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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut hukum Islam, mempunyai nilai-nilai

keagamaan yaitu sebagai ibadah kepada Allah Swt. dan mengikuti sunah

Nabi, disamping itu perkawinan juga mempunyai nilai kemanusiaan, yaitu

antara lain untuk mendapatkan keturunan dan menjaga kelangsungan

hidup manusia itu sendiri serta agamanya. Didalam penyelenggaraan

perkawinan itu harus sesuai dengan hukum perkawinan Islam, yaitu

berdasarkan syarat-syarat dan rukun nikah.

Orang yang telah menjalankan perkawinan, artinya telah

melaksanakan Sunah Rosul dan separoh dari ibadah di dunia telah

diperoleh: "Nikah itu sebagian dari sunnahku, Barang siapa yang tidak

senang kepada sunnahku maka ia tidak terbilang pada umatku yang

baik". Bahkan Allah Swt, berulang-ulang mengungkap pernikahan.

Firman-firmanNya, antara lain:

QS Adzariyat ayat 49 yang artinya:1

“Segala sesuatu, kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu

menyadari (kebesaran Allah)”.

QS. Surat Yasin ayat 36 yang artinya:2

1
Depag RI.,Al Qur'an Dan Terjemahannya,PPKSA-Depag RI,Jakarta, 1983,

hlm.862.
2

Depag RI., Ibid, hlm.170.



"Mahasuci Allah yang telah menciptakan semua pasangan, baik

dari apa yang tumbuh di bumi dan dari jenis mereka (manusia)

maupun dari (mahkluk-mahkluk) yang tidak mereka ketahui”.

Demikian gambaran tersebut begitu jelas dan gamblang, betapa

istimewa dan pentingnya pernikahan. Itulah wahyu-wahyu Allah dan

hadist-hadist Rosul yang memberi kan petunjuk, bahkan perkawinan atau

pernikahan itu dianjurkan dalam agama serta diberkahi oleh Allah Swt.

Sebaliknya perzinahan atau pelacuran yang akan merusak sendi-sendi

masyarakat, amat dilarang dan dikutuk Allah Swt. Namun dalam sebuah

hadist lain dikatakan bahwa:

"Hai para pemuda siapa yang mampu berumah tangga, nikahlah.
Pernikahan itu melindungi pandangan mata dan memelihara
kehormatan. Tetapi siapa yang tidak sanggup nikah, berpuasalah,
karena puasa merupakan tameng baginya”. (Hadist Saheh,
riwayat Imam Bukhari).

Berdasarkan ayat-ayat tersebut di atas, Tuhan telah menciptakan

makhluk dengan berpasang-pasang dan berjodoh-jodoh, yaitu jenis

jantan dan betina, pria dan wanita. Kedua jenis makhluk itu telah

dikaruniai rasa saling tertarik dan saling membutuhkan satu sama lain.

Khusus bagi makhluk manusia sebagai makhluk yang ditinggikan

derajatnya, dalam hal hajat syahwatnya diberikan suatu syarat dan

aturan-aturan tertentu, sehingga nafsu syahwatnya dapat tersalurkan

sesuai dengan fitrah kemuliaannya yakni melalui perkawinan yang telah

di atur oleh agama dan peraturan perundang-undangan. Perkawinan itu

sendiri merupakan perilaku manusia didalam mengembangkan



keturunannya, dengan aturan tata tertib perkawinan yang sudah ada

sejak masyarakat sederhana sekalipun. Aturan tata tertib itu

dipertahankan dan terus berkembang maju dalam masyarakat yang

mempunyai kekuasaan pemerintahan dan di dalam suatu negara.

Hal tersebut di atas sejalan dengan kebijakan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009,

sebagaimana dirumuskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun

2005 Tentang RPJMN Tahun 2004-2009 akan membenahi sistem dan

politik hukum dengan sasaran terciptanya sistem hukum nasional yang

adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif (termasuk tidak diskriminatif

terhadap perempuan atau bias jender); terjaminnya konsistensi seluruh

peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat dan daerah, serta

tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang lebih tinggi,

dan kelembagaan peradilan dan penegak hukum yang berwibawa, bersih,

professional dalam upaya memulihkan kembali kepercayaan hukum

masyarakat secara keseluruhan.

