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BAB II 

KAWIN SIRRI DARING MENURUT PANDANGAN  

HUKUM ISLAM 

 

2.1 Pengertian Kawin Sirri Daring 

Kata sirri dari istilah nikah sirri berasal dari bahasa Arab “sirr” yang berarti 

rahasia. Dalam terminologi fiqh Maliki, nikah(kawin) sirri ialah nikah yang 

karena pesan dari pihak suami, para saksi merahasiakannya untuk isterinya atau 

jamaahnya termasuk keluarga setempat.
10
. 

Kawin sirri adalah pernikahan yang dilakukan oleh oleh seorang laki-laki 

dengan seorang perempuan yang dilakukan berdasarkan rukun dan syarat yang 

ditentukan oleh hukum agama Islam akan tetapi tidak dicatatkan di KUA sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak diadakan walimatul ursy’ 

(pesta pernikahan). Kawin sirri ini walaupun tidak ada pengaturannya baik di 

dalam UUP maupun dalam KHI, kawin sirri ini dikenal oleh masyarakat 

Indonesia, khususnya yang beragama Islam. Kawin sirri ini dipandang sah oleh 

masyarakat karena sudah sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam. Namun, 

Pemerintah masih belum menganggap nikah sirri sebagai suatu perkawinan yang 

sah karena belum dicatatkan sesuai dengan ketentuan undang-undang. 

Menurut Machasin, selaku Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 

Kementrian Agama pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2015 menjelaskan bahwa 

terdapat dua pengerian Nikah Sirri Online yaitu: 

                                                             
10Masjfuk Zuhdi. “Nikah Sirri, Nikah Di Bawah Tangan Dan Status Anaknya Menurut 

Hukum Islam Dan Hukum Positif” dalam Mimbar Hukum, h. 110-12, No. 28 tahun VII, 

September-Oktober. 1996. Jakarta: Al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam. 
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a. Pengertian pertama, nikah sirri dipromosikan  lewat media online dan 

pelaksanaannya dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa legalitas dari 

negara 

b. Nikah sirri yang terdapat perpaduaan iklan dan pelaksanaanya dilakukan 

secara online. Banyak ulama yang berpendapat bahwa nikah sirri ini tidak 

diperbolehkan karena para saksinya tidak hadir tatap muka.
11
 

Menurut Gani Abdullah, indikator yang dapat diamati untuk mengetahui 

bahwa suatu pernikahan disebut sebagai nikah sirri atau bukan adalah sebagai 

berikut:  

1. Pernikahan tidak memenuhi rukun dan syarat nikah sesuai dengan 

ketentuan dalam agama Islam yaitu akad nikah yang terdiri dari calon 

suami, calon isteri, wali nikah dan dua orang saksi. 

2. Pernikahan tidak memenuhi pesyaratan yang tidak dibuat oleh pemerintah 

untuk memperoleh kepastian hukum dari pernikahan yaitu hadirnya 

Pegawai Pencatat Nikah (PPN), saat akad nikah berlangsung yang 

menyebabkan peristiwa nikah itu memenuhi legal procedure sehingga 

nikah itu diakui secara hukum oleh karenanya mempunyai akibat hukum 

dan oleh karenanya mempunyai akibat hukum berupa adanya kepastian 

hukum, sehingga kepada suami isteri diberi masing-masing sebuah bukti 

adanya nikah yaitu berupa akta nikah. 

3. Pernikahan tidak melaksanakan walimah al-nikah yaitu suatu kondisi yang 

sengaja diciptakan untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa di 

antara kedua calon sumi isteri telah menjadi suami istri.
12
 

Masyarakat banyak yang tidak mengetahui jika istilah nikah sirri sudah ada 

sejak zaman Khalifah Umar bin Khattab. Sejarah nikah sirri ini dikutip oleh Imam 

Malik dalam Muwatha’nya,
13
 

                                                             
11
www.metrotvnews.com, “Pengertian Nikah Sirri Online”, Jakarta, 19 Maret 2015, 

pukul 10.54 WIB. 

