siri. Berikut pernyataan pak Kiai J terkait 

hal itu: “Faktor penyebab nikah siri itu di anta

atau faktor lain seperti saling suka tapi tidak direstui orang tua hingga kawin 

lari dan akhirnya nikah siri. Dan saya rasa dampaknya banyak timbul 

mudaratnya seperti status anak hasil nikah itu, pernikahannya tidak sah 

menurut peraturan negara dan sebagainya.”

 
Pandangan yang hampir sama juga dilontarkan oleh pak G selaku 

modin setempat, berikut pemaparannya:

“Penyebabnya di antaranya adanya hubungan hamil di luar nikah, 
orang tua khawatir terjadi hal
dampaknya menurut saya hanya ada dampak negatif saja seperti suami 
kabur, tidak bertanggung jawab dan menghilang tanpa kabar, nikahnya 
tidak diketahui negara sehingga jika ada konflik di kemudian hari 
seperti masalah warisan dan lain
selain menerima. Intinya nikah siri itu banyak mafsadahnya. Juga tidak 
ada bukti baik surat, dokumen atau lainnya yang menunjukkan bahwa 
telah terjadi nikah siri di suatu tempat.”

 
Dari data yang diperoleh, diketahui bahwa latar belakang pendidikan 

sebagian informan di desa Joresan masih rendah. Seperti pasangan bapak V 

dan ibu W yang hanya lulus tingkat sekolah dasar.  Juga pasangan bapak D 
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berat menjadi istri kedua yang dinikahi secara siri karena selain 
ditentang oleh istri pertama, juga timbulpembicaraan yang tidak 
nyaman dari masyarakat sekitar saya. Suami juga jarang sekali datang 
berkunjung ke rumah setelah kami menikah, padahal sebelum menikah, 
suami sering datang kemari. Walaupun kami saling memenuhi hak dan 
kewajiban masing-masing, tapi saya merasa kebutuhan lahir dan batin 
saya kurang terpenuhi.122 

Informasi juga kami peroleh dari Kiai dan modin setempat terkait 

pandangannya tentang pernikahan siri. Berikut pernyataan pak Kiai J terkait 

hal itu: “Faktor penyebab nikah siri itu di antaranya adanya ‘

atau faktor lain seperti saling suka tapi tidak direstui orang tua hingga kawin 

lari dan akhirnya nikah siri. Dan saya rasa dampaknya banyak timbul 

mudaratnya seperti status anak hasil nikah itu, pernikahannya tidak sah 

eraturan negara dan sebagainya.”123 

Pandangan yang hampir sama juga dilontarkan oleh pak G selaku 

modin setempat, berikut pemaparannya: 

“Penyebabnya di antaranya adanya hubungan hamil di luar nikah, 
orang tua khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, 
dampaknya menurut saya hanya ada dampak negatif saja seperti suami 
kabur, tidak bertanggung jawab dan menghilang tanpa kabar, nikahnya 
tidak diketahui negara sehingga jika ada konflik di kemudian hari 
seperti masalah warisan dan lain-lain, tidak ada yang bisa dilakukan 
selain menerima. Intinya nikah siri itu banyak mafsadahnya. Juga tidak 
ada bukti baik surat, dokumen atau lainnya yang menunjukkan bahwa 
telah terjadi nikah siri di suatu tempat.”124 

data yang diperoleh, diketahui bahwa latar belakang pendidikan 

sebagian informan di desa Joresan masih rendah. Seperti pasangan bapak V 

dan ibu W yang hanya lulus tingkat sekolah dasar.  Juga pasangan bapak D 

                   
Hasil Wawancara, 20 April 2018. 

Hasil Wawancara, 21 Mei 2018. 
Hasil Wawancara, 21 Mei 2018. 

 

berat menjadi istri kedua yang dinikahi secara siri karena selain 
imbulpembicaraan yang tidak 

nyaman dari masyarakat sekitar saya. Suami juga jarang sekali datang 
berkunjung ke rumah setelah kami menikah, padahal sebelum menikah, 
suami sering datang kemari. Walaupun kami saling memenuhi hak dan 

api saya merasa kebutuhan lahir dan batin 

Informasi juga kami peroleh dari Kiai dan modin setempat terkait 

pandangannya tentang pernikahan siri. Berikut pernyataan pak Kiai J terkait 

ranya adanya ‘kumpul kebo’ 

atau faktor lain seperti saling suka tapi tidak direstui orang tua hingga kawin 

lari dan akhirnya nikah siri. Dan saya rasa dampaknya banyak timbul 

mudaratnya seperti status anak hasil nikah itu, pernikahannya tidak sah 

Pandangan yang hampir sama juga dilontarkan oleh pak G selaku 

“Penyebabnya di antaranya adanya hubungan hamil di luar nikah, 
hal yang tidak diinginkan, dll. Terkait 

dampaknya menurut saya hanya ada dampak negatif saja seperti suami 
kabur, tidak bertanggung jawab dan menghilang tanpa kabar, nikahnya 
tidak diketahui negara sehingga jika ada konflik di kemudian hari 

ak ada yang bisa dilakukan 
selain menerima. Intinya nikah siri itu banyak mafsadahnya. Juga tidak 
ada bukti baik surat, dokumen atau lainnya yang menunjukkan bahwa 

data yang diperoleh, diketahui bahwa latar belakang pendidikan 

sebagian informan di desa Joresan masih rendah. Seperti pasangan bapak V 

dan ibu W yang hanya lulus tingkat sekolah dasar.  Juga pasangan bapak D 



 

 

dan ibu E yang hanya lulusan SMP, begitu pula d

dan ibu S serta pasangan bapak K dan ibu L yang hanya lulusan SLTA. 

Selain itu juga pasangan bapak A yang hanya lulusan SLTA sedangkan ibu I 

masih menempuh studi setingkat D3.

Dari beberapa pemaparan di atas, dapat diambil kesimpulan

faktor penyebab pernikahan siri di Desa Joresan Kecamatan Mlarak 

Kabupaten Ponorogo di antaranya karena faktor administratif, faktor 

pendidikan, untuk menjauhi zina, untuk menghindari fitnah di kalangan 

masyarakat, hamil di luar nikah, 

tua, dan karena alasan poligami. 

2. Dampak dalam Pernikahan Siri di Desa Joresan Kecamatan Mlarak 

Kabupaten Ponorogo

Dalam hidup berumah tangga, tak jarang terjadi tumpang tindih hak 

dan kewajiban antar suami istri yang sering 

antara keduanya terutama dalam melangsungkan nikah di bawah tangan atau 

sembunyi-sembunyi. Hal itu terjadi sebab pernikahan yang dilakukan, tidak 

mempunyai kekuatan hukum karena tidak dicatatkan secara resmi melalui 

PPN. Tapi tidak semua pernikahan siri yang dilangsungkan menimbulkan 

dampak ketidakadilan bagi pasangan suami istri tersebut, namun juga 

terdapat dampak positif seperti yang dialami oleh pasangan bapak A dan ibu 

I yang mengaku 

laksanakan, berikut pernyataan bapak A:

“Saya merasa sangat bahagia akhirnya hubungan kami dapat 
dihalalkan walaupun masih sebatas nikah siri, 
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dan ibu E yang hanya lulusan SMP, begitu pula dengan pasangan bapak R 

dan ibu S serta pasangan bapak K dan ibu L yang hanya lulusan SLTA. 

Selain itu juga pasangan bapak A yang hanya lulusan SLTA sedangkan ibu I 

masih menempuh studi setingkat D3. 

Dari beberapa pemaparan di atas, dapat diambil kesimpulan

faktor penyebab pernikahan siri di Desa Joresan Kecamatan Mlarak 

Kabupaten Ponorogo di antaranya karena faktor administratif, faktor 

pendidikan, untuk menjauhi zina, untuk menghindari fitnah di kalangan 

masyarakat, hamil di luar nikah, kumpul kebo, tidak adanya  restu dari orang 

tua, dan karena alasan poligami.  

Dampak dalam Pernikahan Siri di Desa Joresan Kecamatan Mlarak 

Kabupaten Ponorogo 

Dalam hidup berumah tangga, tak jarang terjadi tumpang tindih hak 

dan kewajiban antar suami istri yang sering menimbulkan ketidakselarasan 

antara keduanya terutama dalam melangsungkan nikah di bawah tangan atau 

sembunyi. Hal itu terjadi sebab pernikahan yang dilakukan, tidak 

mempunyai kekuatan hukum karena tidak dicatatkan secara resmi melalui 

idak semua pernikahan siri yang dilangsungkan menimbulkan 

dampak ketidakadilan bagi pasangan suami istri tersebut, namun juga 

terdapat dampak positif seperti yang dialami oleh pasangan bapak A dan ibu 

I yang mengaku fine-fine saja dengan pernikahan siri ya

laksanakan, berikut pernyataan bapak A: 

“Saya merasa sangat bahagia akhirnya hubungan kami dapat 
dihalalkan walaupun masih sebatas nikah siri, toh kalau istri sudah 

 

engan pasangan bapak R 

dan ibu S serta pasangan bapak K dan ibu L yang hanya lulusan SLTA. 

Selain itu juga pasangan bapak A yang hanya lulusan SLTA sedangkan ibu I 

Dari beberapa pemaparan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

faktor penyebab pernikahan siri di Desa Joresan Kecamatan Mlarak 

Kabupaten Ponorogo di antaranya karena faktor administratif, faktor 

pendidikan, untuk menjauhi zina, untuk menghindari fitnah di kalangan 

tidak adanya  restu dari orang 

Dampak dalam Pernikahan Siri di Desa Joresan Kecamatan Mlarak 

Dalam hidup berumah tangga, tak jarang terjadi tumpang tindih hak 

menimbulkan ketidakselarasan 

antara keduanya terutama dalam melangsungkan nikah di bawah tangan atau 

sembunyi. Hal itu terjadi sebab pernikahan yang dilakukan, tidak 

mempunyai kekuatan hukum karena tidak dicatatkan secara resmi melalui 

idak semua pernikahan siri yang dilangsungkan menimbulkan 

dampak ketidakadilan bagi pasangan suami istri tersebut, namun juga 

terdapat dampak positif seperti yang dialami oleh pasangan bapak A dan ibu 

saja dengan pernikahan siri yang mereka 

“Saya merasa sangat bahagia akhirnya hubungan kami dapat 
kalau istri sudah 



 

 

rampung 
Terkait dampak yan
saya merasa nyaman
menikmati jerih payah bersama. Karena kepercayaan istri sangat kuat 
sehingga tidak mungkin saya akan menyakitinya walaupun kami 
masih belum menik
kebutuhan dan kewajiban serta hak masing
keluarga kecil kami.”
 

Juga pernyataan ibu I terkait 

secara siri oleh bapak A, berikut pemaparannya:

“Mas (bapak A) memang orang yang bertanggung jawab dan sangat 
penyayang, jadi walaupun kami masih terikat pernikahan siri namun ia 
melakukan kewajibannya layaknya suami sah pada umunya. Mas juga 
mengizinkan saya untuk bekerja paruh waktu di tempat 
dekat rumah. Saya juga masih tetap kuliah seperti biasa, tapi kami 
memang menunda untuk memiliki momongan, menunggu saya lulus 
dulu, Dek.”
 

Hal yang sama juga dirasakan oleh pasangan kedua yaitu bapak D 

dan ibu E yang mengaku lebih nyaman setelah melangsungka

berikut pernyataan bapak D:

“Setelah menikahi istri, saya merasa lebih bertanggung jawab atas 
rumah tangga kecil kami, terutama pada si kecil F yang masih 
membutuhkan kasih sayang seorang bapak (walaupun bukan bapak 
kandung) dan lebih dari it
untuk istri dan anak. Namun saya juga tidak mengekang istri untuk 
berpartisipasi di dunia luar. Dan saya akan menjaga amanah istri 
untuk merawat F selama istri bekerja di luar negeri.”
 

Begitu juga dengan pernyata

kehidupan barunya bersama anak dan suami.

“Saya merasa lega setelah kami menikah sehingga saat saya pergi 
untuk bekerja sebagai TKW, si kecil F dirawat oleh suami dan 
keluarga kami menjadi utuh.Walaupun masih siri, tapi
(panggilan untuk suami) tetap menjadi kepala keluarga yang 
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rampung kuliahnya, kami akan meresmikan pernikahan ini di KUA. 
Terkait dampak yang dirasakan dalam menjalin pernikahan siri ini, 
saya merasa nyaman-nyaman saja, mencari nafkah untuk istri dan 
menikmati jerih payah bersama. Karena kepercayaan istri sangat kuat 
sehingga tidak mungkin saya akan menyakitinya walaupun kami 
masih belum menikah secara resmi. Kami saling berusaha memenuhi 
kebutuhan dan kewajiban serta hak masing-masing dalam membina 
keluarga kecil kami.”125 

Juga pernyataan ibu I terkait dampak yang dirasakan setelah

secara siri oleh bapak A, berikut pemaparannya: 

bapak A) memang orang yang bertanggung jawab dan sangat 
penyayang, jadi walaupun kami masih terikat pernikahan siri namun ia 
melakukan kewajibannya layaknya suami sah pada umunya. Mas juga 
mengizinkan saya untuk bekerja paruh waktu di tempat 

t rumah. Saya juga masih tetap kuliah seperti biasa, tapi kami 
memang menunda untuk memiliki momongan, menunggu saya lulus 
dulu, Dek.”126 

Hal yang sama juga dirasakan oleh pasangan kedua yaitu bapak D 

dan ibu E yang mengaku lebih nyaman setelah melangsungka

erikut pernyataan bapak D: 

“Setelah menikahi istri, saya merasa lebih bertanggung jawab atas 
rumah tangga kecil kami, terutama pada si kecil F yang masih 
membutuhkan kasih sayang seorang bapak (walaupun bukan bapak 
kandung) dan lebih dari itu, saya masih tetap bekerja seperti biasa 
untuk istri dan anak. Namun saya juga tidak mengekang istri untuk 
berpartisipasi di dunia luar. Dan saya akan menjaga amanah istri 
untuk merawat F selama istri bekerja di luar negeri.”127

Begitu juga dengan pernyataan ibu E yang mengaku bahagia dengan 

kehidupan barunya bersama anak dan suami. 