Pembenahan sistem dan politik hukum dalam lima tahun

mendatang yang diarahkan pada kebijakan untuk memperbaiki substansi

(materi) hukum, struktur (kelembagaan) hukum, dan kultur (budaya)

hukum melalui upaya:

1. Menata kembali substansi hukum melalui peninjauan dan penataan

kembali peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan tertib

perundang-undangan dengan memperhatikan asas umum dan



khirarkhi perundang-undangan, dan menghormati serta menghormati

kearifan lokal dan Hukum Adat untuk memperkaya sistem hukum dan

peraturan melalui pemberdayaan yurisprudensi sebagai bagian dari

upaya pembaruan materi hukum nasional;

2. Melakukan pembenahan struktur hukum melalui penguatan

kelembagaan dengan meningkatkan profesionalisme hakim dan staf

peradilan serta kualitas sistem peradilan yang terbuka dan transparan;

menyederhanakan sistem peradilan, meningkatkan transparansi agar

peradilan dapat diakses oleh masyarakat dan memastikan bahwa

hukum diterapkan dengan adil dan memihak pada kebenaran,

memperkuat kearifan lokal dan Hukum Adat untuk memperkaya

sistem hukum dan peraturan melalui pemberdayaan yurisprudensi

sebagai bagian upaya pembaruan materi hukum;

3. Meningkatkan budaya hukum antara lain melalui pendidikan dan

sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan serta perilaku

keteladanan dari kepala Negara dan jajarannya dalam mematuhi dan

menaati hukum serta penegakan supremasi hukum.

Ketetapan-ketetapan tersebut di atas, telah dijabarkan dalam

sebuah aturan tata tertib yang berlaku dan mengikat bagi seluruh

penduduk yang tinggal di negara tercinta ini. Di Indonesia aturan tata

tertib perkawinan itu sudah ada sejak jaman penjajahan (kolonial)

Belanda sampai dengan sekarang. Bahkan aturan perkawinan tersebut

tidak saja menyangkut umat Islam di Indonesia, tetapi juga menyangkut



umat agama lainnya seperti Katholik, Protentan, Hindu dan Budha. Hal

ini mengacu kepada Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan, yang menyatakan:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-

masing agamanya dan kepercayaannya itu".

Lahirnya undang-undang tersebut pada tanggal 2 Januari Tahun 1974,

maka telah terjadi suatu perubahan dalam bidang hukum perkawinan bagi

bangsa Indonesia, yang menghormati secara penuh adanya variasi

hukum berdasarkan agama.

Namun kenyataan saat ini khususnya bagi umat Islam karena

berdasarkan data sensus, penduduk Indonesia mayoritas beragama

Islam, sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan tersebut banyak menimbulkan masalah hukum

perkawinan, salah satu diantaranya kasus perkawinan “di bawah tangan”,

yang populer dengan istilah "kawin sirri" yang dilakukan masyarakat

umumnya, dan kalangan artis khususnya. “kawin sirri” yang mereka

lakukan antara lain dengan cara "di bawah tangan" tanpa sepengetahuan

orang tua dan masyarakat, serta wali hakim oleh orang lain. Bahkan

seringkali dilakukan orang lain (bukan ayah, paman atau saudara laki-

laki) yang berhak menjadi Wali Hakim menurut Hukum perkawinan Islam.

Keadaan ini tentu saja dapat mengakibatkan kerugian yaitu munculnya

fitnah pada mereka sendiri dengan tuduhan melakukan perzinahan atau

bahkan pencabulan.