 
12
Effi Setiawati, Op.cit, h. 38,  

 
13Hanny Olivia, Problematika Nikah Sirri (Kasus Syamsuddin), Skripsi Fakultas 

Hukum, Universitas Airlangga, 2001 h. 18, dikutip dari Sujari Dahlan, Fenomena Nikah Sirri , 

Cet. I, Pustaka Progresif, 1996, h. 31. 
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“Ini nikah sirri dan aku (kata Umar) tidak membolehkannya, sekiranya 

aku datang (mengetahui) pasti aku rajam” 

Nikah sirri ini didasari oleh kasus pernikahan yang hanya menghadirkan 

satu orang saksi laki-laki dan satu orang saksi perempuan, sehingga syarat  jumlah 

saksi yang menjadi rukun dan syarat sahnya pernikahan tidak terpenuhi. 

Pernikahan yang sah haruslah memilik dua orang saksi dan kedua-duanya 

haruslah laki-laki. Jika saksi terdiri dari saksi perempuan atau jika saksi nikah 

hanya ada satu orang maka pernikahan tersebut tidaklah sah. Pernikahan bentuk 

seperti inilah yang dilarang oleh Umar Ibnul Khattab dan hukumnya jelas-jelas 

haram untuk dilakukan.
14
 

Jelas sekali pengertian kawin sirri pada zaman Umar bin Khattab dengan 

kawin sirri yang dikenal sekarang oleh kebanyakan masyarakat Indonesia tidaklah 

sama. Pada zaman Umar bin Khattab, suatu pernikahan disebut kawin sirri apabila 

tidak terdapat saksi atau saksinya tidak lengkap atau tidak terpenuhinya rukun-

rukun perkawinan antara lain calon suami dan calon isteri yang tidak memenuhi 

syarat-syarat perkawinan, wali yang tidak sah,  dan akad nikah yang pelaksanaan 

ijab qabulnya tidak memenuhi syarat syariat Islam.  

Sedangkan pada zaman sekarang yang disebut sebagai kawin sirri memiliki 

tiga pengertian. Pengertian kawin sirri yang pertama yaitu adalah perkawinan 

yang dilakukan sesuai dengan syariat yang ditentukan oleh agama Islam yang 

memenuhi ketentuan rukun dan syarat pernikahan akan tetapi dilakukan secara 

sembunyi-sembunyi (tidak mengadakan walimatul ursy’) dan tidak dicatatkan di 

                                                             
14
Ibid h. 19. 
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Pegawai Pencatatan Nikah (KUA). Pengertian yang kedua yang kedua yaitu 

perkawinan yang tidak memenuhi salah satu rukun atau salah satu syarat 

pernikahan serta tidak dicatatkan di KUA. Dan pengertian yang ketiga yaitu 

perkawinan yang tekah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum 

Islam dan perkawinan tersebut telah dicatatkan secara sah menurut hukum negara, 

akan tetapi dilakukan secara sembunyi-sembunyi (tidak dilakukan walimatul 

ursy’). Pengertian kawin sirri yang ketiga ini tidak dibahas dalam pengertian 

kawin sirri dalam penulisan skripsi ini. 

 

2.2 Faktor Penyebab Terjadinya Kawin Sirri 

Dalam pelaksanaan sebuah perkawinan, perkawinan baru dianggap sah 

apabila telah memenuhi syarat yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) UUP yaitu 

perkawinan haruslah dilakukan menurut ketentuan agama dan kepercayaan. Jika 

perkawinan tidak dilakukan menurut ketentuan agama yang dianutnya maka 

otomatis perkawinan yang dilakukan akan menjadi tidak sah. Maka dari itu 

perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang beragama Islam haruslah 

dilakukan dengan ketentuan syariat hukum Islam. Dan apabila ketentuan tersebut 

dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (2) UUP maka perkawinan yang dilakukan 

berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) UUP haruslah dicatatkan agar memiliki 

kekuatan hukum dihadapan negara. 

Keharusan adanya sebuah pencatatan dalam suatu perkawinan yang telah 

dilangsungkan seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUP tersebut, tidak ada 

ketentuannya dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam. Belum 
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lagi, adanya pandangan (pendapat) yang menyatakan/menjelaskan bahwa 

perkawinan hanya bersifat administratif saja.
15
 Pendapat ini mempunyai 

pengertian bahwa suatu perkawinan tetap sah walaupun tidak dilakukan kegiatan 

pencatatan perkawinan, asalkan perkawinan tersebut sudah dilakukan sesuai 

dengan rukun dan syariat agama Islam. 