“Saya merasa lega setelah kami menikah sehingga saat saya pergi 
untuk bekerja sebagai TKW, si kecil F dirawat oleh suami dan 
keluarga kami menjadi utuh.Walaupun masih siri, tapi
(panggilan untuk suami) tetap menjadi kepala keluarga yang 
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kuliahnya, kami akan meresmikan pernikahan ini di KUA. 
g dirasakan dalam menjalin pernikahan siri ini, 

nyaman saja, mencari nafkah untuk istri dan 
menikmati jerih payah bersama. Karena kepercayaan istri sangat kuat 
sehingga tidak mungkin saya akan menyakitinya walaupun kami 

ah secara resmi. Kami saling berusaha memenuhi 
masing dalam membina 

dampak yang dirasakan setelah dinikahi 

bapak A) memang orang yang bertanggung jawab dan sangat 
penyayang, jadi walaupun kami masih terikat pernikahan siri namun ia 
melakukan kewajibannya layaknya suami sah pada umunya. Mas juga 
mengizinkan saya untuk bekerja paruh waktu di tempat foto copy 

t rumah. Saya juga masih tetap kuliah seperti biasa, tapi kami 
memang menunda untuk memiliki momongan, menunggu saya lulus 

Hal yang sama juga dirasakan oleh pasangan kedua yaitu bapak D 

dan ibu E yang mengaku lebih nyaman setelah melangsungkan pernikahan, 

“Setelah menikahi istri, saya merasa lebih bertanggung jawab atas 
rumah tangga kecil kami, terutama pada si kecil F yang masih 
membutuhkan kasih sayang seorang bapak (walaupun bukan bapak 

u, saya masih tetap bekerja seperti biasa 
untuk istri dan anak. Namun saya juga tidak mengekang istri untuk 
berpartisipasi di dunia luar. Dan saya akan menjaga amanah istri 

127 

an ibu E yang mengaku bahagia dengan 

“Saya merasa lega setelah kami menikah sehingga saat saya pergi 
untuk bekerja sebagai TKW, si kecil F dirawat oleh suami dan 
keluarga kami menjadi utuh.Walaupun masih siri, tapi ayah 
(panggilan untuk suami) tetap menjadi kepala keluarga yang 



 

 

bertanggung jawab dan sangat menyayangi kami. Ayah juga tidak 
pernah melarang saya untuk bekerja di luar rumah, asalkan tidak 
menelantarkan keluarga, begitu katanya. Suami juga menghargai say
walaupun saya janda beranak satu dan suami tidak berperilaku buruk 
seperti KDRT dan sebagainya.”
 

Begitu juga yang dikatakan oleh F, 

mengakui adanya 

dalam penjelasannya beriku

saling menghargai posisi masing

walaupun cuma

adanya sembari menunggu keberangkatannya ke Taiwan.”

 
Berbeda dengan ibu W yang mengaku menjadi korban dari 

pernikahan siri yang dilangsungkannya bersama dengan suami. Beliau 

merasa tidak mendapat keadilan yang seharusnya dirasakan oleh seorang 

istri pada umumnya, berikut pemaparannya:

“Setelah pernikahan ber
suami istri, namun setelah setahun menikah, suami mendadak pergi 
meninggalkan saya dan tak ada kabar. Keluarga sudah berusaha 
mencari namun tak ada hasil. Jadi setelah itu saya baru merasakan 
ketidakadilan bagi peremp
dari pernikahan tak resmi ini. Karena pernikahan ini, saya tidak dapat 
menuntut apapun kepada suami ataupun keluarga suami karena tidak 
ada bukti autentik yang membenarkan saya untuk mendapatkan 
nafkah, warisan dan
 

Hal serupa juga dirasakan oleh anak (bawaan) sulung ibu W yang 

mengaku sangat tidak menyukai keputusan ibunya untuk menikah secara siri 

yang akhirnya menyengsarakan kehidupan ibunya, berikut pernyataannya:
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bertanggung jawab dan sangat menyayangi kami. Ayah juga tidak 
pernah melarang saya untuk bekerja di luar rumah, asalkan tidak 
menelantarkan keluarga, begitu katanya. Suami juga menghargai say
walaupun saya janda beranak satu dan suami tidak berperilaku buruk 
seperti KDRT dan sebagainya.”128 

Begitu juga yang dikatakan oleh F, kakak dari informan 

mengakui adanya dampak positif dalam rumah tangga a

dalam penjelasannya berikut: “Saya rasa sejauh ini mereka sama

saling menghargai posisi masing-masing, adik saya tetap mencari nafkah 

walaupun cuma bekerja pas-pasan di sawah. Dan istrinya menerima apa 

adanya sembari menunggu keberangkatannya ke Taiwan.”129

Berbeda dengan ibu W yang mengaku menjadi korban dari 

pernikahan siri yang dilangsungkannya bersama dengan suami. Beliau 

merasa tidak mendapat keadilan yang seharusnya dirasakan oleh seorang 

istri pada umumnya, berikut pemaparannya: 

“Setelah pernikahan berlangsung, kami hidup layaknya pasangan 
suami istri, namun setelah setahun menikah, suami mendadak pergi 
meninggalkan saya dan tak ada kabar. Keluarga sudah berusaha 
mencari namun tak ada hasil. Jadi setelah itu saya baru merasakan 
ketidakadilan bagi perempuan seperti saya yang hanya seorang istri 
dari pernikahan tak resmi ini. Karena pernikahan ini, saya tidak dapat 
menuntut apapun kepada suami ataupun keluarga suami karena tidak 
ada bukti autentik yang membenarkan saya untuk mendapatkan 
nafkah, warisan dan lain-lain seperti istri pada umumnya.”

Hal serupa juga dirasakan oleh anak (bawaan) sulung ibu W yang 

mengaku sangat tidak menyukai keputusan ibunya untuk menikah secara siri 

yang akhirnya menyengsarakan kehidupan ibunya, berikut pernyataannya:
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bertanggung jawab dan sangat menyayangi kami. Ayah juga tidak 
pernah melarang saya untuk bekerja di luar rumah, asalkan tidak 
menelantarkan keluarga, begitu katanya. Suami juga menghargai saya 
walaupun saya janda beranak satu dan suami tidak berperilaku buruk 

dari informan D yang 

dalam rumah tangga adiknya. Seperti 

t: “Saya rasa sejauh ini mereka sama-sama 

tetap mencari nafkah 

di sawah. Dan istrinya menerima apa 

129 

Berbeda dengan ibu W yang mengaku menjadi korban dari 

pernikahan siri yang dilangsungkannya bersama dengan suami. Beliau 

merasa tidak mendapat keadilan yang seharusnya dirasakan oleh seorang 

langsung, kami hidup layaknya pasangan 
suami istri, namun setelah setahun menikah, suami mendadak pergi 
meninggalkan saya dan tak ada kabar. Keluarga sudah berusaha 
mencari namun tak ada hasil. Jadi setelah itu saya baru merasakan 

uan seperti saya yang hanya seorang istri 
dari pernikahan tak resmi ini. Karena pernikahan ini, saya tidak dapat 
menuntut apapun kepada suami ataupun keluarga suami karena tidak 
ada bukti autentik yang membenarkan saya untuk mendapatkan 

lain seperti istri pada umumnya.”130 

Hal serupa juga dirasakan oleh anak (bawaan) sulung ibu W yang 

mengaku sangat tidak menyukai keputusan ibunya untuk menikah secara siri 

yang akhirnya menyengsarakan kehidupan ibunya, berikut pernyataannya: 



 

 

“Saya memang tidak setuju dari awal pernikahan ibu, karena selain 
terkesan dadakan, semua juga berjalan begitu saja. Dan sekarang kami 
merasakan imbas dari pernikahan ibu yang sekarang, selain ibu tidak 
memperoleh nafkah, warisan pun tidak mungkin kami dap
dengan biaya pendidikan adik (anak kedua bawaan W) dan uang saku 
kami yang selama ibu menikah lagi hingga sekarang sama sekali tidak 
kami dapatkan.”
 

Lain halnya dengan pasangan berikut yang mengaku baik

menjalani pernikahan siri dengan

bapak K sebagai seorang yang merasa kesulitan dalam memenuhi 

persyaratan untuk berpoligami karena ia seorang TNI.

“Saya memang berniat untuk poligami karena  pernikahan pertama 
saya belum diberi keturunan, dan kare
ruwet dan terkesan dipersulit, sehingga mengharuskan saya untuk 
melalui pernikahan secara sembunyi tanpa dicatatkan ke pegawai 
pencatat nikah. Selama pernikahan dengan istri kedua, ia tidak terlalu 
mencampuri urusan rumah tangga d
memberikan nafkah tapi diurus oleh istri pertama, masalah kedua anak 
kandung saya, kami sepakat untuk mengangkat dan merawat mereka 
bersama dengan J istri sah saya. Dan saya tidak membatasi peran L di 
luar rumah, sehingga sek
untuk menjadi seorang
 

Sedangkan ibu L menyatakan ia merasa adil namun di satu sisi ia 

menganggap pernikahan sirinya berdampak negatif, sebagaimana 

ungkapannya berikut:

“Memang masalah nafkah dan sejen
pertama (
Suami juga lebih sering tinggal di rumah mbak J dan jujur saja saya 
kurang nyaman jika suami jarang berada di sisi saya. Hubungan saya 
dengan anak
mereka sendiri. Suami
memenuhi keinginan dengan menjadi seorang perias, namun tetangga
tetangga kerap memberikan pandangan negatif soal pernikahan siri 
saya. Memang cukup be
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“Saya memang tidak setuju dari awal pernikahan ibu, karena selain 
terkesan dadakan, semua juga berjalan begitu saja. Dan sekarang kami 
merasakan imbas dari pernikahan ibu yang sekarang, selain ibu tidak 
memperoleh nafkah, warisan pun tidak mungkin kami dap
dengan biaya pendidikan adik (anak kedua bawaan W) dan uang saku 
kami yang selama ibu menikah lagi hingga sekarang sama sekali tidak 
kami dapatkan.”131 

Lain halnya dengan pasangan berikut yang mengaku baik

menjalani pernikahan siri dengan berpoligami. Seperti yang dikatakan oleh 

bapak K sebagai seorang yang merasa kesulitan dalam memenuhi 

persyaratan untuk berpoligami karena ia seorang TNI. 

“Saya memang berniat untuk poligami karena  pernikahan pertama 
saya belum diberi keturunan, dan karena persyaratan yang cukup 

dan terkesan dipersulit, sehingga mengharuskan saya untuk 
melalui pernikahan secara sembunyi tanpa dicatatkan ke pegawai 
pencatat nikah. Selama pernikahan dengan istri kedua, ia tidak terlalu 
mencampuri urusan rumah tangga dengan istri pertama. Saya juga 
memberikan nafkah tapi diurus oleh istri pertama, masalah kedua anak 
kandung saya, kami sepakat untuk mengangkat dan merawat mereka 
bersama dengan J istri sah saya. Dan saya tidak membatasi peran L di 
luar rumah, sehingga sekarang ia bisa mewujudkan keinginannya 
untuk menjadi seorang perias manten.”132 

Sedangkan ibu L menyatakan ia merasa adil namun di satu sisi ia 

menganggap pernikahan sirinya berdampak negatif, sebagaimana 

ungkapannya berikut: 

“Memang masalah nafkah dan sejenisnya sudah diatur oleh istri
pertama (mbak J), namun selebihnya saya sendiri yang menanggung. 
Suami juga lebih sering tinggal di rumah mbak J dan jujur saja saya 
kurang nyaman jika suami jarang berada di sisi saya. Hubungan saya 
dengan anak-anak masih baik, meskipun saya tidak bisa membesarkan 
mereka sendiri. Suami juga memberikan kesempatan bagi saya untuk 
memenuhi keinginan dengan menjadi seorang perias, namun tetangga
tetangga kerap memberikan pandangan negatif soal pernikahan siri 
saya. Memang cukup berat tapi inilah resikonya nikah siri. Jadi 
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“Saya memang tidak setuju dari awal pernikahan ibu, karena selain 
terkesan dadakan, semua juga berjalan begitu saja. Dan sekarang kami 
merasakan imbas dari pernikahan ibu yang sekarang, selain ibu tidak 
memperoleh nafkah, warisan pun tidak mungkin kami dapat. Juga 
dengan biaya pendidikan adik (anak kedua bawaan W) dan uang saku 
kami yang selama ibu menikah lagi hingga sekarang sama sekali tidak 

Lain halnya dengan pasangan berikut yang mengaku baik-baik saja 

berpoligami. Seperti yang dikatakan oleh 

bapak K sebagai seorang yang merasa kesulitan dalam memenuhi 

“Saya memang berniat untuk poligami karena  pernikahan pertama 
na persyaratan yang cukup 

dan terkesan dipersulit, sehingga mengharuskan saya untuk 
melalui pernikahan secara sembunyi tanpa dicatatkan ke pegawai 
pencatat nikah. Selama pernikahan dengan istri kedua, ia tidak terlalu 

engan istri pertama. Saya juga 
memberikan nafkah tapi diurus oleh istri pertama, masalah kedua anak 
kandung saya, kami sepakat untuk mengangkat dan merawat mereka 
bersama dengan J istri sah saya. Dan saya tidak membatasi peran L di 

arang ia bisa mewujudkan keinginannya 

Sedangkan ibu L menyatakan ia merasa adil namun di satu sisi ia 

menganggap pernikahan sirinya berdampak negatif, sebagaimana 

isnya sudah diatur oleh istri 
, namun selebihnya saya sendiri yang menanggung. 

