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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, LN tahun 1974 Nomor 1, TLN no. 3019, “Perkawinan ialah ikatan 

lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri 

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan merupakan suatu peristiwa 

yang sakral karena merupakan akad yang kuat (mistaqaan ghalidzan) tidak hanya 

antara dua orang yang melangsungkan perkawinan akan tetapi juga antara dua 

keluarga baik dari pihak mempelai laki-laki maupun pihak mempelai perempuan. 

Dengan perkawinan yang sah, maka pergaulan antara seorang laki-laki dengan 

seorang perempuan dianggap layak dan terhormat di mata masyarakat dan 

terhindar dari godaan syahwat yang dapat menimbulkan perbuatan zina. 

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan agama 

dan hukum negara, yang artinya perkawinan tidak hanya harus dilakukan menurut 

hukum negara akan tetapi juga harus sesuai dengan hukum agamanya masing-

masing. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 

1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) bahwa “Perkawinan adalah 

sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu.” 
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Dari pasal tersebut disebutkan dengan jelas bahwa untuk melakukan 

perkawinan yang sah harus dilakukan sesuai dengan agama yang dianutnya. 

Sehingga bagi orang yang beragama Islam maka perkawinannya juga harus 

tunduk  terhadap hukum agamanya, yaitu hukum Islam. Dalam hukum Islam 

suatu perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat-syarat sahnya 

perkawinan yang telah tercantum dalam hukum Islam serta tidak melanggar 

larangan-larangan perkawinan yang terdapat dalam hukum Islam tersebut. 

Dalam hukum syariat Islam terdapat lima rukun pernikahan yang 

menentukan keabsahan suatu perkawinan. Kelima rukun tersebut disebutkan 

dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: 

1. calon suami 

2. calon isteri 

3. wali nikah 

4. dua orang saksi 

5. ijab qabul. 

Jika salah satu rukun pernikahan tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan 

tersebut dapat dibatalkan dan dinyatakan tidak sah. Akan tetapi, perkawinan 

tersebut dapat dilakukan perkawinan ulang agar perkawinannya dapat diakui 

secara sah baik agama maupun negara. Sedangkan tidak terpenuhinya syarat-

syarat pernikahan mengakibatkan perkawinan yang dilakukan menjadi batal demi 

hukum. Perkawinan yang dinyatakan batal demi hukum secara otomatis 

perkawinan tersebut tidak sah dan selamanya perkawinan tersebut tidak dapat 

dilakukan perkawinan ulang. 
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Menurut Pasal 2 ayat (2) UUP, yang menyebutkan bahwa tiap-tiap 

perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Berdasarkan kedua pasal di atas mengakibatkan adanya perbedaan pendapat 

mengenai pengertian perkawinan yang sah. Pendapat pertama menyebutkan 

bahwa suatu perkawinan dikatakan sah apabila sudah memenuhi Pasal 2 ayat (1) 

UUP, yaitu telah dilakukan sesuai agamanya dan kepercayaannya. Pendapat kedua 

menyebutkan bahwa suatu perkawinan dikatakan sah apabila tidak hanya telah 

memenuhi Pasal 2 ayat (1) UUP akan tetapi juga sudah dilakukan pencatatan  oleh 

pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUP dan 

mendapatkan akta nikah dari pejabat yang berwenang.
1
 

Pencatatan setiap perkawinan sama halnya dengan pencatatan peristiwa-

peristiwa penting dalam kehidupan seseorang.
2
 Pencatatan perkawinan bagi orang 

yang beragama Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama (selanjutnya disebut 

KUA), sedangkan non Islam pencatatannya dilakukan di Kantor Catatan Sipil 

yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 

tentang pelaksanaan UUP. Pencatatan ini sangat penting sebagai pembuktian 

bahwa suatu perkawinan adalah sah di hadapan negara sehingga perkawinan 

tersebut dapat menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yang dapat ditimbulkan 

dari perkawinan yang sah yaitu timbulnya hak dan kewajiban yang muncul 

diantaranya yaitu hak dan kewajiban mewaris, status dan kedudukan anak, 

perwalian anak, dan alimentasi seperti nafkah anak dan isteri, kesejahteraan anak 

                                                             
1
Effi Setiawati, Nikah Sirri, Tersesat di Jalan Yang Benar?, Kepustakaan Eja Insani, 

Cet. I, Bandung, 2005, h. 22. 