Pendapat inilah yang dijadikan dasar bagi para pelaku nikah sirri untuk tidak 

melakukan pencatatan perkawinan di KUA. Hal ini dikarenakan mereka 

beranggapan bahwa walaupun tanpa dilakukan pencatatan perkawinan, 

pernikahan yang sudah mereka lakukan sudah bisa dianggap sah menurut hukum 

agama Islam. 

Banyak hal yang menyebabkan pelaku melakukan kawin sirri daring 

maupun kawin sirri biasa. Adapun alasan yang mendorong pelaku untuk 

melakukan kawin sirri antara lain yaitu:  

1. Tidak ada izin dari pihak orang tua calon mempelai perempuan 

2. Tidak ada izin dari pihak isteri pertama 

3. Karena berstatus Pegawai Negeri Sipil(PNS) 

4. Belum mencukupi syarat minimum umur yang telah ditentukan undang-

undang. 

Sedangkan hal yang menyebabkan pelaku melakukan kawin sirri daring 

tidak sama dengan alasan yang dilakukan oleh pelaku pada kawin sirri biasa. 

Adapun alasan pelaku melakukan Kawin Sirri Daring antara lain adalah sebagai 

berikut: 

                                                             
15
Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara 

Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam, Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, h. 70. 
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1. Calon suami dan calon isteri berada pada tempat yang sangat berjauhan 

sehingga pada saat terjadinya akad nikah salah satu pihak tidak dapat 

hadir pada tempat terjadinya akad nikah. 

Ketidak hadiran salah satu pihak tersebut dapat disebabkan oleh 

dua alasan. Alasan pertama yaitu calon suami atau calon isteri sedang 

terikat dengan tugas dinas atau tugas belajar yang tidak memungkinkan 

agar calon suami maupun calon isteri tersebut untuk pulang kembali dan 

melakukan akad nikah. Alasan kedua yaitu salah satu pihak yang 

berkepentingan dalam pernikahan baik calon suami maupun calon isteri 

sebenarnya sudah berencana untuk pulang untuk melangsungkan akad 

nikah, akan tetapi kedatangan pihak tersebut terlambat atau tidak tepat 

pada waktu dilangsungkannya akad nikah. Penyebab keterlambatan 

untuk hadir dalam akad nikah antara lain yaitu alat transportasi yang 

digunakan misalmya pesawat atau kapal yang digunakan sebagai 

transportasi menuju tempat akad nikah mengalami penundaan 

keberangkatan yang disebabkan berbagai hal, misalnya jadwal 

penerbangan mengalami penundaan keberangkatan karena ada 

kerusakan mesin, cuaca yang memburuk maupun bencana alam yang 

tidak dapat diduga sebelumnya. 

2. Tidak ingin melakukan perbuatan zina yang dilarang oleh agama 

Alasan ini menjadi dasar dilakukan kawin sirri daring karena 

menurut ajaran Islam hubungan suami isteri yang tidak sesuai dengan 

ketentuan hukum Islam yaitu di luar pernikahan yang sah menurut 
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syariat Islam, maka pelakunya akan dikenai hukuman yang sangat berat 

yaitu hukum rajam. Hukuman yang berat ini membuat banyak pelaku 

lebih memilih untuk melakukan nikah sirri daring agar supaya lebih 

aman dan tidak mendapat celaan dari masyarakat serta hubungan suami 

isteri yang pelaku lakukan tidak dapat dikenai sanksi hukum rajam 

karena telah sah menurut ketentuan hukum syariat Islam. Alasan ini 

sesuai dengan yang diungkapkan dari pengakuan MG dalam media 

kompas regional Malang pada hari minggu tanggal 15 Maret 2015 

mengenai banyaknya pelaku kawin sirri daring di Malang dan 

sekitarnya. 