Suami juga lebih sering tinggal di rumah mbak J dan jujur saja saya 
kurang nyaman jika suami jarang berada di sisi saya. Hubungan saya 

k, meskipun saya tidak bisa membesarkan 
memberikan kesempatan bagi saya untuk 

memenuhi keinginan dengan menjadi seorang perias, namun tetangga-
tetangga kerap memberikan pandangan negatif soal pernikahan siri 

rat tapi inilah resikonya nikah siri. Jadi 



 

 

adilnya terletak dalam pemberian nafkah dan pekerjaan, sedangkan 
yang tidak adil terkait anak, giliran kunjungan suami, dan kurangnya 
kasih sayang suami sebab saya hanyalah istri kedua yang dinikahi 
siri.”133 
 

Informan terakhir yaitu pasangan nikah siri yang merasakan adanya 

dampak negatif dalam kehidupan rumah tangganya. Seperti yang dikatakan 

bapak R berikut.

“Saya memang menikahi S secara siri untuk menjadi istri kedua. 
Walaupun cuma istri kedua, ia mendapatkan ha
dan melakukan kewajibannya dengan baik. Namun saya akui setelah 
menikah, saya masih berat sebelah dengan lebih menjunjung istri 
pertama dibanding S yang hanya istri siri saja. Saya juga jarang sekali 
mengunjungi kediaman S, maklum sa
pernikahan kedua saya.”
 

Begitu juga yang dinyatakan oleh ibu S terkait dampak berupa 

ketidakadilan dalam keluarga pernikahan sirinya, yaitu:

“Suami memang bukanlah orang yang selalu bersikap adil terhadap 
saya dan istri pert
ini hanyalah sebagai alasan untuk melegalkan hubungan yang cukup 
lama kami jalani. Saya diperlakukan layaknya istri simpanan dan tak 
jarang tidak diberi nafkah dalam beberapa bulan. Alasannya karena 
saya sudah dan masih bekerja setiap hari. Bahkan baik sebelum 
maupun sesudah dinikahi secara siri, saya tetap menjadi kepala 
keluarga bagi keluarga kecil saya sejak suami pertama meninggal. 
Sambil mengurus rumah, saya tetap harus berjuang mengais rejeki 
untuk memb
 

Bapak MH sebagai paman dari ibu S mengaku prihatin dengan nasib 

pernikahan siri keponakannya, berikut penjelasannya: “

jarang sekali datang ke rumah S, berbeda saat mereka masih berpacaran. 

Dan sampai saat ini S masih saja terus bekerja di KUD *****, kan 

                                                          
133L, Hasil Wawancara, 
134R, Hasil Wawancara, 
135S, Hasil Wawancara, 
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adilnya terletak dalam pemberian nafkah dan pekerjaan, sedangkan 
yang tidak adil terkait anak, giliran kunjungan suami, dan kurangnya 
kasih sayang suami sebab saya hanyalah istri kedua yang dinikahi 

man terakhir yaitu pasangan nikah siri yang merasakan adanya 

dampak negatif dalam kehidupan rumah tangganya. Seperti yang dikatakan 

bapak R berikut. 

“Saya memang menikahi S secara siri untuk menjadi istri kedua. 
Walaupun cuma istri kedua, ia mendapatkan hak-haknya sebagai istri 
dan melakukan kewajibannya dengan baik. Namun saya akui setelah 
menikah, saya masih berat sebelah dengan lebih menjunjung istri 
pertama dibanding S yang hanya istri siri saja. Saya juga jarang sekali 
mengunjungi kediaman S, maklum saja istri pertama tak menyukai 
pernikahan kedua saya.”134 

Begitu juga yang dinyatakan oleh ibu S terkait dampak berupa 

ketidakadilan dalam keluarga pernikahan sirinya, yaitu: 

“Suami memang bukanlah orang yang selalu bersikap adil terhadap 
saya dan istri pertamanya, karena memang saya akui, pernikahan siri 
ini hanyalah sebagai alasan untuk melegalkan hubungan yang cukup 
lama kami jalani. Saya diperlakukan layaknya istri simpanan dan tak 
jarang tidak diberi nafkah dalam beberapa bulan. Alasannya karena 

ah dan masih bekerja setiap hari. Bahkan baik sebelum 
maupun sesudah dinikahi secara siri, saya tetap menjadi kepala 
keluarga bagi keluarga kecil saya sejak suami pertama meninggal. 
Sambil mengurus rumah, saya tetap harus berjuang mengais rejeki 
untuk membiayai seorang anak yang masih bersekolah.”

Bapak MH sebagai paman dari ibu S mengaku prihatin dengan nasib 

pernikahan siri keponakannya, berikut penjelasannya: “Wong 

jarang sekali datang ke rumah S, berbeda saat mereka masih berpacaran. 

pai saat ini S masih saja terus bekerja di KUD *****, kan 

                   
Hasil Wawancara, 15 April 2018. 
Hasil Wawancara, 20 April 2018. 
Hasil Wawancara, 20 April 2018. 

 

adilnya terletak dalam pemberian nafkah dan pekerjaan, sedangkan 
yang tidak adil terkait anak, giliran kunjungan suami, dan kurangnya 
kasih sayang suami sebab saya hanyalah istri kedua yang dinikahi 

man terakhir yaitu pasangan nikah siri yang merasakan adanya 

dampak negatif dalam kehidupan rumah tangganya. Seperti yang dikatakan 

“Saya memang menikahi S secara siri untuk menjadi istri kedua. 
haknya sebagai istri 

dan melakukan kewajibannya dengan baik. Namun saya akui setelah 
menikah, saya masih berat sebelah dengan lebih menjunjung istri 
pertama dibanding S yang hanya istri siri saja. Saya juga jarang sekali 

ja istri pertama tak menyukai 

Begitu juga yang dinyatakan oleh ibu S terkait dampak berupa 

“Suami memang bukanlah orang yang selalu bersikap adil terhadap 
amanya, karena memang saya akui, pernikahan siri 

ini hanyalah sebagai alasan untuk melegalkan hubungan yang cukup 
lama kami jalani. Saya diperlakukan layaknya istri simpanan dan tak 
jarang tidak diberi nafkah dalam beberapa bulan. Alasannya karena 

ah dan masih bekerja setiap hari. Bahkan baik sebelum 
maupun sesudah dinikahi secara siri, saya tetap menjadi kepala 
keluarga bagi keluarga kecil saya sejak suami pertama meninggal. 
Sambil mengurus rumah, saya tetap harus berjuang mengais rejeki 

iayai seorang anak yang masih bersekolah.”135 

Bapak MH sebagai paman dari ibu S mengaku prihatin dengan nasib 

Wong si R saja 

jarang sekali datang ke rumah S, berbeda saat mereka masih berpacaran. 

pai saat ini S masih saja terus bekerja di KUD *****, kan 



 

 

seharusnya dia cukup jadi ibu rumah tangga atau berjualan kecil

rumah sambil mengurus anak

Pernyataan yang sama juga dilontarkan oleh T, anak dari ibu S yang 

kurang setuju dengan pernikahan ibunya dengan bapak R, berikut 

pemaparannya: “Menikah lagi atau tidak, ibu tetap saja harus bekerja keras 

banting tulang untuk biaya sekolah kami. Bapak R hanya memberikan 

nafkah untuk ibu dan tidak memberikan uang SPP sekolah untuk ka

Dari berbagai informasi yang peneliti peroleh, maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak semua pernikahan siri yang terjadi di Desa Joresan 

Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo berdampak negatif. Terdapat juga 

dampak positif berbasis gender seperti adanya us

memberikan akses, kesempatan, partisipasi dan kontrol serta kemanfaatan 

yang diperoleh oleh pasangan suami istri selama melangsungkan 

pernikahan. Namun terdapat dampak

istri dalam pernikahan siri di de

mengunggulkan posisi suami di atas istri yang membuatnya berbuat 

semena-mena kepada istrinya. Juga timbulnya gunjingan dari masyarakat 

terhadap para pelaku.

 

 

                                                          
136MH, Hasil Wawancara, 
137T, Hasil Waancara, 
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seharusnya dia cukup jadi ibu rumah tangga atau berjualan kecil

rumah sambil mengurus anak-anak dan rumah.”136 

Pernyataan yang sama juga dilontarkan oleh T, anak dari ibu S yang 

ju dengan pernikahan ibunya dengan bapak R, berikut 

pemaparannya: “Menikah lagi atau tidak, ibu tetap saja harus bekerja keras 

banting tulang untuk biaya sekolah kami. Bapak R hanya memberikan 

nafkah untuk ibu dan tidak memberikan uang SPP sekolah untuk ka

Dari berbagai informasi yang peneliti peroleh, maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak semua pernikahan siri yang terjadi di Desa Joresan 

Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo berdampak negatif. Terdapat juga 

dampak positif berbasis gender seperti adanya usaha untuk saling 

memberikan akses, kesempatan, partisipasi dan kontrol serta kemanfaatan 

yang diperoleh oleh pasangan suami istri selama melangsungkan 

pernikahan. Namun terdapat dampak-dampak negatif yang dialami oleh para 

istri dalam pernikahan siri di desa Joresan seperti adanya sikap 

mengunggulkan posisi suami di atas istri yang membuatnya berbuat 

mena kepada istrinya. Juga timbulnya gunjingan dari masyarakat 

terhadap para pelaku. 

  

                   
Hasil Wawancara, 20 April 2018. 

Hasil Waancara, 20 April 2018. 

 

seharusnya dia cukup jadi ibu rumah tangga atau berjualan kecil-kecilan di 

Pernyataan yang sama juga dilontarkan oleh T, anak dari ibu S yang 

ju dengan pernikahan ibunya dengan bapak R, berikut 

pemaparannya: “Menikah lagi atau tidak, ibu tetap saja harus bekerja keras 

banting tulang untuk biaya sekolah kami. Bapak R hanya memberikan 

nafkah untuk ibu dan tidak memberikan uang SPP sekolah untuk kami.”137 

Dari berbagai informasi yang peneliti peroleh, maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak semua pernikahan siri yang terjadi di Desa Joresan 

Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo berdampak negatif. Terdapat juga 

aha untuk saling 

memberikan akses, kesempatan, partisipasi dan kontrol serta kemanfaatan 

yang diperoleh oleh pasangan suami istri selama melangsungkan 

dampak negatif yang dialami oleh para 

sa Joresan seperti adanya sikap 

mengunggulkan posisi suami di atas istri yang membuatnya berbuat 

mena kepada istrinya. Juga timbulnya gunjingan dari masyarakat 



 

 

ANALISIS PRAKTIK NIKAH SIRI DI DESA JORESAN KECAMATAN 

MLARAK KABUPATEN PONOROGO PERSPEKTIF GENDER

A. Analisis Faktor yang Melatarbelakangi P

Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo

Dari pemaparan penulis tentang data pen

ditemukan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab pasangan suami istri 

melakukan pernikahan siri di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten 

Ponorogo. Di desa Joresan, beberapa pelaku pernikahan siri mengaku 

melakukan pernikahan

pendidikan yang menghalangi terjadinya peresmian pernikahan di mata hukum. 

Jadi pernikahan siri didasari atas belum terselesaikannya studi yang ditempuh 

oleh pasangan. Juga karena menghindari perzinaan serta

fitnah di masyarakat yang ditimbulkan oleh hubungan yang belum sah 

(pacaran). 

Pernikahan siri juga terjadi karena 

yang belum memenuhi persyaratan administrasi 

penting seperti Kartu Tanda Penduduk dan sebagainya. Atau karena adanya 

peraturan yang dipersulit seperti halnya peraturan yang ketat untuk izin 

berpoligami bagi PNS, TNI/Polri dan lain
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BAB IV 

PRAKTIK NIKAH SIRI DI DESA JORESAN KECAMATAN 

MLARAK KABUPATEN PONOROGO PERSPEKTIF GENDER

 

Analisis Faktor yang Melatarbelakangi Praktik Nikah 

Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Perspektif Gender

Dari pemaparan penulis tentang data penelitian dalam bab sebelumnya 

ditemukan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab pasangan suami istri 

melakukan pernikahan siri di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten 

Ponorogo. Di desa Joresan, beberapa pelaku pernikahan siri mengaku 

melakukan pernikahan itu karena faktor-faktor berikut seperti faktor 

pendidikan yang menghalangi terjadinya peresmian pernikahan di mata hukum. 