 
2
Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Bumi Aksara, Ed. II, Cet. IV,  

Jakarta, 2002, h. 56. 
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dan isteri, hak pendidikan anak dan lain sebagainya. Hak dan kewajiban ini tidak 

dimungkinkan untuk dituntut secara sah dihadapan hukum jika suatu perkawinan 

tidak dicatat secara sah. Jika perkawinan tidak dicatatkan secara sah dan terjadi 

kelalaian serta penelantaran dalam pemenuhan kewajiban-kewajiban tersebut, 

maka akan terjadi kesulitan dalam melakukan penuntutan untuk pemenuhan 

kewajiban. Perkawinan yang tidak dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan 

KUA bagi orang yang beragama Islam ini yang dalam masyarakat disebut sebagai 

nikah (kawin) sirri atau nikah di bawah tangan.
3
 

Menurut Husein Muhammad, yang menyatakan bahwa nikah sirri atau 

nikah di bawah tangan adalah perkawinan dalam ruangan yang terbatas dan tidak 

dilakukan pencatataan dan pengawasan oleh petugas KUA sehingga tidak 

memperoleh akta nikah.
4
 

Kawin sirri dilakukan oleh masyarakat dikarenakan terdapat beberapa faktor 

yang mendukung, diantaranya yaitu: 

1. Menghindari adanya perbuatan zina, 

2. Untuk melakukan poligami karena tidak memperoleh izin dari kedua orang 

tua, 

3. Biaya pencatatan yang tidak bisa dijangkau atau biaya pencatatan 

pernikahan di luar biaya resmi yang memberatkan, 

4. Tidak adanya batas umur nikah secara jelas dalam fiqh Islam, 

5. Pandangan mengenai pencatatan pernikahan bukan perintah agama. 

                                                             
3
Abdul Helim, “Hukum Akad Nikah Sirri Dan Akibatnya”, www.abdulhelim.com, 

Senin, 10 Desember 2010. 

 
4
Husein Muhammad, Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai Atas Agama dan Gender, LKiS 

Pelangi Aksara, 2011, h. 74. 
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Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 

tentang Pelaksanaan UUP  yang memuat sanksi bagi yang melanggar ketentuan 

pencatatan perkawinan bahwa: 

(1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, maka 

 

a. Barangsiapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 

ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda 

setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). 

b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 

6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum 

dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda 

setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). 

 

Pasal tersebut di atas menunjukkan bahwa tidak dicatatkannya sebuah 

perkawinan tidaklah berarti perkawinan tersebut tidak sah, hanya akan dikenakan 

sanksi kepada Pegawai Pencatat Nikah yang melanggar dan bukan kepada pelaku 

kawin sirri yang perkawinannya tidak dicatatkan.
5
 

Pada zaman sekarang ini kemajuan teknologi telah terlihat jelas dalam 

kehidupan sehari-hari mayarakat. Masyarakat telah menggunakan teknologi untuk 

memudahkan kegiatan dan pekerjaan mereka. Salah satu kemajuan teknologi yang 

sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat yaitu teknologi yang berupa 

internet. Intenet memudahkan seseorang untuk mendapatkan infomasi secara 

mudah dan cepat. Internet juga memudahkan seseorang untuk melakukan kegiatan 

secara online tanpa harus meninggalkan rumah atau kantor misalnya kegiatan 

membeli barang secara online atau menawarkan barang untuk dijual secara online. 

Media internet selain digunakan untuk keperluan bisnis, misalnya kegiatan 

jual beli barang dan jasa secara online juga memudahkan seseorang untuk 

                                                             
5
Effi Setiawati, Op.cit, h. 43. 
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bertemu secara langsung dengan orang lain tanpa harus berpergian jauh. Jika 

seseorang ingin bertemu muka dengan seseorang tapi tidak memiliki waktu yang 

cukup untuk saling mengunjungi maka orang tersebut dapat menggunakan salah 

satu media internet misalnya skype untuk bertemu secara online dengan orang 

lain. Dengan media skype seseorang dapat berbicara sekaligus bertatap muka 

dengan lawan bicaranya tanpa harus keluar rumah untuk bertemu. Ini tentu sangat 

bermanfaat apabila orang yang akan ditemui berada atau bertempat tinggal yang 

sangat jauh. Hal ini tentu saja menghemat waktu dan tenaga sehingga. seseorang 

tidak perlu lagi harus berpergian jauh dari rumah hanya untuk bertemu. Cukup di 

rumah dan berhubungan secara online. 