3. Alasan Praktis 

Pelaku lebih memilih melakukan kawin sirri daring daripada 

kawin sirri biasa dikarenakan bahwa kawin sirri daring lebih mudah dan 

tidak rumit apabila dibandingkan dengan kawin sirri biasa karena pada 

kawin sirri daring para pelaku pernikahan tidak harus berada dalam satu 

tempat sehingga calon suami dan calon isteri dapat langsung melakukan 

pernikahan. Kawin sirri biasa juga lebih mudah untuk diketahui oleh 

pihak ketiga yang tidak bekepentingan dalam pernikahan karena para 

pihak yang melakukan akad nikah haruslah berkumpul dalam satu 

tempat sehingga apabila ada beberapa orang yang tidak biasanya 

bersama kemudian secara tiba-tiba berkumpul maka banyak tetangga 

yang akan curiga. Sedangkan para pelaku kawin sirri daring tidak perlu 

berada dalam satu tempat sehingga pelaksanaanya lebih sulit diketahui. 
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Terutama untuk pihak calon suami yang akan melangsungkan akad 

nikah telah memiliki isteri sebelumnya, kawin sirri daring lebih sulit 

untuk diketahui oleh pihak isteri pertama karena dalam kawin sirri 

daring tidak terdapat bukti-bukti bahwa suatu pernikahan telah terjadi, 

misalnya bukti berupa foto. akad nikah pada kawin sirri biasa dapat 

diambil fotonya karena pasangan mempelai berada pada satu tempat 

sedangkan pada kawin sirri daring, akad nikahnya tidak dapat dilakukan 

pemotretan karena calon mempelai tidak berada dalam satu tempat. 

Menurut Musti Umar, alasan seseorang untuk melakukan kawin 

sirri daring dapat dilihat dari aspek ekonomi dan aspek sosial. Dilihat 

dari aspek ekonomi, seseorang yang memiliki kesibukan dalam 

pekerjaan dan ingin mendapatkan calon suami atau calon isteri sebagai 

pasangan hidup serta melegalkan hubungan seksual mereka, maka calon 

suami atau calon isteri ini memilih untuk melakukan kawin sirri daring 

dengan bantuan jaringan online internet melalui media skype, viber atau 

media online lainnya. Sedangkan dari aspek sosial, seseorang yang 

dalam kehidupan bermasyarakat dikenal sebagai orang baik-baik dan 

terpandang di masyarakat, akan tetapi ingin mendapat isteri baru yang 

masih muda dan lebih cantik maka calon suami tersebut  memilih 

melakukan kawin sirri agar pernikahan barunya tidak diketahui baik 

oleh pihak isteri maupun pihak keluarganya.
16
 

 

                                                             
16
TVOne, Apa Kabar Indonesia, Nara sumber Ustad Ali Mustofa Yakub  dan Musti 

Umar dengan tema ‘Nikah Sirri Online’, 16 Maret 2015. 
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2.2.1 Tidak Ada Izin Dari Pihak Orang Tua Calon Mempelai Perempuan 

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) KHI, calon mempelai yang belum berusia 21 

tahun yang akan melangsungkan perkawinan harus mendapat izin dari kedua 

orang tuanya. Pengaturan mengenai izin untuk melakukan perkawinan ini terdapat 

pula pada Pasal 6 ayat (2) UUP. Dalam pelaksanaan suatu perkawinan 

berdasarkan hukum syariat agama Islam, izin dari kedua orang tua  dari pihak 

perempuan lebih penting dari pihak laki-laki karena jika orang tua calon mempelai 

perempuan tidak mengizinkan maka perkawinan tidak bisa dilangsungkan. Pihak 

calon mempelai laki-laki tidak membutuhkan izin dari kedua orang tua untuk 

melangsungkan perkawinan. Jika sudah mampu maka pihak laki-laki 

diperbolehkan untuk menikah. Hal ini dikarenakan ayah dari calon mempelai 

perempuan merupakan wali nikah dari suatu perkawinan yang akan 

dilangsungkan. Wali nikah merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi 

dalam perkawinan Islam ini dikarenakan hanya wali nikahlah yang berhak untuk 

menikahkanya. Tanpa wali nikah perkawinan menjadi tidak sah karena rukun 

perkawinan tidak terpenuhi. Ketentuan mengenai wali nikah merupakan salah satu 

rukun perkawinan yang harus dipenuhi terdapat pada Pasal 19 KHI. 

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) KHI, jika dalam suatu perkawinan wali 

nikahnya tidak mau untuk menikahkan putrinya dengan laki-laki pilihannya 

(enggan atau adlal) maka calon mempelai perempuan dapat menggunakan wali 

hakim baru untuk berindak sebagai wali nikah untuk menikahkannya dengan 

calon suaminya. Calon mempelai perempuan dapat mengajukan permohonan wali 

hakim ke Pengadilan Agama wilayah tempat dilaksanakannya perkawinan. 
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Perkawinan baru dapat dilaksanakan apabila sudah ada putusan Pengadilan 

Agama yang menetapkan wali hakim bagi pernikahannya sesuai dengan ketentuan 

yang diatur dalam pasal 23 ayat (2) KHI. 