Jadi pernikahan siri didasari atas belum terselesaikannya studi yang ditempuh 

oleh pasangan. Juga karena menghindari perzinaan serta menghapus fitnah

fitnah di masyarakat yang ditimbulkan oleh hubungan yang belum sah 

Pernikahan siri juga terjadi karena faktor administratif seperti pasangan 

yang belum memenuhi persyaratan administrasi yakni dokumen

penting seperti Kartu Tanda Penduduk dan sebagainya. Atau karena adanya 

peraturan yang dipersulit seperti halnya peraturan yang ketat untuk izin 

berpoligami bagi PNS, TNI/Polri dan lain-lain.  

 

PRAKTIK NIKAH SIRI DI DESA JORESAN KECAMATAN 

MLARAK KABUPATEN PONOROGO PERSPEKTIF GENDER 

ikah Siri di Desa 

Perspektif Gender 

elitian dalam bab sebelumnya 

ditemukan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab pasangan suami istri 

melakukan pernikahan siri di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten 

Ponorogo. Di desa Joresan, beberapa pelaku pernikahan siri mengaku 

faktor berikut seperti faktor 

pendidikan yang menghalangi terjadinya peresmian pernikahan di mata hukum. 

Jadi pernikahan siri didasari atas belum terselesaikannya studi yang ditempuh 

menghapus fitnah-

fitnah di masyarakat yang ditimbulkan oleh hubungan yang belum sah 

seperti pasangan 

yakni dokumen-dokumen 

penting seperti Kartu Tanda Penduduk dan sebagainya. Atau karena adanya 

peraturan yang dipersulit seperti halnya peraturan yang ketat untuk izin 



 

 

Pernikahan siri juga terjadi karena terda

seperti adanya ketidaksetujuan istri pertama untuk dimadu melalui poligami 

yang resmi dan sah di mata Negara.

Mardani menjelaskan bahwa terdapat beberapa sebab terjadinya nikah 

siri, di antaranya: 

1. Tidak ada biaya

2. Karena pernikahan

3. Karena poligami.

Menurut penulis, dapat diambil benang merah bahwa sebab terjadinya 

nikah siri di desa Joresan bukan karena ketiadaan biaya atau karena pernikahan 

di bawah umur. Salah satu sebabnya ialah karena poligami yang dil

pasangan bapak K dan ibu L serta pasangan bapak R dan ibu S dalam 

pernyataan mereka tentang penyebab melangsungkan pernikahan siri karena 

keinginan untuk berpoligami namun tidak memenuhi persyaratan yang ada.

Juga terdapat beberapa faktor lain 

melakukan nikah siri seperti yang diungkapkan M. Thahir Maloko, di 

antaranya sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi

2. Faktor administratif 

3. Faktor sosial budaya

Sedangkan dalam jurnal 

ditambahkan beberapa faktor lain, yaitu:

                                                          
138 Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern 

2011), 17. 
139 M. Thahir Maloko,
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Pernikahan siri juga terjadi karena terdapat syarat yang belum terpenuhi 

seperti adanya ketidaksetujuan istri pertama untuk dimadu melalui poligami 

yang resmi dan sah di mata Negara. 

Mardani menjelaskan bahwa terdapat beberapa sebab terjadinya nikah 

 

Tidak ada biaya; 

nikahan di bawah umur; dan 

Karena poligami.138 

Menurut penulis, dapat diambil benang merah bahwa sebab terjadinya 

nikah siri di desa Joresan bukan karena ketiadaan biaya atau karena pernikahan 

di bawah umur. Salah satu sebabnya ialah karena poligami yang dil

pasangan bapak K dan ibu L serta pasangan bapak R dan ibu S dalam 

pernyataan mereka tentang penyebab melangsungkan pernikahan siri karena 

keinginan untuk berpoligami namun tidak memenuhi persyaratan yang ada.

Juga terdapat beberapa faktor lain yang melatarbelakangi seseorang 

melakukan nikah siri seperti yang diungkapkan M. Thahir Maloko, di 

antaranya sebagai berikut: 

Faktor ekonomi 

Faktor administratif  

Faktor sosial budaya139 

Sedangkan dalam jurnal yang ditulis oleh Siti Ummu Adilah, 

beberapa faktor lain, yaitu: 

                   
Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

M. Thahir Maloko, Nikah Siri Perspektif Hukum Islam, 227. 

 

pat syarat yang belum terpenuhi 

seperti adanya ketidaksetujuan istri pertama untuk dimadu melalui poligami 

Mardani menjelaskan bahwa terdapat beberapa sebab terjadinya nikah 

Menurut penulis, dapat diambil benang merah bahwa sebab terjadinya 

nikah siri di desa Joresan bukan karena ketiadaan biaya atau karena pernikahan 

di bawah umur. Salah satu sebabnya ialah karena poligami yang dilakukan oleh 

pasangan bapak K dan ibu L serta pasangan bapak R dan ibu S dalam 

pernyataan mereka tentang penyebab melangsungkan pernikahan siri karena 

keinginan untuk berpoligami namun tidak memenuhi persyaratan yang ada. 

yang melatarbelakangi seseorang 

melakukan nikah siri seperti yang diungkapkan M. Thahir Maloko, di 

Siti Ummu Adilah, 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 



 

 

1. Faktor pendidikan

2. Faktor agama

Arip Purkon 

terjadinya nikah siri

Jika dilihat dari faktor

pernikahan siri di desa Joresan di antaranya:

a. Faktor administratif

pasangan dalam pernikahan siri karena persyaratan untuk menikah secara 

resmi belum dapat terpenuhi.

ketidakmampuan para i

administratif 

bapak D dan ibu E, bapak K dan ibu L serta bapak V dan ibu W. Hal 

serupa juga dialami oleh pasangan bapak R dan ibu S yang mengakui 

bahwa pernikahan 

istri pertama bapak R.

b. Faktor sosial budaya, seperti yang dialami oleh pasangan bapak R dan 

ibu S yang mengaku menikah siri karena niat awal hendak berpoligami 

namun tidak mendapat izin dari istri per

munculnya stigma negatif dari masyarakat. Juga karena menurut 

informan bapak K dan ibu L serta bapak R dan ibu S, bahwa pernikahan 

siri itu sudah menjadi salah satu budaya yang telah ada sejak dulu.

                                                          
140 Masnun Tahir, 

259. 
141

 Arip Purkon, 
Kasus Nikah Sirri dan Singkat Bupati Garut)
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Faktor pendidikan 

Faktor agama140 

Arip Purkon menuliskan satu faktor penting yang melatarbelakangi 

terjadinya nikah siri yaitu faktor law enforcement.141 

Jika dilihat dari faktor-faktor di atas, maka penyebab terjadinya 

siri di desa Joresan di antaranya: 

Faktor administratif, seperti yang dikemukakan oleh semua informan 

pasangan dalam pernikahan siri karena persyaratan untuk menikah secara 

resmi belum dapat terpenuhi. Hal ini dibuktikan dengan adanya 

ketidakmampuan para informan untuk melengkapi syarat

administratif seperti yang dialami oleh pasangan bapak A dan ibu I, 

bapak D dan ibu E, bapak K dan ibu L serta bapak V dan ibu W. Hal 

serupa juga dialami oleh pasangan bapak R dan ibu S yang mengakui 

bahwa pernikahan sirinya karena alasan poligami itu tidak disetujui oleh 

istri pertama bapak R. 

Faktor sosial budaya, seperti yang dialami oleh pasangan bapak R dan 

ibu S yang mengaku menikah siri karena niat awal hendak berpoligami 

namun tidak mendapat izin dari istri pertama dan untuk menghindari 

munculnya stigma negatif dari masyarakat. Juga karena menurut 

informan bapak K dan ibu L serta bapak R dan ibu S, bahwa pernikahan 

siri itu sudah menjadi salah satu budaya yang telah ada sejak dulu.

                   
Masnun Tahir, Meredam Kemelut Kontroversi Nikah Siri (Perspektif

Arip Purkon, Korelasi antara Pelanggaran Etika dan Penegakan Hukum
an Singkat Bupati Garut), 5. 

 

yang melatarbelakangi 

faktor di atas, maka penyebab terjadinya 

, seperti yang dikemukakan oleh semua informan 

pasangan dalam pernikahan siri karena persyaratan untuk menikah secara 

Hal ini dibuktikan dengan adanya 

nforman untuk melengkapi syarat-syarat 

seperti yang dialami oleh pasangan bapak A dan ibu I, 

bapak D dan ibu E, bapak K dan ibu L serta bapak V dan ibu W. Hal 

serupa juga dialami oleh pasangan bapak R dan ibu S yang mengakui 

sirinya karena alasan poligami itu tidak disetujui oleh 

Faktor sosial budaya, seperti yang dialami oleh pasangan bapak R dan 

ibu S yang mengaku menikah siri karena niat awal hendak berpoligami 

tama dan untuk menghindari 

munculnya stigma negatif dari masyarakat. Juga karena menurut 

informan bapak K dan ibu L serta bapak R dan ibu S, bahwa pernikahan 

siri itu sudah menjadi salah satu budaya yang telah ada sejak dulu. 

Meredam Kemelut Kontroversi Nikah Siri (Perspektif Maslahah), 258-

an Penegakan Hukum (Analisis 



 

 

c. Faktor pendidikan, karena jika

sebelumnya, diketahui bahwa sebagian pasangan berpendidikan rendah. 

Sehingga memungkinkan terjadinya pernikahan siri karena kurangnya 

pengetahuan terutama dalam urgensi pencatatan pernikahan yang telah 

diatur oleh pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan kurangnya 

pengetahuan para informan seperti pasangan bapak A dan ibu I, bapak V 

dan ibu  yang mengaku belum mengetahui kewajiban mencatatkan 

pernikahannya ke KUA sehingga mereka menganggap nikah melalui 

perantara kia

pengakuan dari negara terkait pernikahan yang dijalani.

d. Faktor agama, karena semua informan meyakini keabsahan dari 

pernikahan siri karena berdasarkan rukun dan syarat yang ditentukan oleh 

ajaran Islam. Jad

kuat untuk memutuskan menikah siri.

e. Faktor law enforcement,

negara Indonesia tanpa terkecuali. Berdasarkan hasil penelitian terhadap 

para pelaku dalam pernikahan si

berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975, perbuatan 

nikah siri tidak sesuai dengan peraturan perundang

Maka faktor 

khususnya di Desa Jore

karena masih terdapat praktik pernikahan siri. Sedangkan terkait 

masyarakat yang berada di sekitar tempat tersebut, juga belum sadar akan 
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Faktor pendidikan, karena jika dilihat dari data yang dipaparkan pada bab 

sebelumnya, diketahui bahwa sebagian pasangan berpendidikan rendah. 

Sehingga memungkinkan terjadinya pernikahan siri karena kurangnya 

pengetahuan terutama dalam urgensi pencatatan pernikahan yang telah 

h pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan kurangnya 

pengetahuan para informan seperti pasangan bapak A dan ibu I, bapak V 

dan ibu  yang mengaku belum mengetahui kewajiban mencatatkan 

pernikahannya ke KUA sehingga mereka menganggap nikah melalui 

perantara kiai saja sudah sah dalam agama tanpa perlu mendapat 

pengakuan dari negara terkait pernikahan yang dijalani. 

Faktor agama, karena semua informan meyakini keabsahan dari 

pernikahan siri karena berdasarkan rukun dan syarat yang ditentukan oleh 

ajaran Islam. Jadi, mereka dengan sadar dan mempunyai keyakinan yang 

kuat untuk memutuskan menikah siri. 

law enforcement, hukum harus ditegakkan oleh semua warga 

negara Indonesia tanpa terkecuali. Berdasarkan hasil penelitian terhadap 

para pelaku dalam pernikahan siri di Desa Joresan, bila ditelaah 

berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975, perbuatan 

nikah siri tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersbut. 

Maka faktor law enforcement belum bisa terlaksana di masyarakat 

khususnya di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo 

karena masih terdapat praktik pernikahan siri. Sedangkan terkait 

masyarakat yang berada di sekitar tempat tersebut, juga belum sadar akan 

 

dilihat dari data yang dipaparkan pada bab 

sebelumnya, diketahui bahwa sebagian pasangan berpendidikan rendah. 