Saat ini di Indonesia istilah kawin sirri bukan merupakan hal yang

baru, karena hal ini sudah sangat familiar di kalangan masyarakat terlebih

lagi setelah maraknya infotainment di televisi yang banyak memberitakan

kaum selebritis yang melakukan perkawinan sirri, seperti kasus

perkawinan sirri yang dilakukan oleh seorang penyanyi dangdut Dewi

Persik dengan Aldi Taher, sesama selebritis dan seorang pengusaha

kaligrafi dari kota Semarang bernama Pujiono Cahyo Widyanto yang

menikahi Ulfah, anak perempuan di bawah umur tidak luput kena

getahnya. Berdasar data KUA Situbondo, diperkirakan ada 3.000 kasus

kawin sirri di daerahnya, sedangkan untuk daerah provinsi Jawa Timur

lebih dari 30.000 kasus kawin sirri. Kasus serupa merebak pula di sentra

industri seperti Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.3

Disamping itu “Kawin sirri” dilakukan dengan berbagai latar

belakang yang berbeda, diantaranya untuk menjaga agar tidak terjadi

kecelakaan atau terjerumus kedalam hal-hal yang dilarang oleh agama,

karena kedua belah pihak belum siap meresmikannya atau

meramaikannya, karena biaya yang mahal, prosedur berbelit-belit atau

untuk menghilangkan jejak dan bebas dari tuntutan hukum dan hukuman

administrasi dari atasan, terutama untuk perkawinan kedua dan

seterusnya (bagi pegawai negeri), kehendak orang tua, keyakinan,

ketidaktahuan masyarakat akan fungsi surat nikah, ekonomi, poligami,

serta adanya pasangan muda-mudi yang tengah dimabuk asmara

3
Aspirasi & muslim Voice, www swaramuslim.net, Jejak pilu Tapal kuda, 18 -02- 2009.



(kebanyakan mahasiswa belum mapan) memilih kawin sirri daripada

berzina.

Perkawinan adalah awal dari pembentukan keluarga dalam ruang

lingkup rumah tangga. Ikatan rumah tangga lebih kuat dan kokoh dari

pada ikatan-ikatan lainnya yang terdapat dalam masyarakat. Oleh karena

itu, kehidupan dalam rumah tangga hendaknya dibangun atas dasar rasa

cinta, kasih sayang dan saling pengertian di antara kedua belah pihak.

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah sakinah, yaitu terwujudnya

ketenangan dan kelapangan jiwa, keleluasaan hidup, dan terpenuhinya

kebutuhan fitrah jasmani dan rohani, seperti yang tercantum dalam firman

Allah, yang artinya:4

“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 dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu
terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir” (Q.S. Ar-
Ruum (30):21)

Filosof Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah

perkawinan kedalam lima hal, yaitu:5

1. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan

keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa menusia.

2. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.

3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.

4
Ibid, hlm.644.

5
Mohd.Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 29.



4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis yang

pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan

kasih sayang.

5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan

yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Pendapat yang diuraikan tersebut di atas, tampak jelas secara

nyata bahwa tujuan dari perkawinan, antara lain menyalurkan naluri

seksual secara halal dan sah, melestarikan keturunan, serta

terpeliharanya keturunan dengan jelas, menimbulkan kasih sayang dan

rasa cinta di antara kelompok keluarga dalam rumah tangga, mendorong

adanya rasa tanggung jawab untuk membiayai dan memelihara anggota

keluarga, timbulnya sikap tolong-menolong, toleransi dan saling

menghargai di antara anggota keluarga, timbulnya pembagian tugas

diantara suami istri, adanya upaya mencari nafkah, dan ada yang

menjaga serta mendidik dan memelihara anak. Semua ini bermuara

dalam usaha membina rumah tangga yang langgeng, penuh kebahagiaan

dan kedamaian.

Tujuan dari perkawinan tersebut dapat tercapai, Islam dan hukum

negara menetapkan kaidah dan aturan yang harus dipenuhi oleh setiap

manusia yang akan melangsungkan perkawinan. Menurut Islam suatu

perkawinan sah apabila telah memenuhi syarat materiil dan syarat formil.

Syarat materiil berkenaan dengan sifat-sifat dan keadaan-keadaan yang

melekat pada pribadi calon pengantin, sedangkan syarat formil berkenaan



dengan prosedur dan tata cara pelaksanaan perkawinan dan keadaan

yang berada diluar diri dan pribadi calon pengantin. Sedangkan

berdasarkan hukum Negara atau hukum positif, perkawinan diatur dalam

bentuk undang-undang, sebagaimana telah diatur dalam undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 sebagai Peraturan Pelaksanaannya.