Prosedur pengajuan penetapan wali adhol, memiliki syarat  yang rumit yang 

harus dipenuhi dan selain itu harus melalui proses persidangan yang memakan 

waktu yang lama untuk menentukan apakah pengajuan penetapan wali adhol 

tersebut layak atau tidak. Proses pengadilan yang memerlukan waktu yang cukup 

lama ini membuat calon pasangan yang akan menikah enggan untuk melakukan 

pengajuan wali hakim ke Pengadilan Agama dan lebih memilih untuk melakukan 

nikah siri. Daripada harus menunggu proses rumit  persidangan yang lama lebih 

baik kawin secara sirri saja karena telah sah menurut agama Islam.  

 

2.2.2 Tidak Ada Izin Dari Pihak Isteri Sebelumnya 

Pada dasarnya pernikahan merupakan perbuatan yang sakral. Perkawinan 

menurut hukum Islam dan UUP yang berlaku, keduanya sama-sama mengandung 

asas monogami. dalam UUP asas monogami tertuang jelas pada Pasal 3 ayat (1)  

bahwa: “Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh 

mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang 

suami”. 

Akan tetapi, asas monogami yang ada dalam UUP ini tidaklah mutlak 

dengan adanya  ketentuan Pasal 3 ayat (2) UUP. Pasal ini memuat ketentuan yang 

berisi pemberikan izin kepada seorang laki-laki untuk beristri lebih dari satu orang 

yang dikenal secara umum dengan nama poligami.  
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Poligami berasal dari bahasa Yunani, polygyni yang merupakam gabungan 

dari dua kata yaitu kata poly dan kata gyni. Kata poly mempunyai pengertian yaitu 

banyak dan kata gyni mempunyai pengertian wanita atau isteri.
17
 Jadi, poligami 

diartikan sebagai suatu perkawinan dimana seorang laki-laki mengawini lebih dari 

seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan.
18
 

Izin untuk melakukan poligami ini tentu saja tidak diberikan kepada seorang 

laki-laki yang ingin menikah kembali. Seorang laki-laki yang ingin mendapatkan 

izin untuk melakukan poligami harus memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 

UUP (Berdasarkan penjelasan Pasal 3 ayat [2] UUP, pengadilan yang menentukan 

apakah seorang calon suami memenuhi syarat-syarat tersebut atau tidak).  

Pasal 4 

(1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, 

sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia 

wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat 

tinggalnya. 

(2) Pengadilan dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin 

kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: 

a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; 

b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan; 

c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan. 

Pasal 5 

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus 

dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; 

                                                             
17Effi Setiawati, Op.cit. h. 58. 

 
18
Ibid. 
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b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-

keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; 

c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-

isteri dan anak-anak mereka. 

(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak 

diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak 

mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam 

perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-

kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu 

mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan. 

Pasal 4 dan Pasal 5 UUP ini merupakan aturan ketat yang memuat izin 

poligami yang bertujuan agar pemberian izin poligami tidak disalahgunakan oleh 

pihak suami. Terutama ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a di atas telah 

tertulis dengan jelas bahwa salah satu syarat untuk mengajukan poligami adalah 

adanya persetujuan dari pihak isteri sebelumnya. Adanya persetujuan dari isteri 

sebelumnya merupakan salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi agar 

seseorang dapat mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan Agama yang 

juga diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KHI. Oleh karena tanpa ada persetujuan dari 

pihak isteri sebelumya, pengadilan tidak akan memberikan izin kepada pihak 

suami untuk melakukan poligami. Pasal ini bertujuan untuk melindungi para isteri 

yang suaminya ingin menikah kembali agar tidak ditelantarkan oleh suaminya. 

Secara tidak langsung perlindungan terhadap isteri ini juga akan menjamin 

kesejahteraan anak yang dilahirkan oleh isteri sebelumnya akan tetap diberikan 

oleh ayahnya. 