Sehingga memungkinkan terjadinya pernikahan siri karena kurangnya 

pengetahuan terutama dalam urgensi pencatatan pernikahan yang telah 

h pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan kurangnya 

pengetahuan para informan seperti pasangan bapak A dan ibu I, bapak V 

dan ibu  yang mengaku belum mengetahui kewajiban mencatatkan 

pernikahannya ke KUA sehingga mereka menganggap nikah melalui 

i saja sudah sah dalam agama tanpa perlu mendapat 

Faktor agama, karena semua informan meyakini keabsahan dari 

pernikahan siri karena berdasarkan rukun dan syarat yang ditentukan oleh 

i, mereka dengan sadar dan mempunyai keyakinan yang 

hukum harus ditegakkan oleh semua warga 

negara Indonesia tanpa terkecuali. Berdasarkan hasil penelitian terhadap 

ri di Desa Joresan, bila ditelaah 

berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975, perbuatan 

undangan tersbut. 

belum bisa terlaksana di masyarakat 

san Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo 

karena masih terdapat praktik pernikahan siri. Sedangkan terkait 

masyarakat yang berada di sekitar tempat tersebut, juga belum sadar akan 



 

 

hukum khususnya peraturan perundang

pencatatan ni

Menurut hemat penulis, bahwa faktor

para pelaku melaksanakan pernikahan siri di desa Joresan bukan hanya sebatas 

karena faktor administratif, faktor pendidikan, sebagai

menghindari perzinaan atau untuk menghilangkan fitnah yang timbul di 

masyarakat (faktor sosial budaya), juga karena dorongan untuk melakukan 

poligami. Tapi juga karena faktor lain seperti faktor agama yang membentuk 

paradigma masyarakat akan 

enforcement yang dilakukan oleh suami istri itu. 

Kelompok feminisme memandang bahwa budaya patriarkhi 

menjunjung tinggi kejantanan/kelali

perempuan, sehingga feminisme lahir m

berusaha mengangkat derajat perempuan. Sama halnya dengan prakrik nikah 

siri di desa Joresan, mayoritas faktor yang melatarbelakangi para pelaku 

menyetujui dan melangsungkan pernikahannya ialah karena kurangnya 

perhatian dan menganggap rendah keikutsertaan para istri sehingga dengan 

leluasa para suami menikahi mereka walaupun secara siri. Padahal menurut 

feminisme liberal, laki

mestinya tidak terjadi penindasan antara s

Meskipun dikatakan feminisme liberal, kelompok ini tetap menolak 

persamaan secara menyeluruh antara laki
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hukum khususnya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 

pencatatan nikah yang berimbas pada terjadinya praktik pernikahan siri.

Menurut hemat penulis, bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi 

para pelaku melaksanakan pernikahan siri di desa Joresan bukan hanya sebatas 

karena faktor administratif, faktor pendidikan, sebagai 

menghindari perzinaan atau untuk menghilangkan fitnah yang timbul di 

masyarakat (faktor sosial budaya), juga karena dorongan untuk melakukan 

poligami. Tapi juga karena faktor lain seperti faktor agama yang membentuk 

paradigma masyarakat akan kebolehan untuk menikah siri 

yang dilakukan oleh suami istri itu.  

Kelompok feminisme memandang bahwa budaya patriarkhi 

menjunjung tinggi kejantanan/kelali-lakian dan menganggap rendah posisi 

perempuan, sehingga feminisme lahir menggugat kenyamanan patriarkhi dan 

berusaha mengangkat derajat perempuan. Sama halnya dengan prakrik nikah 

siri di desa Joresan, mayoritas faktor yang melatarbelakangi para pelaku 

menyetujui dan melangsungkan pernikahannya ialah karena kurangnya 

dan menganggap rendah keikutsertaan para istri sehingga dengan 

leluasa para suami menikahi mereka walaupun secara siri. Padahal menurut 

feminisme liberal, laki-laki dan perempuan diciptakan seimbang dan serasi dan 

mestinya tidak terjadi penindasan antara satu dengan lainnya.  

Meskipun dikatakan feminisme liberal, kelompok ini tetap menolak 

persamaan secara menyeluruh antara laki-laki dan perempuan, salah satunya 

 

undangan yang terkait dengan 

kah yang berimbas pada terjadinya praktik pernikahan siri. 

faktor yang melatarbelakangi 

para pelaku melaksanakan pernikahan siri di desa Joresan bukan hanya sebatas 

 tameng untuk 

menghindari perzinaan atau untuk menghilangkan fitnah yang timbul di 

masyarakat (faktor sosial budaya), juga karena dorongan untuk melakukan 

poligami. Tapi juga karena faktor lain seperti faktor agama yang membentuk 

 dan faktor law 

Kelompok feminisme memandang bahwa budaya patriarkhi 

lakian dan menganggap rendah posisi 

enggugat kenyamanan patriarkhi dan 

berusaha mengangkat derajat perempuan. Sama halnya dengan prakrik nikah 

siri di desa Joresan, mayoritas faktor yang melatarbelakangi para pelaku 

menyetujui dan melangsungkan pernikahannya ialah karena kurangnya 

dan menganggap rendah keikutsertaan para istri sehingga dengan 

leluasa para suami menikahi mereka walaupun secara siri. Padahal menurut 

laki dan perempuan diciptakan seimbang dan serasi dan 

 

Meskipun dikatakan feminisme liberal, kelompok ini tetap menolak 

laki dan perempuan, salah satunya 



 

 

dalam hal reproduksi.

persamaan (al-musawah

tanpa sedikitpun meninggalkan unsur kodrati dari Tuhan. Begitu pula dengan 

pemahaman para feminis muslim tentang kedudukan suami istri dalam 

keluarga, seperti yang tertera dalam firman

perempuan adalah setara, sama

berdasarkan kadar keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT tanpa 

memandang jenis kelamin hamba

Untuk mempermudah pengklasifikasian dalam faktor yang 

melatarbelakangi p

memberikan tabel 

No. Faktor
1 Administratif

2 Sosial budaya

3 Pendidikan 

4 Agama  

5 Law enforcement
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dalam hal reproduksi.142 Sehingga kaum feminis tetap meninggikan adanya 

musawah) antara suami dan istri dalam semua aspek kehidupan 

tanpa sedikitpun meninggalkan unsur kodrati dari Tuhan. Begitu pula dengan 

pemahaman para feminis muslim tentang kedudukan suami istri dalam 

keluarga, seperti yang tertera dalam firman-Nya bahwa baik laki

perempuan adalah setara, sama-sama sebagai hamba yang hanya dibedakan 

berdasarkan kadar keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT tanpa 

memandang jenis kelamin hamba-hamba-Nya. 

Untuk mempermudah pengklasifikasian dalam faktor yang 

melatarbelakangi pernikahan siri di desa Joresan, maka penulis akan 

 berikut. 

Table A.1 
Faktor Pernikahan Siri 

 
Faktor Penjelasan 

Administratif Belum terpenuhinya persyaratan untuk 
melangsungkan pernikahan secara resmi

Sosial budaya Menghindari stigma negatif masyarakat dan 
keyakinan bahwa nikah siri telah menjadi budaya 
masyarakat 

Pendidikan  Sebagian pasangan berpendidikan rendah

Keyakinan bahwa nikah siri telah sah menurut 
agama 

Law enforcement Kurangnya kesadaran masyarakat akan kepatuhan 
terhadap hukum yang berlaku terutama dalam hal 
pencatatan nikah 

                   
Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur’an, 

 

Sehingga kaum feminis tetap meninggikan adanya 

ara suami dan istri dalam semua aspek kehidupan 

tanpa sedikitpun meninggalkan unsur kodrati dari Tuhan. Begitu pula dengan 

pemahaman para feminis muslim tentang kedudukan suami istri dalam 

Nya bahwa baik laki-laki maupun 

sama sebagai hamba yang hanya dibedakan 

berdasarkan kadar keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT tanpa 

Untuk mempermudah pengklasifikasian dalam faktor yang 

ernikahan siri di desa Joresan, maka penulis akan 

Belum terpenuhinya persyaratan untuk 
resmi 

Menghindari stigma negatif masyarakat dan 
keyakinan bahwa nikah siri telah menjadi budaya 

Sebagian pasangan berpendidikan rendah 

Keyakinan bahwa nikah siri telah sah menurut 

Kurangnya kesadaran masyarakat akan kepatuhan 
terhadap hukum yang berlaku terutama dalam hal 

Qur’an, 57. 



 

 

Pada dasarnya, Nabi SAW telah mendorong umatnya untuk 

menyebarluaskan pernikahan dengan menyelenggarakan 

Anjuran untuk melakukan walimah, walaupun tidak sampai hukumnya wajib 

akan tetapi Nabi sangat menganjurkan.

Karena Indonesia adalah negara hukum, maka selayaknya seluruh 

warga negara menaati peraturan yang berlaku terutama dalam hal pencatatan 

pernikahan, perintah untuk taat kepada 

al-Qur’an berikut. 

    

      

 

B. Analisis Dampak

Mlarak Kabupaten Ponorogo

Dari pemaparan 

dialami oleh para pelaku dalam pernikahan siri di desa Joresan. Pertama

dampak positif yang dirasakan oleh para pelaku dalam memperoleh akses, 

kesempatan, partisipasi, kontrol dan manfaat yang dirasakan dal

pernikahannya. Kedua

istri, pelabelan negatif (

masyarakat sekitar, dan beban ganda yang dialami istri.
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Pada dasarnya, Nabi SAW telah mendorong umatnya untuk 

menyebarluaskan pernikahan dengan menyelenggarakan wali>mat al

ran untuk melakukan walimah, walaupun tidak sampai hukumnya wajib 

akan tetapi Nabi sangat menganjurkan.143 

Karena Indonesia adalah negara hukum, maka selayaknya seluruh 

warga negara menaati peraturan yang berlaku terutama dalam hal pencatatan 

intah untuk taat kepada u>lu> al-amr  telah ditegaskan dalam ayat 

 

         

            

      ١٤٤ 

Analisis Dampak dalam Pernikahan Siri di Desa Joresan Kecamatan 

Mlarak Kabupaten Ponorogo Perspektif Gender 

Dari pemaparan data pada bab sebelumnya, terdapat dua sisi yang 

dialami oleh para pelaku dalam pernikahan siri di desa Joresan. Pertama

dampak positif yang dirasakan oleh para pelaku dalam memperoleh akses, 

kesempatan, partisipasi, kontrol dan manfaat yang dirasakan dal

pernikahannya. Kedua, dampak negatif di antaranya subordinasi suami atas 

pelabelan negatif (stereotip) yang dirasakan istri baik dari suami atau 

masyarakat sekitar, dan beban ganda yang dialami istri. 

                   
M. Thahir Maloko, Nikah Siri Perspektif Hukum Islam, 233-234. 

Qur’an, 4:59. 

 

Pada dasarnya, Nabi SAW telah mendorong umatnya untuk 

wali>mat al-‘ursh. 

ran untuk melakukan walimah, walaupun tidak sampai hukumnya wajib 

Karena Indonesia adalah negara hukum, maka selayaknya seluruh 

warga negara menaati peraturan yang berlaku terutama dalam hal pencatatan 

telah ditegaskan dalam ayat 

     

        

     

di Desa Joresan Kecamatan 

data pada bab sebelumnya, terdapat dua sisi yang 

dialami oleh para pelaku dalam pernikahan siri di desa Joresan. Pertama, 

dampak positif yang dirasakan oleh para pelaku dalam memperoleh akses, 

kesempatan, partisipasi, kontrol dan manfaat yang dirasakan dalam 

subordinasi suami atas 

yang dirasakan istri baik dari suami atau 



 

 

Herien Puspitawati

merupakan suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki

laki setara, seimbang, dan harmonis.

kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga

1. Akses, dalam hal akses dan kesem

dari pernikahan siri di desa Joresan, mereka merasa cukup leluasa 

mengembangkan bakat dan minat kerja di ranah publik. 

2. Partisipasi, jadi baik suami maupun istri sama

kegiatan di sektor publik

3. Kontrol, dalam hal kontrol terhadap sumber daya keluarga, baik suami 

maupun istri mempunyai hak yang setara. 

4. Manfaat,145 

kemanfaatan dari aktivitas keluarga. Seperti yang dirasakan oleh 

dan ibu I, juga pasangan bapak D dan ibu E dan pasangan bapak K dan 

ibu L serta pasangan lain yaitu bapak R.

Hal senada juga diungkapkan oleh Mufidah Ch. yang berpendapat 

bahwa untuk mengetahui apakah laki

setara dan berkeadilan, dapat dilihat pada hal

1. Seberapa besar partisipasi aktif perempuan baik dalam perumusan 

kebijakan maupun pengambilan keputusan dan perencanaan maupun 

dalam pelaksanaan segala kegiatan keluarga baik dalam wilayah 

domestik maupun publik;
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Herien Puspitawati menyatakan bahwa kesetaraan dan keadilan gender 

suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki

laki setara, seimbang, dan harmonis. Menurutnya, terdapat beberapa w

kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga, yaitu: 

Akses, dalam hal akses dan kesempatan yang diperoleh oleh para pelaku 

dari pernikahan siri di desa Joresan, mereka merasa cukup leluasa 

mengembangkan bakat dan minat kerja di ranah publik.  

jadi baik suami maupun istri sama-sama berpartisipasi dalam 

kegiatan di sektor publik.  

dalam hal kontrol terhadap sumber daya keluarga, baik suami 

maupun istri mempunyai hak yang setara.  

dan pasangan suami istri juga sama-sama berhak merasakan 

kemanfaatan dari aktivitas keluarga. Seperti yang dirasakan oleh 

dan ibu I, juga pasangan bapak D dan ibu E dan pasangan bapak K dan 

ibu L serta pasangan lain yaitu bapak R. 