Peraturan-peraturan tersebut mengatur tentang perkawinan untuk

masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Selain itu, perkawinan juga

diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi

Hukum Islam, selanjutnya disebut KHI. yang hanya khusus mengatur

masalah perkawinan bagi masyarakat Islam Indonesia. Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan

sah dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya masing-

masing (Pasal 2 ayat 1), sedangkan dalam ayat (2) menyebutkan bahwa

tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 5 ayat (1) & ayat (2) KHI telah dijelaskan bahwa agar

terjaminnya perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus

dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Jo Undang-undang Nomor 32

Tahun 1954. Bagi orang Islam yang melakukan perkawinan, maka

perkawinannya didaftarkan di Kantor Urusan Agama, selanjutnya sebut

KUA, sedangkan bagi orang yang beragama selain Islam perkawinannya



didaftarkan di Kantor Catatan Sipil, selanjutnya disebut KCS. Namun

demikian dalam realita di masyarakat Indonesia, seringkali suatu

perkawinan dilakukan tanpa dicatatkan atau didaftarkan pada lembaga

pencatat perkawinan yang telah ditentukan. Perkawinan yang tidak

dicatatkan ini dikenal dengan istilah kawin sirri atau nikah bawah tangan.

Dalam hukum Islam dikenal dua macam perkawinan, yaitu pertama

perkawinan sebagaimana umumnya dilakukan umat Islam yaitu nikah

Dai’m (perkawinan permanen), kedua nikah Mut’ah atau disebut juga

dengan nikah sementara. Menurut Ustadz Husein Muhammad, Islam

tidak mengenal istilah kawin sirri. Kawin sirri sebenarnya istilah khas

Indonesia, yaitu perkawinan yang dilakukan menurut aturan fiqih (hukum

Islam) tapi tidak dicatatkan pada Negara.6

Pada awalnya kawin sirri semata-mata hanya merupakan

perkawinan yang dilakukan tanpa adanya saksi yang lengkap, tapi pada

perkembangan lebih lanjut kawin sirri merupakan perkawinan yang

dilakukan dengan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan tetapi

peristiwa tersebut dirahasiakan pada masyarakat luas. Kemudian ketika

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diberlakukan,

maka kawin sirri menjadi perkawinan yang sudah memenuhi rukun dan

syarat nikah tapi tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah

(PPN) dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sebagaimana

diatur dalam UU No.1 Tahun 1974.

6
Elly Muzdalipah, Alia, Jakarta, Agustus 2005, hlm 45.



Dalam Hukum Islam, dengan mengacu pada Pasal 2 ayat 1 UU

Nomor. 1 Tahun 1974, perkawinan itu harus memenuhi syarat sah dan

rukunnya berdasarkan Al Qur'an dan Hadist Rosul Saw. Bagaimana

halnya “kawin sirri” yang sudah terlanjur dilakukan?. Kemudian lebih

lanjut, apabila perkawinan tersebut sudah mengalami usia panjang dan

terjadilah hal yang tidak bisa diduga sebelumnya, seandainya sudah

mempunyai keturunan terjadi perceraian atau seseorang lebih dulu

meninggal, maka apa yang terjadi sudah bisa dibayangkan bagaimana

penyelesaian hukumnya bila tidak memiliki data/surat-surat/dokumen

resmi yang dapat di buktikan, akan mengalami kesulitan dan "kerepotan"

bagi yang bersangkutan. Dan hal ini semua bermuara kepada bagaimana

akibat hukum, terutama mengenai hak-hak isteri dan hak anak dan

perlindungan hukum dari perkawinan tersebut menurut peraturan

perundangan yang berlaku.

Saat ini, pemerintah (khususnya Departemen Agama cq. Majelis

Ulama Indonesia) dan lembaga legeslatif (Dewan Perwakilan Rakyat)

sedang melakukan pengkajian terhadap Undang-undang Perkawinan dan

Undang-undang Peradilan Agama, berkaitan dengan masalah

perkawinan “Sirri”. Pertimbangan yang dilakukan, adanya ekses yang

ditimbulkan dari perkawinan “Sirri” tersebut, terutama ditinjau dari aspek

kemanfaatan dan kemudharatannya. Demikian pula, sanksi bagi para

pelaku perkawinan “Sirri” yang dapat memberikan ketertiban dan keadilan

bagi pihak-pihak yang telah dirugikan.



Fenomena kawin sirri yang cenderung merugikan kaum

perempuan dan anak-anak merupakan contoh betapa lemahnya

penegakan hukum di bidang perkawinan. Hukum seakan-akan tidak

berdaya menghadapi praktik kawin sirri yang sering melibatkan tokoh-

tokoh masyarakat. Kondisi ini perlu disikapi dengan tegas, dan diperlukan

regulasi dan sistem kerja yang jelas mengenai penegakan ketentuan-

ketentuan yang ada. Sampai saat ini, ketentuan-ketentuan tersebut belum

mampu menjerat pelaku dan orang yang terlibat didalamnya.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah perlu mendorong

segera disahkannya Rancangan Undang-undang (RUU) Peraturan

Pelaksana dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 merupakan

perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Agama, yang salah satu rumusannya mengatur sanksi pidana bagi orang

yang menikah dan siapa saja yang terlibat dalam pernikahan tanpa

memenuhi baik syarat formil dan maupun syarat materil.