Dalam KHI pengaturan mengenai izin poligami, diatur dalam satu bab 

khusus yaitu diatur pada Bab IX (Bab Beristeri Lebih Dari Satu Orang) yang 

terdiri dari 5 pasal mulai dari Pasal 55 sampai dengan Pasal 59. Menurut KHI, 
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batasan maksimal isteri yang boleh dimiliki oleh seorang suami adalah empat 

orang yang ketentuannya terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) KHI. Ketentuan 

mengenai pemberian izin poligami harus mendapat persetujuan isteri terdapat 

pada Pasal 58 ayat (1) huruf a KHI. 

Dalam hukum Islam, dasar diperbolehkannya poligami terdapat pada QS. 

An Nisa [4]: 3 yang berbunyi: 

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil terhadap hak-hak 

anak perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah 

perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. 

Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah 

seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu 

adalah lebih dekat daripada tidak berbuat aniaya.” 

Ayat ini menjadi dasar para pelaku nikah sirri untuk memilih tidak 

mencatatkan perikahannya sesuai ketentuan perundang-undangan, karena 

rumitnya syarat perizinan perkawinan, maka nikah sirri menjadi pilihannya. 

 

2.2.3 Berstatus PNS 

Perkawinan bagi pihak yang berstatus sebagai PNS memang lebih dipersulit 

daripada orang lain. Apalagi jika perkawinan tersebut merupakan bagian dari 

poligami. Hal ini merujuk pada Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 tentang 

perubahan atas Peraturan Pemerintah (selanjutnya disebut PP) No. 10 tahun 1983 

tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam 

PP ini diatur dengan jelas ketentuan mengenai poligami bagi PNS baik PNS laki-

laki maupun perempuan.  
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Bagi pihak PNS laki-laki yang ingin melakukan poligami, maka ia harus 

memenuhi minimal satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif. Syarat 

alternatif tersebut diatur dalam Pasal 10 ayat (2) PP No. 10 tahun 1983, yaitu: 

a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri 

b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, 

atau 

c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan, 

sedangkan syarat kumulatif poligami bagi PNS diatur dalam Pasal 10 ayat (3) PP 

No. 10 tahun 1983, yaitu: 

a. ada persetujuan tertulis dari isteri 

b. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang 

cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya yang 

dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan, dan 

c. ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia 

akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. 

Jika PNS laki-laki tersebut tidak memenuhi syarat-syarat tersebut maka PNS 

tersebut tidak dapat memperoleh izin untuk melakukan poligami. Jika PNS 

tersebut tetap berupaya untuk tetap melakukan poligami, dan jika tanpa izin 

tersebut diketahui maka PNS tersebut berdasarkan Pasal 15 ayat (1) PP No. 45 

tahun 1990, maka PNS tersebut akan menjalani hukuman disiplin berat yang 

diatur dalam Pasal 7 ayat (4) PP No. 53 tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil yang isinya sebagai berikut: 

a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun 
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b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah 

c. pembebasan dari jabatan 

d. pemberhentian dengan tidak hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS 

e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS 

Sedangkan bagi pihak PNS perempuan, berdasarkan Pasal 4 ayat (3) PP No. 

45 tahun 1990 tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua, ketiga atau keempat. 

Pelanggaran terhadap pasal ini, akan diberi sanksi berdasarkan Pasal 15 ayat (2) 

PP No 45 tahun 1990 yaitu diberhentikan tidak dengan hormat. 

Ketentuan ini mengakibatkan banyak PNS yang lebih memilih untuk 

melakukan poligami dengan melakukan nikah sirri, karena poligami dengan 

melakukan nikah sirri tidak memiliki akta nikah yang menjadi bukti keabsahan 

perkawinan yang diakui pemerintah. Jadi, poligami yang dilakukan oleh PNS 

dengan melakukan nikah sirri tidak mendapatkan sanksi seperti yang dijelaskan 

sebelumnya. 

 

2.2.4 Tidak Memenuhi Syarat Minimum Umur 

Dalam UUP, telah diatur mengenai batas usia kawin yang diperbolehkan 

untuk melangsungkan perkawinan. Batas umur ini diatur pada Pasal 7 ayat (1) 

UUP yang berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 

umur 19(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16(enam 

belas) tahun”. Pengaturan batas umur minimal perkawinan ini, dikuatkan dengan 

adanya Pasal 15 ayat (1) KHI. 
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Jika salah satu pihak baik calon suami maupun calon isteri atau keduanya 

tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan 

tersebut maka kedua orang tua calon mempelai yang masih di bawah umur  

berhak mengajukan dispensasi kawin (nikah) yang ditujukan kepada Pengadilan 

Agama.  