Hal senada juga diungkapkan oleh Mufidah Ch. yang berpendapat 

bahwa untuk mengetahui apakah laki-laki dan perempuan dalam keluarga telah 

tara dan berkeadilan, dapat dilihat pada hal-hal berikut: 

Seberapa besar partisipasi aktif perempuan baik dalam perumusan 

kebijakan maupun pengambilan keputusan dan perencanaan maupun 

dalam pelaksanaan segala kegiatan keluarga baik dalam wilayah 

aupun publik; 

                   
erien Puspitawati, Konsep, Teori dan Analisis Gender, Jurnal, 

 

n dan keadilan gender 

suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-

, terdapat beberapa wujud 

patan yang diperoleh oleh para pelaku 

dari pernikahan siri di desa Joresan, mereka merasa cukup leluasa 

 

sama berpartisipasi dalam 

dalam hal kontrol terhadap sumber daya keluarga, baik suami 

sama berhak merasakan 

kemanfaatan dari aktivitas keluarga. Seperti yang dirasakan oleh bapak A 

dan ibu I, juga pasangan bapak D dan ibu E dan pasangan bapak K dan 

Hal senada juga diungkapkan oleh Mufidah Ch. yang berpendapat 

laki dan perempuan dalam keluarga telah 

Seberapa besar partisipasi aktif perempuan baik dalam perumusan 

kebijakan maupun pengambilan keputusan dan perencanaan maupun 

dalam pelaksanaan segala kegiatan keluarga baik dalam wilayah 

, Institus Pertanian 



 

 

2. Seberapa besar manfaat yang diperoleh perempuan dari hasil pelaksanaan 

berbagai kegiatan baik sebagai pelaku maupun sebagai pemanfaat dan 

penikmat hasilnya, khususnya dalam relasi keluarga; dan

3. Seberapa besar akses dan kontrol serta penguasaa

berbagai sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang menjadi 

aset keluarga, seperti hak warisan, hak memperoleh pendidikan dan 

pengetahuan, jaminan kesehatan, hak

Sedangkan dampak positif berupa keadi

dalam pernikahan sirinya di desa Joresan, di antaranya yaitu:

a. Terbuka lebarnya akses dan kesempatan serta partisipasi bagi istri di 

ranah publik seperti bekerja paruh waktu, menjadi tenaga kerja luar 

negeri, mengekspresikan k

diberikan oleh suami tanpa ada paksaan dan kekangan. Seperti yang 

dialami oleh ibu E, ibu I dan ibu L yang memperoleh akses dan 

kesempatan untuk bekerja di ranah publik.

b. Adanya kontrol dan penguasaan yang dilakukan oleh pasangan dalam 

menjalankan kegiatan masing

Hal ini dibuktikan dengan penguasaan serta kontrol penuh dari informan 

seperti pasangan bapak A dan ibu I, bapak D dan ibu E

ibu L. 

c. Adanya manfaat yang diperoleh dari hasil pembangunan dan jerih payah 

masing-masing pasangan berupa perolehan nafkah tambahan dari istri 
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Seberapa besar manfaat yang diperoleh perempuan dari hasil pelaksanaan 

berbagai kegiatan baik sebagai pelaku maupun sebagai pemanfaat dan 

penikmat hasilnya, khususnya dalam relasi keluarga; dan 

Seberapa besar akses dan kontrol serta penguasaan perempuan dalam 

berbagai sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang menjadi 

aset keluarga, seperti hak warisan, hak memperoleh pendidikan dan 

pengetahuan, jaminan kesehatan, hak-hak reproduksi, dan sebagainya.

Sedangkan dampak positif berupa keadilan gender yang dialami pelaku 

dalam pernikahan sirinya di desa Joresan, di antaranya yaitu: 

Terbuka lebarnya akses dan kesempatan serta partisipasi bagi istri di 

ranah publik seperti bekerja paruh waktu, menjadi tenaga kerja luar 

negeri, mengekspresikan keahlian seperti merias dan lain

diberikan oleh suami tanpa ada paksaan dan kekangan. Seperti yang 

dialami oleh ibu E, ibu I dan ibu L yang memperoleh akses dan 

kesempatan untuk bekerja di ranah publik. 

Adanya kontrol dan penguasaan yang dilakukan oleh pasangan dalam 

menjalankan kegiatan masing-masing di area publik maupun domestik. 

Hal ini dibuktikan dengan penguasaan serta kontrol penuh dari informan 

seperti pasangan bapak A dan ibu I, bapak D dan ibu E serta bapak K dan 

Adanya manfaat yang diperoleh dari hasil pembangunan dan jerih payah 

masing pasangan berupa perolehan nafkah tambahan dari istri 

                   
Paradigma Gender, 75-76. 

 

Seberapa besar manfaat yang diperoleh perempuan dari hasil pelaksanaan 

berbagai kegiatan baik sebagai pelaku maupun sebagai pemanfaat dan 

 

n perempuan dalam 

berbagai sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang menjadi 

aset keluarga, seperti hak warisan, hak memperoleh pendidikan dan 

hak reproduksi, dan sebagainya.146 

lan gender yang dialami pelaku 

Terbuka lebarnya akses dan kesempatan serta partisipasi bagi istri di 

ranah publik seperti bekerja paruh waktu, menjadi tenaga kerja luar 

eahlian seperti merias dan lain-lain yang 

diberikan oleh suami tanpa ada paksaan dan kekangan. Seperti yang 

dialami oleh ibu E, ibu I dan ibu L yang memperoleh akses dan 

Adanya kontrol dan penguasaan yang dilakukan oleh pasangan dalam 

masing di area publik maupun domestik. 

Hal ini dibuktikan dengan penguasaan serta kontrol penuh dari informan 

serta bapak K dan 

Adanya manfaat yang diperoleh dari hasil pembangunan dan jerih payah 

masing pasangan berupa perolehan nafkah tambahan dari istri 



 

 

guna membantu perekonomian keluarga dan sebagainya. Hal ini 

dibuktikan berdasarkan pengakuan p

dan ibu E serta bapak A dan ibu I.

Menurut hemat penulis, dari analisis terhadap dampak positif yang 

dirasakan para pelaku dalam pernikahan siri di desa Joresan karena keduanya 

baik suami maupun istri sama

pembangunan terutama di ranah publik. 

Mochamad Sodik menjelaskan bahwa Islam pada dasarnya menekankan 

pada kesetaraan dan keadilan antara laki

kehidupan berumah tangga dan pemenuhan kebutuhan seksual 

Islam telah memberikan gambaran melalui firman

mengenai prinsip

sebagai hamba sekaligus khalifah di bumi Allah yang disematkan kepada laki

laki dan perempuan, keduanya

menyisihkan salah satunya dan berhak bertindak dalam drama kosmis serta 

baik laki-laki maupun perempuan sama sama mempunyai kesempatan untuk 

mencurahkan potensinya. Menurut penulis, dampak positif yang dirasakan pa

pelaku dalam pernikahan siri sesuai dengan prinsip

gender di lingkup isntitusi keluarga karena baik suami maupun istri saling 

menghargai dan memberikan kesempatan untuk berpartisipasi di ranah publik.

Al-Qur’an menegaskan secara

kedudukan laki-laki dan perempuan adalah adil. Keduanya diciptakan dari satu 
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guna membantu perekonomian keluarga dan sebagainya. Hal ini 

dibuktikan berdasarkan pengakuan pasangan bapak K dan ibu L, bapak D 

dan ibu E serta bapak A dan ibu I. 

Menurut hemat penulis, dari analisis terhadap dampak positif yang 

dirasakan para pelaku dalam pernikahan siri di desa Joresan karena keduanya 

baik suami maupun istri sama-sama berperan aktif dalam kegiatan 

pembangunan terutama di ranah publik.  

Mochamad Sodik menjelaskan bahwa Islam pada dasarnya menekankan 

pada kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan, termasuk dalam 

kehidupan berumah tangga dan pemenuhan kebutuhan seksual 

Islam telah memberikan gambaran melalui firman-Nya dalam al

-prinsip kesetaraan gender seperti persamaan kedudukan 

sebagai hamba sekaligus khalifah di bumi Allah yang disematkan kepada laki

laki dan perempuan, keduanya juga menerima perjanjian primodial tanpa 

menyisihkan salah satunya dan berhak bertindak dalam drama kosmis serta 

laki maupun perempuan sama sama mempunyai kesempatan untuk 

mencurahkan potensinya. Menurut penulis, dampak positif yang dirasakan pa

pelaku dalam pernikahan siri sesuai dengan prinsip-prinsip kesetaraan dalam 

gender di lingkup isntitusi keluarga karena baik suami maupun istri saling 

menghargai dan memberikan kesempatan untuk berpartisipasi di ranah publik.

Qur’an menegaskan secara gamblang bahwa pada dasarnya 

laki dan perempuan adalah adil. Keduanya diciptakan dari satu 

                   
Mochamad Sodik, Fikih Indonesia (Yogyakarta: SUKA-Press, 2014), 79.

 

guna membantu perekonomian keluarga dan sebagainya. Hal ini 

asangan bapak K dan ibu L, bapak D 

Menurut hemat penulis, dari analisis terhadap dampak positif yang 

dirasakan para pelaku dalam pernikahan siri di desa Joresan karena keduanya 

ktif dalam kegiatan 

Mochamad Sodik menjelaskan bahwa Islam pada dasarnya menekankan 

laki dan perempuan, termasuk dalam 

kehidupan berumah tangga dan pemenuhan kebutuhan seksual suami istri.147  

Nya dalam al-Qur’an 

prinsip kesetaraan gender seperti persamaan kedudukan 

sebagai hamba sekaligus khalifah di bumi Allah yang disematkan kepada laki-

juga menerima perjanjian primodial tanpa 

menyisihkan salah satunya dan berhak bertindak dalam drama kosmis serta 

laki maupun perempuan sama sama mempunyai kesempatan untuk 

mencurahkan potensinya. Menurut penulis, dampak positif yang dirasakan para 

prinsip kesetaraan dalam 

gender di lingkup isntitusi keluarga karena baik suami maupun istri saling 

menghargai dan memberikan kesempatan untuk berpartisipasi di ranah publik. 

gamblang bahwa pada dasarnya 

laki dan perempuan adalah adil. Keduanya diciptakan dari satu 

Press, 2014), 79. 



 

 

nafs (living entity

yang lain.148 Sebagaimana dalam ayat berikut.

     

    

Menurut Mansoeh Fakih, ketidakadilan gender merupakan sistem dan 

struktur di mana kaum perempuan menjadi korban dari sistem tersebut.

Berikut manifestasi

1. Proses marginalisasi (peminggiran

2. Subordinasi 

3. Pelabelan atau penandaan (

4. Kekerasan baik secara fisik, psikis, seksual, dan ekonomi.

5. Beban kerja berlebihan

Sedangkan manifestasi ketidakadilan berbasis gender 

dialami oleh perempuan 

yaitu: 

a. Subordinasi, seperti yang dialami oleh ibu L dan ibu S sebagai istri 

mengaku merasa dinomorduakan dan berada di bawah posisi suami 

seperti dalam pemberian nafkah baik lahir maupun batin sebagai istri 

kedua. 

                                                          
148 Mansoer Fakih, 
149 al-Qur’an, 4:1. 
150 Nurna, Ketidakadilan Gender dalam Novel Geni Jora Karya Abidah El Khalieqy
151 Mochamad Sodik, 
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living entity), di mana yang satu tidak memiliki keunggulan terhadap 

Sebagaimana dalam ayat berikut. 

         

             

   ١٤٩ 

Menurut Mansoeh Fakih, ketidakadilan gender merupakan sistem dan 

struktur di mana kaum perempuan menjadi korban dari sistem tersebut.

Berikut manifestasi-manifestasi ketidakadilan gender:  

inalisasi (peminggiran, pemiskinan)  

 

atau penandaan (stereotype) negatif  

baik secara fisik, psikis, seksual, dan ekonomi.

kerja berlebihan.151  

Sedangkan manifestasi ketidakadilan berbasis gender 

dialami oleh perempuan dalam pernikahan siri di desa Joresan,

Subordinasi, seperti yang dialami oleh ibu L dan ibu S sebagai istri 

mengaku merasa dinomorduakan dan berada di bawah posisi suami 

seperti dalam pemberian nafkah baik lahir maupun batin sebagai istri 

                   
Mansoer Fakih, Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam

 
Ketidakadilan Gender dalam Novel Geni Jora Karya Abidah El Khalieqy

Mochamad Sodik, Fikih Indonesia, 72-73. 

 

), di mana yang satu tidak memiliki keunggulan terhadap 

     

   

    

Menurut Mansoeh Fakih, ketidakadilan gender merupakan sistem dan 

struktur di mana kaum perempuan menjadi korban dari sistem tersebut.150 

baik secara fisik, psikis, seksual, dan ekonomi. 

Sedangkan manifestasi ketidakadilan berbasis gender yang hanya 

dalam pernikahan siri di desa Joresan, di antaranya 

Subordinasi, seperti yang dialami oleh ibu L dan ibu S sebagai istri 

mengaku merasa dinomorduakan dan berada di bawah posisi suami 

seperti dalam pemberian nafkah baik lahir maupun batin sebagai istri 

Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam, 50. 