Lahirnya Undang-undang Peraturan Pelaksana dari Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2006 merupakan perubahan atas Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah membawa

Pengadilan Agama ke paradigma baru. Berdasarkan ketentuan Pasal 2

undang-undang tersebut, Pengadilan Agama merupakan salah satu

pelaku kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang

beragama Islam mengenai perkara tertentu. Beragama Islam dapat



diartikan orang-orang yang memeluk agama Islam. Istilah perkara tertentu

dalam pengertian, mencakup perkara perdata dan perkara pidana.

Berkaitan dengan kawin sirri tersebut di atas, dalam RUU

peraturan pelaksana yang sedang dibahas oleh Badan Legeslatif, kawin

sirri dianggap perbuatan ilegal, sehingga pelakunya akan dipidanakan

dengan sanksi penjara maksimal 3 tahun penjara dan denda 5 juta

rupiah. Sanksi juga berlaku bagi pihak yang mengawinkan dan

dikawinkan secara sirri, poligami, dan kawin kontrak (kawin mut’ah).

Pihak yang dimaksud yaitu penghulu yang menikahkan seseorang yang

bermasalah, akan dikenai sanksi 1 tahun penjara. Sedangkan pegawai

Kantor Urusan Agama (KUA) yang yang menikahkan mempelai tanpa

syarat lengkap, diancam kurungan 1 tahun penjara dan denda sebanyak

Rp. 6 juta.7

Selanjutnya, sebagai bahan kajian obyek penelitian yang dijadikan

rujukan kasus adalah Putusan Pengadilan Agama di Cilacap No.

2288/Pdt.G/1998/Pa.Clp tanggal 29 Desember 1998 M, bertepatan

dengan tanggal 10 Ramadhan 1419 H. Selain itu, Putusan Pengadilan

Tinggi Agama Semarang No.27/Pdt.G/1999/PTA.Smg tanggal 28

September 1999, bertepatan dengan 18 Jumandits Tsani 1420 H dan

Putusan Mahakamah Agung RI No. 11.K/AG/20201, tanggal 10 Juli 2003.

Beberapa kasus yang terjadi, mengindikasikan bahwa ada pihak –

pihak yang lebih banyak dirugikan baik dari segi hukum maupun segi

7
Sumber: Surya Online, 28-02-2009.



sosial, kawin sirri itu tidak menguntungkan. Segi hukumnya, tidak

mempunyai kepastian hukum, bagi hukum negara status istri yang

dikawin sirri sangat lemah. Suami dapat menghilangatau meninggalkan

bahkan dapat menceraikan begitu saja, karena istri tidak akan dapat

menuntut apa-apa. Apabila terjadi perceraian, sulit untuk mendapatkan

hak-haknya. Anak yang dilahirkan hasil kawin sirri tidak akan

mendapatkan haknya dari ayahnya, karena orangtua tidak mempunyai

surat nikah, bahkan sulit untuk mendapatkan akte kelahiran yang menjadi

dokumen ketika akan memperoleh pendidikan sekolah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk

melakukan penelitian tentang “Implikasi Hukum Perkawinan “Sirri"

Terhadap Perlindungan hak-hak Isteri Dan anak Berdasarkan Perundang-

undangan dan hukum Islam. Hal lain yang sangat menarik untuk diteliti

adalah para pelaku kebanyakan di kalangan artis atau selebritis yang

dapat diasumsikan memiliki kesadaran hukum dan pendidikan yang relatif

tinggi.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana akibat hukum perkawinan “Sirri" berdasarkan
Perundang-undangan dan Hukum Islam. Sahkah atau tidak
perkawinan tersebut?;

2. Bagaimanakah perlindungan hak-hak isteri dan anak apabila

terjadi perceraian diantara pasangan perkawinan “Sirri”

berdasarkan Perundangan dan Hukum Islam?.