Hukum  Islam sendiri, tidak menentukan secara jelas batasan umur yang 

diperbolehkan seseorang dalam melangsungkan perkawinan. penentuan batasan 

usia menikah dalam hukum Islam ditentukan berdasarkan tiga landasan, yaitu
19
: 

1. Usia perkawinan yang dihubungkan dengan kedewasaan (aqil baligh) 

Aqil baligh berasal dari bahasa Arab “aqala” yang berarti berakal, 

mengetahui, atau memahami dan “balagha” yang berarti sampai. Aqil 

baligh adalah seseorang yang sudah sampai  pada usia tertentu  untuk 

dibebani hukum syariat (taklif) dan mampu mengetahui atau mengerti 

hukum tersebut dan diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan.
20
 

Tanda-Tanda Baligh bagi Laki-laki 

i. Ihtilam yaitu keluarnya air mani  (mimpi basah), dasar hukumnya 

QS. An Nur [24]: 59, yang bunyinya: “Dan bila anak-anakmu telah 

sampai hulm (ihtilam) maka hendaklah mereka meminta ijin seperti 

orang-orang yang sebeum mereka minta ijin”.
21
 Dan dari  HR. Abu 

                                                             
19
Nurmilah Sari, Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama 

Tangerang Tahun 2009-2010), Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah, Jakarta, 2011, h. 40.  

 
20
“Ensiklopedia Hukum Islam: Akil Baligh (1)”, www.republika.com, 12 Juli 2012, 

pukul 21.50 WIB. 

 
21
“Pengertian Dan Tanda Akil Baligh”, http://renungan-harian-alquran.blogspot.com/, 

Maret 2012. 
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Dawud, dari Ali bin Abi Thalib, Ia berkata: “aku hafal perkataan 

dari Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam: Tidak dinamakan 

yatim bila telah ihtilam dan tidak boleh diam seharian hingga 

tengah malam”.
22
 

ii. Tumbuhnya rambut kemaluan, dasar hukumnya yaitu H.R. Abu 

Dawud, Tirmidzi , Nasa’I, Ibnu Majah dan Ahmad. Dari ‘Athiyyah 

ia berkata: “Kami dihadapkan kepada Nabi shallallaahu ‘alaihi 

wasallam pada hari Quraidhah, di situ orang yang sudah tumbuh 

bulu kemaluannya dibunuh, sedang orang yang belum tumbuh 

dibiarkan. Aku adalah orang yang belum tumbuh maka aku 

dibiarkan”.
23
 

a. Tanda-Tanda Baligh bagi Perempuan 

Tanda-tanda aqil baligh bagi pihak perempuan pada umumnya 

sama dengan pihak laki-laki yaitu ihtilam dan tumbuhnya rambut 

kemaluan. Selain itu, khusus bagi pihak perempuan terdapat tanda aqil 

baligh lain yang terlihat jelas seperti keluarnya darah haid dan 

terlihatnya tanda-tanda yang menunjukkan tubuh jasmaniah seorang 

perempuan, misalnya membesarnya payudara.
24
 

2. Usia perkawinan yang dihubungkan dengan kemampuan untuk 

melangsungkan perkawinan 

                                                                                                                                                                       

 
22
Ibid. 

 
23Ibid. 

 
24
Ibid. 
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Dasar hukum yang menentukan bahwa seseorang boleh 

melangsungkan perkawinan jika sudah mampu antara lain yaitu Hadist nabi 

dari Abdullah bin Mas’ud muttafaq alaih yang bunyinya: 

“Wahai para pemuda, siapa di antaramu telah mempunyai kemampuan 

dari segi ‘al-baah’ hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu lebih 

menutup mata dari penglihatan yang tidak baik dan lebih menjaga 

kehormatan. Bila ia tidak mampu untuk kawin, hendaklah ia berpuasa, 

karena puasa itu  baginya pengekang hawa nafsu.”
25
 

 

Kata “al-baah” mengandung arti kemampuan untuk melakukan 

hubungan kelamin dan kemampuan dalam membiayai kehidupan rumah 

tangga (perkawinan).
26
 

3. Hadist yang menerangkaan usia Aisyah r.a. saat menikah dengan Nabi 

Muhammad SAW. 