Ketidakadilan Gender dalam Novel Geni Jora Karya Abidah El Khalieqy, 5. 



 

 

b. Stereotip atau pelabelan yang bersifat negatif, yang dialami oleh ibu L, 

ibu S dan ibu W yang acapkali memperoleh 

masyarakat terkait pernikahan siri yang dilakukan. 

c. Double burden 

kerja domestik, istri juga harus bekerja keras dalam lingkungan publik 

yang tentu membuatnya harus menanggung beban kerja ganda. Layaknya 

yang dialami oleh ibu S. 

Untuk mempermudah pengklasifikasian 

dampak negatif dalam

memberikan tabel 

No. Dampak Positif

1 Terbukanya 
kesempatan serta partisipasi 
bagi istri di ranah publik

2 Adanya kontrol dan penguasaan 
terhadap kegiatan yang 
dilakukan oleh pasangan

3 Adanya manfaat yang diperoleh 
oleh pasangan dalam 
menjalankan 

 
Keyakinan bahwa tidak ada manusia yang setara dengan Allah dan 

tidak ada anak dan titisan Tuhan

kesetaraan manusia sebagai sesam

satu dan manusia nomor dua, manusia pada hakikatnya sama. Raja bukanlah 
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Stereotip atau pelabelan yang bersifat negatif, yang dialami oleh ibu L, 

ibu S dan ibu W yang acapkali memperoleh justice oleh suami atau 

masyarakat terkait pernikahan siri yang dilakukan.  

Double burden atau beban ganda. Jadi, selain harus menanggung beba

kerja domestik, istri juga harus bekerja keras dalam lingkungan publik 

yang tentu membuatnya harus menanggung beban kerja ganda. Layaknya 

yang dialami oleh ibu S.  

Untuk mempermudah pengklasifikasian dampak positif sekaligus 

dampak negatif dalam pernikahan siri di desa Joresan, maka penulis akan 

 berikut. 

Table A.3 
Dampak Pernikahan Siri Perspektif Gender 

 
Dampak Positif Dampak Negatif

nya akses dan 
kesempatan serta partisipasi 
bagi istri di ranah publik 

Subordinasi, istri mengalami 
penomorduaan dan berada di bawah 
posisi suami 

Adanya kontrol dan penguasaan 
terhadap kegiatan yang 
dilakukan oleh pasangan 

Stereotip atau pelabelan yang bersifat 
negatif dari suami dan masyarakat
 

anfaat yang diperoleh 
oleh pasangan dalam 
menjalankan kegiatannya 

Double burden atau beban ganda baik 
domestik juga publik 

Keyakinan bahwa tidak ada manusia yang setara dengan Allah dan 

tidak ada anak dan titisan Tuhan, pada gilirannya melahirkan pandang

kesetaraan manusia sebagai sesama makhluk Allah. Tidak ada manusia nomor 

satu dan manusia nomor dua, manusia pada hakikatnya sama. Raja bukanlah 

 

Stereotip atau pelabelan yang bersifat negatif, yang dialami oleh ibu L, 

oleh suami atau 

atau beban ganda. Jadi, selain harus menanggung beban 

kerja domestik, istri juga harus bekerja keras dalam lingkungan publik 

yang tentu membuatnya harus menanggung beban kerja ganda. Layaknya 

dampak positif sekaligus 

pernikahan siri di desa Joresan, maka penulis akan 

 

Dampak Negatif 

Subordinasi, istri mengalami 
penomorduaan dan berada di bawah 

Stereotip atau pelabelan yang bersifat 
negatif dari suami dan masyarakat 

atau beban ganda baik 
 

Keyakinan bahwa tidak ada manusia yang setara dengan Allah dan 

pada gilirannya melahirkan pandangan 

Tidak ada manusia nomor 

satu dan manusia nomor dua, manusia pada hakikatnya sama. Raja bukanlah 



 

 

tuhan bagi rakyat, suami bukanlah tuhan bagi istri, orang kaya bukanlah tuhan 

bagi orang miskin.

Di dalam al

untuk seorang suami dengan tujuan pencapaian rasa tenteram berbalut kasih 

dan sayang. Sebagaimana dalam firman

    

Ada tiga kunci yang harus dipegangi dalam mengarungi bahtera rumah 

tangga, yaitu mawaddah 

simpati dan menghormati satu dengan yang lain); dan

ketentraman).154 

Kerjasama laki

maupun publik agar kesejahteraan keluarga maupun negara dirumuskan dalam 

keseimbangan perspektif laki

mengambil keputusan dalam pernikahan yang hanya 

sementara bagi istri dan anak

Dalam kasus nikah siri di desa Joresan, dampak dari pernikahan

contohnya dalam konteks pemberian nafkah dari suami kepada istri. Istri tidak 

memiliki alasan yang kuat untuk menuntut apapun dari pernikahannya karena 

tidak ada unsur yang melegalkan atas tuntutan yang dilakukannya. Sedangkan 

                                                          
152 Siti Musdah Mulia, 
153 al-Qur’an, 30: 21.
154 Mochamad Sodik, 
155 Kementerian Agama RI, 
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tuhan bagi rakyat, suami bukanlah tuhan bagi istri, orang kaya bukanlah tuhan 

bagi orang miskin.152 

Di dalam al-Qur’an ditegaskan bahwa Allah menciptakan seorang istri 

untuk seorang suami dengan tujuan pencapaian rasa tenteram berbalut kasih 

dan sayang. Sebagaimana dalam firman-Nya berikut. 

           

           ١٥٣  

Ada tiga kunci yang harus dipegangi dalam mengarungi bahtera rumah 

mawaddah (saling mencintai satu sama lain); 

simpati dan menghormati satu dengan yang lain); dan saki>nah 

Kerjasama laki-laki dan perempuan sangat penting di wilayah domestik 

maupun publik agar kesejahteraan keluarga maupun negara dirumuskan dalam 

angan perspektif laki-laki dan perempuan. Suami tidak semestinya 

mengambil keputusan dalam pernikahan yang hanya saki>nah 

sementara bagi istri dan anak-anak adalah sebuah bencana.155 

Dalam kasus nikah siri di desa Joresan, dampak dari pernikahan

contohnya dalam konteks pemberian nafkah dari suami kepada istri. Istri tidak 

memiliki alasan yang kuat untuk menuntut apapun dari pernikahannya karena 

tidak ada unsur yang melegalkan atas tuntutan yang dilakukannya. Sedangkan 

                   
Siti Musdah Mulia, Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender, 11. 

30: 21. 
Mochamad Sodik, Fikih Indonesia, 82. 
Kementerian Agama RI, Modul Keluarga Sakinah Berperspektif Kesetaraan, 

 

tuhan bagi rakyat, suami bukanlah tuhan bagi istri, orang kaya bukanlah tuhan 

Qur’an ditegaskan bahwa Allah menciptakan seorang istri 

untuk seorang suami dengan tujuan pencapaian rasa tenteram berbalut kasih 

      

    

Ada tiga kunci yang harus dipegangi dalam mengarungi bahtera rumah 

 rah}mah (saling 

saki>nah (kedamaian dan 

laki dan perempuan sangat penting di wilayah domestik 

maupun publik agar kesejahteraan keluarga maupun negara dirumuskan dalam 

laki dan perempuan. Suami tidak semestinya 

saki>nah bagi dirinya 

Dalam kasus nikah siri di desa Joresan, dampak dari pernikahan siri  

contohnya dalam konteks pemberian nafkah dari suami kepada istri. Istri tidak 

memiliki alasan yang kuat untuk menuntut apapun dari pernikahannya karena 

tidak ada unsur yang melegalkan atas tuntutan yang dilakukannya. Sedangkan 

Modul Keluarga Sakinah Berperspektif Kesetaraan,  94. 



 

 

dalam pandangan hukum 

suami tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri. 

Kepemimpinan laki

keistimewaan, tetapi sekaligus tanggung jawab yang tidak kecil.  Salah sat

alasan suami menjadi pemimpin atas perempuan adalah adanya kewajiban 

untuk menafkahi istri meski dalam pernikahan siri sekalipun. Seperti dalam 

firman-Nya berikut.

    

      

    

  ١٥٦   

Kepemimpinan laki

sewenang-wenang, akan tetapi merupakan kepemimpinan yang didasarkan 

pada prinsip hikmah (kebijaksanaan) dan arahan yang sehat terhadap 

aspek kehidupan keluarga.

Dalam ayat di atas terdapat kewajiban seorang suami untuk 

menafkahkan sebagian dari hartanya baik berupa mas kawin, nafkah dan 

keperluan lainnya yang diamanahkan Allah atas kaum laki

perempuan. Jadi wala

mewajibkan adanya perolehan hak bagi istri dalam suatu keluarga seperti 

haknya atas nafkah dari suami.

                                                          
156

 al-Qur’an, 4: 34.
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dalam pandangan hukum Islam, walaupun hanya terjalin pernikahan siri namun 

suami tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri. 

Kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangganya adalah sebuah 

keistimewaan, tetapi sekaligus tanggung jawab yang tidak kecil.  Salah sat

alasan suami menjadi pemimpin atas perempuan adalah adanya kewajiban 

untuk menafkahi istri meski dalam pernikahan siri sekalipun. Seperti dalam 

Nya berikut. 

               

            

      

             

Kepemimpinan laki-laki di sini tidak berarti kediktatoran dan tindakan 

wenang, akan tetapi merupakan kepemimpinan yang didasarkan 

pada prinsip hikmah (kebijaksanaan) dan arahan yang sehat terhadap 

aspek kehidupan keluarga. 

Dalam ayat di atas terdapat kewajiban seorang suami untuk 

menafkahkan sebagian dari hartanya baik berupa mas kawin, nafkah dan 

keperluan lainnya yang diamanahkan Allah atas kaum laki-laki terhadap kaum 

perempuan. Jadi walaupun yang terjalin adalah pernikahan siri, tapi Islam tetap 

mewajibkan adanya perolehan hak bagi istri dalam suatu keluarga seperti 

haknya atas nafkah dari suami. 

                   
Qur’an, 4: 34. 

 

Islam, walaupun hanya terjalin pernikahan siri namun 

suami tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri.  

laki dalam rumah tangganya adalah sebuah 

keistimewaan, tetapi sekaligus tanggung jawab yang tidak kecil.  Salah satu 

alasan suami menjadi pemimpin atas perempuan adalah adanya kewajiban 

untuk menafkahi istri meski dalam pernikahan siri sekalipun. Seperti dalam 

  

       

  

  

laki di sini tidak berarti kediktatoran dan tindakan 

wenang, akan tetapi merupakan kepemimpinan yang didasarkan 

pada prinsip hikmah (kebijaksanaan) dan arahan yang sehat terhadap seluruh 

Dalam ayat di atas terdapat kewajiban seorang suami untuk 

menafkahkan sebagian dari hartanya baik berupa mas kawin, nafkah dan 

laki terhadap kaum 

upun yang terjalin adalah pernikahan siri, tapi Islam tetap 

mewajibkan adanya perolehan hak bagi istri dalam suatu keluarga seperti 



 

 

Dapat ditarik benang merah bahwa baik hukum Islam maupun gender, 

keduanya saling berpadu untuk menyelaraskan betapa pentingnya kedudukan 

dua jenis kelamin yaitu laki

keluarga.  

Feminisme sendiri mendobrak sistem kelaki

menyingkirkan segala bentuk stereotip terhadap kedua jenis ke

menjunjung tinggi adanya persamaan hak, kewajiban, serta kepentingan dan 

toleransi antara suami dan istri dalam menjalin hubungan keluarga. Termasuk 

di dalamnya kelompok feminisme liberal yang mengagungkan kesamaan 

derajat laki-laki dan perempuan

dalam hal penciptaan biologis manusia. 

Juga kelompok feminis marxis

budaya alam dan sosial lebih diprioritaskan ketimbang perbedaan struktur kelas 

dalam masyarakat yang didasar

feminisme liberal maupun marxis

adanya kesetaraan antara lali

buatan Tuhan.  

Sedangkan kelompok feminisme radikal merupakan ke

feminisme yang paling agresif dalam mencetuskan pendapat dan 

keyakinannya, mereka beranggapan bahwa perempuan sangat dirugikan oleh 

sistem patriarkhi dan menguntungkan pihak laki

bermasyarakat seh

92 

Dapat ditarik benang merah bahwa baik hukum Islam maupun gender, 

berpadu untuk menyelaraskan betapa pentingnya kedudukan 

dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan terutama dalam institusi 

Feminisme sendiri mendobrak sistem kelaki

menyingkirkan segala bentuk stereotip terhadap kedua jenis ke

menjunjung tinggi adanya persamaan hak, kewajiban, serta kepentingan dan 

toleransi antara suami dan istri dalam menjalin hubungan keluarga. Termasuk 

di dalamnya kelompok feminisme liberal yang mengagungkan kesamaan 

laki dan perempuan yang dikoridori dengan batasan kodrati seperti 

dalam hal penciptaan biologis manusia.  