Kemudahan bertemu secara online inilah yang sekarang menimbulkan 

masalah baru salah satunya dalam bidang pernikahan. Ini dikarenakan baru-baru 

ini, muncul praktik ‘kawin sirri daring’ yang dilakukan melalui jaringan internet 

secara online dengan menggunakan media skype ataupun  media telepon.
6
 

Menurut media kompas regional Malang, yang diunggah pada Minggu, 15 

Maret 2015, pukul 12.12 WIB, dalam pemberitaan yang berjudul “Wanita Malam 

Di Malang Banyak Melakukan Nikah Sirri Secara Online” disebutkan bahwa 

fenomena kawin sirri marak terjadi di kota Malang. Pelaku kawin sirri 

kebanyakan adalah para pria  hidung belang dan wanita yang bekerja di tempat-

tempat hiburan malam. Alasan mereka melakukan  kawin sirri daring adalah agar 

tidak melakukan perbuatan zina yang dilarang oleh agama. Menurut pengakuan 

salah seorang penghibur malam berinisial MG, MG dan teman-temannya 

                                                             
6
Anom Prihantoro, “Nikah Sirri Online Laksana Prostitusi Berkedok Pernikahan”. 

www.antaranews.com, Kamis, 19 Maret 2015, pukul 20.50 WIB. 
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melakukan kawin sirri daring adalah agar lebih aman dan menurut pendapat 

mereka kawin sirri daring tersebut bukan merupakan perbuatan zina. MG 

mengaku melakukan kawin sirri daring (secara online) dengan seorang pelanggan 

karaoke tempat MG berkerja yang sudah dikenal MG cukup lama. Cara 

melakukan kawin sirri daring pertama-tama yaitu setelah MG dan calon suaminya 

sepakat untuk menikah. Kemudian mereka berdua mencari penghulu atau ahli 

agama yang sudah dikenal yang mau menikahkan mereka secara online. Akad 

nikahnya tetap dilakukan dengan menggunakan dua orang saksi dan wali 

nikahnya  menggunakan penghulu. Mempelai tidak harus datang, karena 

pelaksanaan nikahnya dilakukan melalui telepon atau melalui skype antara 

penghulu dan kedua mempelai.
7
  

Penulisan skripsi ini menggunakan istilah ‘daring’ dan tidak menggunakan 

istilah ‘online. Hal ini dikarenakan istilah ‘online’ bukan istilah baku dalam 

bahasa Indonesia dan dalam Panduan Pembakuan Istilah Pelaksanaan Instruksi 

Presiden Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penggunaan Komputer Dengan Aplikasi 

Komputer Berbahasa Indonesia bagian Senarai Padanan Istilah, istilah ‘online’ 

diterjemahkan sebagai ‘tersambung’ atau ‘terhubung’. Sedangkan dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia(KBBI) yang terhubung dengan internet menggunakan 

istilah “KBBI Daring” yang merupakan singkatan dari kata ‘dalam jaringan’, 

walaupun dalam KBBI Daring itu sendiri istilah kata ‘daring’ tidak diartikan atau 

tidak memiliki pengertian.
8
 

                                                             
7Yatimul Ainun, “Wanita Malam Di Malang Banyak Melakukan Nikah Sirri Secara 

Online”, www.kompas.com, Malang, Minggu, 15 Maret 2015, pukul 12.12 WIB.  

8
http://kbbi.web.id/ 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi KEABSAHAN KAWIN SIRRI DARING DAN AKIBAT 
HUKUMNYA

ENGY RISTIANA MASWANTI



8 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam penelitian skripsi ini agar lebih terarah maka penulis merasa perlu 

untuk membatasi ruang lingkup permasalahannya agar tidak melebar. Adapun 

yang menjadi permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu: 

1. Bagaimana keabsahan kawin sirri daring apabila dilihat dari sudut 

pandang hukum Islam dan UUP? 

2. Apa akibat hukum yang ditimbulkan karena dilakukannya kawin sirri 

daring dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan bagi pelaku kawin sirri 

daring agar perkawinannya diakui secara sah oleh agama dan negara? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan skripsi mengenai 

kawin siri daring ini, yaitu: 

1. Untuk menganalisis keabsahan pernikahan yang dilakukan secara online 

menurut hukum Islam 

2. untuk menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan dari kawin sirri yang 

dilakukan secara online dan upaya hukum yang dapat dilakukan bagi pelaku 

kawin sirri daring agar perkawinannya diakui secara sah baik agama 

maupun negara. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu: 

1. Manfaat secara teoritis 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

khazanah bagi penulis dan masyarakat mengenai pernikahan terutama 
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mengenai pernikahan yang bagaimana yang bisa dianggap sah sehingga 

tidak terjadi kesalahan, terutama informasi mengenai pernikahan secara 

online. 