Juga kelompok feminis marxis-sosialis yang menganggap bahwa 

budaya alam dan sosial lebih diprioritaskan ketimbang perbedaan struktur kelas 

dalam masyarakat yang didasari oleh perbedaan jenis kelamin. Jadi baik 

feminisme liberal maupun marxis-sosialis, keduanya sama-sama menghargai 

adanya kesetaraan antara lali-laki dan perempuan tanpa melihat unsur biologis 

Sedangkan kelompok feminisme radikal merupakan ke

feminisme yang paling agresif dalam mencetuskan pendapat dan 

keyakinannya, mereka beranggapan bahwa perempuan sangat dirugikan oleh 

sistem patriarkhi dan menguntungkan pihak laki-laki dalam semua bidang 

hingga melegalkan hubungan lesbian. Dan jika dilihat dari 

 

Dapat ditarik benang merah bahwa baik hukum Islam maupun gender, 

berpadu untuk menyelaraskan betapa pentingnya kedudukan 

laki dan perempuan terutama dalam institusi 

Feminisme sendiri mendobrak sistem kelaki-lakian, juga 

menyingkirkan segala bentuk stereotip terhadap kedua jenis kelamin dan 

menjunjung tinggi adanya persamaan hak, kewajiban, serta kepentingan dan 

toleransi antara suami dan istri dalam menjalin hubungan keluarga. Termasuk 

di dalamnya kelompok feminisme liberal yang mengagungkan kesamaan 

yang dikoridori dengan batasan kodrati seperti 

sosialis yang menganggap bahwa 

budaya alam dan sosial lebih diprioritaskan ketimbang perbedaan struktur kelas 

i oleh perbedaan jenis kelamin. Jadi baik 

sama menghargai 

laki dan perempuan tanpa melihat unsur biologis 

Sedangkan kelompok feminisme radikal merupakan kelompok 

feminisme yang paling agresif dalam mencetuskan pendapat dan 

keyakinannya, mereka beranggapan bahwa perempuan sangat dirugikan oleh 

laki dalam semua bidang 

bian. Dan jika dilihat dari 



 

 

kasus nikah siri di desa Joresan di atas, sudah barang tentu bahwa kelompok 

feminisme radikal tidak sepaham dengan praktik nikah siri yang penulis teliti.

Jadi baik suami maupun istri harus sama

membangun keluarga yang harmonis dan sedapat mungkin menghindari 

perbedaan peran dan kedudukan yang didasarkan pada perbedaan jenis kelamin 

yang kerap menjadikan perempuan dan anak yang berada pada posisi tawar 

sebagai korban. 

Dan jika dilihat dari dampak nega

pelaksanaan nikah siri di desa Joresan, tampak bahwa mafsadah yang 

ditimbulkan dari pernikahan siri itu lebih besar ketimbang maslahah yang 

dirasakan. Hal ini sesuai dalam 

Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada menarik 

kemaslahatan.

Menurut kaidah ini, apabila dalam suatu perkara terdapat dua sisi yaitu 

mafsadah dan sisi lain berupa maslahah maka 

dihilangkan mafsadahnya dengan tujuan untuk meminimalisir munculnya 

mafsadah lain yang lebih besar. Jadi, jika pernikahan siri melahirkan lebih 

banyak kerusakan terutama bagi istri dan keturunannya kelak di kemudian hari, 

maka sebaiknya pasangan suami istri tidak melangsungkan pernikahan secara 

siri guna menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban masing

 

                                                          
157 Ridlo Rokamah, 
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kasus nikah siri di desa Joresan di atas, sudah barang tentu bahwa kelompok 

feminisme radikal tidak sepaham dengan praktik nikah siri yang penulis teliti.

Jadi baik suami maupun istri harus sama-sama saling bersinergi dalam 

angun keluarga yang harmonis dan sedapat mungkin menghindari 

perbedaan peran dan kedudukan yang didasarkan pada perbedaan jenis kelamin 

yang kerap menjadikan perempuan dan anak yang berada pada posisi tawar 

Dan jika dilihat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh adanya 

pelaksanaan nikah siri di desa Joresan, tampak bahwa mafsadah yang 

ditimbulkan dari pernikahan siri itu lebih besar ketimbang maslahah yang 

dirasakan. Hal ini sesuai dalam qa>’idat al-fiqhi>yah yang berbunyi:

ٌم َعَلي َجْلِب اْلَمَصاِلحِ  اِسِد ُمَقدَّ

Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada menarik 

kemaslahatan.157 

Menurut kaidah ini, apabila dalam suatu perkara terdapat dua sisi yaitu 

mafsadah dan sisi lain berupa maslahah maka sebisa mungkin harus 

dihilangkan mafsadahnya dengan tujuan untuk meminimalisir munculnya 

mafsadah lain yang lebih besar. Jadi, jika pernikahan siri melahirkan lebih 

banyak kerusakan terutama bagi istri dan keturunannya kelak di kemudian hari, 

a pasangan suami istri tidak melangsungkan pernikahan secara 

siri guna menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing.

  

                   
Ridlo Rokamah, Al-Qawa>’id Al-Fiqhi>yyah (Ponorogo: STAIN PO Press, 2015), 69.

 

kasus nikah siri di desa Joresan di atas, sudah barang tentu bahwa kelompok 

feminisme radikal tidak sepaham dengan praktik nikah siri yang penulis teliti. 

sama saling bersinergi dalam 

angun keluarga yang harmonis dan sedapat mungkin menghindari 

perbedaan peran dan kedudukan yang didasarkan pada perbedaan jenis kelamin 

yang kerap menjadikan perempuan dan anak yang berada pada posisi tawar 

tif yang ditimbulkan oleh adanya 

pelaksanaan nikah siri di desa Joresan, tampak bahwa mafsadah yang 

ditimbulkan dari pernikahan siri itu lebih besar ketimbang maslahah yang 

yang berbunyi: 

ٌم َعَلي َجْلِب اْلَمَصاِلحِ َدْرُء اْلَمفَ  اِسِد ُمَقدَّ  

Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada menarik 

Menurut kaidah ini, apabila dalam suatu perkara terdapat dua sisi yaitu 

sebisa mungkin harus 

dihilangkan mafsadahnya dengan tujuan untuk meminimalisir munculnya 

mafsadah lain yang lebih besar. Jadi, jika pernikahan siri melahirkan lebih 

banyak kerusakan terutama bagi istri dan keturunannya kelak di kemudian hari, 

a pasangan suami istri tidak melangsungkan pernikahan secara 

masing. 

(Ponorogo: STAIN PO Press, 2015), 69. 



 

 

A. Kesimpulan  

1. Faktor yang melatarbelakangi berlangsungnya nikah siri di Desa Joresan

dalam perspektif gender

terpenuhinya persyaratan untuk melangsungkan pernikahan secara resmi

faktor sosial budaya

keyakinan bahwa pernikahan siri telah menjadi budaya di masyarakat

pendidikan dengan bukti kurangnya pengetahuan para informan terkait 

pencatatan nikah, faktor agama karena pernikahan siri dianggap telah sah 

menurut agama dan faktor 

masyarakat akan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku

2. Terdapat dampak positif yang dialami pasangan dalam pernikahan siri di 

Desa Joresan berperspektif gender yaitu terbuka lebarnya akses dan 

kesempatan serta partisipasi bagi istri di ranah publik seperti bekerja paruh 

waktu, adanya kontrol dan penguasaan se

para pelaku dalam menjalankan kegiatan masing

maupun domestik. Sedangkan dampak negatif berbasis gender yang dialami 

oleh para istri dalam pernikahan siri di antaranya yaitu subordinasi, 

stereotip, dan double burden

B. Saran 

1. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang

dinyatakan bahwa perkawinan itu sah apabila dilaksanakan menurut agama 
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BAB V 

PENUTUP 

Faktor yang melatarbelakangi berlangsungnya nikah siri di Desa Joresan

dalam perspektif gender yaitu faktor administratif dengan belum 

terpenuhinya persyaratan untuk melangsungkan pernikahan secara resmi

sosial budaya berupa menghindari stogma negatif masyarakat dan 

keyakinan bahwa pernikahan siri telah menjadi budaya di masyarakat

an dengan bukti kurangnya pengetahuan para informan terkait 

pencatatan nikah, faktor agama karena pernikahan siri dianggap telah sah 

menurut agama dan faktor law enforcement karena kurangnya kesadaran 

masyarakat akan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.  

Terdapat dampak positif yang dialami pasangan dalam pernikahan siri di 

Desa Joresan berperspektif gender yaitu terbuka lebarnya akses dan 

kesempatan serta partisipasi bagi istri di ranah publik seperti bekerja paruh 

waktu, adanya kontrol dan penguasaan serta manfaat yang diperoleh oleh 

para pelaku dalam menjalankan kegiatan masing-masing di area publik 

maupun domestik. Sedangkan dampak negatif berbasis gender yang dialami 

oleh para istri dalam pernikahan siri di antaranya yaitu subordinasi, 

double burden. 

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 

dinyatakan bahwa perkawinan itu sah apabila dilaksanakan menurut agama 

 

Faktor yang melatarbelakangi berlangsungnya nikah siri di Desa Joresan 

f dengan belum 

terpenuhinya persyaratan untuk melangsungkan pernikahan secara resmi, 

berupa menghindari stogma negatif masyarakat dan 

keyakinan bahwa pernikahan siri telah menjadi budaya di masyarakat, faktor 

an dengan bukti kurangnya pengetahuan para informan terkait 

pencatatan nikah, faktor agama karena pernikahan siri dianggap telah sah 

karena kurangnya kesadaran 

 

Terdapat dampak positif yang dialami pasangan dalam pernikahan siri di 

Desa Joresan berperspektif gender yaitu terbuka lebarnya akses dan 

kesempatan serta partisipasi bagi istri di ranah publik seperti bekerja paruh 

rta manfaat yang diperoleh oleh 

masing di area publik 

maupun domestik. Sedangkan dampak negatif berbasis gender yang dialami 

oleh para istri dalam pernikahan siri di antaranya yaitu subordinasi, 

undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 

dinyatakan bahwa perkawinan itu sah apabila dilaksanakan menurut agama 



 

 

masing-masing. Menurut 

ambigu karena menimbulkan keraguan terutama jika dikaitkan dengan 

keabsahan nikah siri. Sebab nikah siri telah dianggap sah di mata agama dan 

jika dilhat kembali ayat tersebut, maka pasal 2 ayat (1) tersebut den

tegas melegalkan pelaksanaan nikah siri di Indonesia. Hemat penulis, pasal 

tersebut masih kontradiktif dan berlawanan dengan ayat (2) pasal yang sama

karena pada ayat setelahnya dinyatakan bahwa perkawinan harus dicatatkan

Sehingga baik ayat pertama m

belakang, oleh sebab itu perlu adanya penegasan makna agar tidak 

menunculkan kontradiksi.

2. Hak-hak perempuan terutama hak istri dalam pernikahan siri harusnya tetap 

diperhatikan dan dipenuhi oleh suami, karena mere

sama layaknya istri dalam pernikahan resmi. Jika hal itu dilakukan maka 

akan melahirkan keadilan

meminimalisir munculnya ketidakadilan dan bias gender dalam praktik 

nikah siri. 
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masing. Menurut penulis, pasal tersebut masih mempunyai sisi 

ambigu karena menimbulkan keraguan terutama jika dikaitkan dengan 

keabsahan nikah siri. Sebab nikah siri telah dianggap sah di mata agama dan 

jika dilhat kembali ayat tersebut, maka pasal 2 ayat (1) tersebut den

tegas melegalkan pelaksanaan nikah siri di Indonesia. Hemat penulis, pasal 

tersebut masih kontradiktif dan berlawanan dengan ayat (2) pasal yang sama

arena pada ayat setelahnya dinyatakan bahwa perkawinan harus dicatatkan

Sehingga baik ayat pertama maupun ayat kedua sama-sama saling bertolak 

belakang, oleh sebab itu perlu adanya penegasan makna agar tidak 

menunculkan kontradiksi. 

hak perempuan terutama hak istri dalam pernikahan siri harusnya tetap 

diperhatikan dan dipenuhi oleh suami, karena mereka mempunyai hak yang 

sama layaknya istri dalam pernikahan resmi. Jika hal itu dilakukan maka 

akan melahirkan keadilan-keadilan berbasis gender dan sedapat mungkin 

meminimalisir munculnya ketidakadilan dan bias gender dalam praktik 

  

 

penulis, pasal tersebut masih mempunyai sisi 

ambigu karena menimbulkan keraguan terutama jika dikaitkan dengan 

keabsahan nikah siri. Sebab nikah siri telah dianggap sah di mata agama dan 

jika dilhat kembali ayat tersebut, maka pasal 2 ayat (1) tersebut dengan 

tegas melegalkan pelaksanaan nikah siri di Indonesia. Hemat penulis, pasal 

tersebut masih kontradiktif dan berlawanan dengan ayat (2) pasal yang sama 

arena pada ayat setelahnya dinyatakan bahwa perkawinan harus dicatatkan. 

sama saling bertolak 

belakang, oleh sebab itu perlu adanya penegasan makna agar tidak 

hak perempuan terutama hak istri dalam pernikahan siri harusnya tetap 

ka mempunyai hak yang 

sama layaknya istri dalam pernikahan resmi. Jika hal itu dilakukan maka 

keadilan berbasis gender dan sedapat mungkin 

meminimalisir munculnya ketidakadilan dan bias gender dalam praktik 
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