2. Manfaat secara praktis 

Diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi sumber pemikiran 

bagi praktisi hukum dan dapat digunakan sebagai pedoman untuk 

penelitian-penelitian selanjutnya 

 

1.5 Metode Penelitian 

1.5.1 Tipe penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian yang bersifat yuridis 

normatif (penelitian hukum normatif) yang dalam hal ini peneliti dituntut untuk 

mengkaji kaidah hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian 

yang mengacu pada norma-norma hukum, yang terdapat dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan norma, yang berawal dari 

premis umum kemudian berakhir pada suatu kesimpulan yang khusus. Hal ini 

dimaksudkan untuk menemukan kebenaran-kebenaran baru dan kebenaran 

teoritis. Disebut sebagai penelitian yuridis normatif karena penelitian ini 

merupakan penelitian kepustakaan atau penelitian dokumen yang diajukan atau 

dilakukan hanya pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan 

dengan kata lain hukum dalam aspek normatif. 
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1.5.2 Pendekatan 

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) 

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara melihat 

ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendalaman 

pembahasan masalah dan penelitian. Peraturan perundang-undangan yang 

dimaksud adalah UUP, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang 

Kompilasi Hukum Islam dikaitkan dengan sumber-sumber hukum Islam 

yaitu Al Quran dan Al Hadist. 

b. Pendekatan Konsep (Conseptual Approach) 

Pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep atau 

prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan judul dan pembahasan 

mengenai Kawin Sirri Daring Dan Akibat Hukumnya menurut Hukum 

Islam. 

 

1.5.3 Sumber Bahan Hukum 

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu 

sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-

bahan hukum sekunder.
9
 Sumber hukum primer mempunyai kekuatan hukum 

yang sifatnya mengikat. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang 

digunakan yaitu UUP, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang 

                                                             
9
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jilid I, Cet VI, Prenada Media Group, 

Jakarta, 2010 , h. 141. 
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Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi 

Presiden No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut 

KHI). Sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, kamus literatur, 

jurnal hukum yang menunjang bahan hukum primer. 

Selain itu terdapat bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yang 

mencakup bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber 

hukum primer dan sumber hukum sekunder, seperti kamus hukum dan kamus 

umum. 

 

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah 

a. Dokumentasi 

Pengumpulan dokumentasi diperlukan karena sumber bahan hukum 

yang tidak hanya mengenai tempat dan orang, tetapi juga arsip-arsip dan 

dokumen. Oleh karena itu penulis menggunakan metode dokumentasi, yaitu 

mencari bahan hukum mengenai hal-hal variabel berupa tulisan, buku, dan 

artikel yang relevan dengan tema penulisan skripsi ini. 

b. Studi Kepustakaan (Library Research) 

Yaitu sebuah teknik pengumpulan bahan hukum melalui kepustakaan, 

yakni dengan membaca dan  mengkaji data literatur dari satu buku dengan 

buku yang lain. Bahan hukum yang dihasilkan dari studi kepustakaan ini 

akan menjadi landasan teoritis bagi permasalahan yang akan dibahas. 
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1.5.5 Analisis Bahan Hukum 

Analisis bahan hukum merupakan suatu proses mengorganisasi dan 

mengurutkan bahan hukum ke dalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga 

dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesis kerja seperti yang 

disarankan oleh bahan hukum. Setelah diperoleh bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder maka dilakukan inventarisir secara sistematik kemudian 

dianalisa menggunakan metode kuantitatif, sehingga dapat ditarik kesimpulan 

dengan menggunakan logika berpikir deduktif.  

 

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika  

Skripsi ini disusun berdasarkan hasil penelitian oleh penulis. Sistematika 

penulisan skripsi harus menggambarkan struktur penyusunan yang diselesaikan 

pada bab masing-masing. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

Bab I: merupakan bagian pertama dalam penulisan skripsi ini. Adapun hal-

hal lain yang ditulis dalam bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian yang digunakan serta pertanggungjawaban sistematika penulisan yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

Bab II: bab ini akan membahas mengenai keabsahan kawin sirri daring dan 

menjelaskan menjelaskan mengenai pengertian kawin sirri daring, faktor 

penyebab dilakukannya kawin sirri daring, perbedaan kawin sirri biasa dengan 
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kawin sirri daring, keabsahan pernikahan dan analisa mengenai kawin sirri daring 

baik menurut pandangan hukum Islam dan UUP. 

Bab III: bab ini menjelaskan akibat-apa saja yang timbul akibat dari 

dilakukannya kawin sirri daring terutama terhadap status suami dan isteri, status 

anak, hak waris dan alimentasi menurut pandangan hukum Islam dan UUP, serta 

upaya-upaya yang dapat dilakukan agar kawin sirri daring dapat diakui secara 

hukum yang berlaku. 

Bab IV: merupakan bab penutup yaitu bagian terakhir dari penulisan skripsi 

ini. Pada bab ini penulis menuliskan kesimpulan dari hal-hal yang dibahas dalam 

bab-bab sebelumnya yang disusun berdasarkan rumusan masalah. Bagian ini juga 

berisi saran-saran yang diberikan penulis terhadap hasil dari kesimpulan. 
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