Sumber hadist yang menerangkan pernikahan Aisyah r.a ini 

diriwayatkan oleh Imam Bukhari dn Muslim. Hadist tersebut berbunyi: 

”Sesungguhnya Nabi SAW telah menikah dengannya pada saat ia 

beumur enam tahun dan ia diserahkan kepada Nabi SAW pada usia 

sembilan tahun”.
27
 

Namun hadist tersebut tidak terdapat pernyataan untuk diikuti atau 

pernyataan untuk ditinggalkan hanya pernyataan yang berifat khabariyah 

(mengabari) tentang adanya perkawinan antara Aisyiah r.a dengan 

                                                             
25
Amir Syariffudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat 

dan Undang-Undang Perkawinan, Ed I, Cet III, Prenada Media, Jakarta, 2009, h. 44. 

 
26Ibid. 

 
27
Nurmilah Sari, Op.cit, h. 38-39. 
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Rasulullah SAW. Jadi hadist tersebut tidak bisa dipandang secara mutlak 

untuk dijadikan dasar usia yang diperbolehkan untuk menikah.
28
 

Ketentuan usia pernikahan tersebut sesuai dengan firman Allah QS. An Nisa 

[4]: 6, yang bunyinya: “Dan ujilah anak itu sampai mereka cukup umur untuk 

kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka lebih cerdas (pandai 

memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”. (QS. An 

Nisa [4]: 6).
29
 Menurut ayat tersebut seseorang memiliki kemampuan (kecakapan) 

untuk melakukan perbuatan hukum apabila ia telah aqil baligh dan telah diuji 

kecerdasannya.
30
 

  

2.3 Perbedaan Kawin Sirri Daring Dengan Kawin Sirri Biasa  

Seiring dengan teknologi yang berkembang semakin maju, ternyata masalah 

pekawinanpun mengalami banyak perkembangan. Pada zaman dahulu, jika 

seseorang yang ingin menikahi calon pasangannya akan tetapi tidak bisa 

menghadiri sendiri pernikahannya maka, mereka dapat mewakilkan 

perkawinannya dengan mengirim surat (surat takwil) sebagai wakil dan tanda 

persetujuan untuk melangsungkan perkawinan. Perkawinan ini disebut sebagai 

kawin ghaib yang ketentuannya diatur dalam Pasal 29 ayat (2) KHI. Sekarang ini 

dengan kemajuan teknologi maka perkawinan jarak jauhpun tidak harus 

menggunakan surat. Akan tetapi, dapat dilakukan lewat sambungan telepon 

ataupun melalui media internet seperti skype.  

                                                             
28
Ibid, h. 39. 

 
29Ibid, h. 40. 

 
30
Ibid. 
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Begitu pula nikah sirri, yang biasanya hanya dilakukan seperti pernikahan 

biasa pada umumnya menurut syariat agama Islam, sekarang pun marak dilakukan 

nikah sirri online seperti yang banyak dilakukan di daerah Malang, Jawa Timur, 

dan kota Bogor, Jawa Barat.
31
  

Pada dasarnya pelaksanaan nikah sirri online pelaksanaanya sama dengan 

yang dilakukan dengan nikah sirri biasa. Pelaksanaan nikah sirri online pun 

dilakukan dengan rukun nikah yang sama seperti pada nikah biasa yaitu ada calon 

suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ada akad nikahnya. 

Perbedaannya hanya terdapat ada pelaksanaan akad nikahnya. Jika nikah sirri 

biasa, akad nikahnya sama seperti pada pernikahan biasa yaitu calon suami, calon 

isteri, wali nikah dan dua orang saksi berada pada satu tempat sehingga saling 

bertatapan muka. Hal ini berbeda dengan nikah sirri online, dimana calon suami, 

calon isteri, wali nikah, dan dua orang saksi tidak berada pada satu tempat, namun 

berada di tempat yang saling berjauhan sehingga tidak dapat langsung bertatap 

muka. Pernikahanya dihubungkan dengan media online internet, misalnya skype 

atau telepon untuk saling berhubungan saat melangsungkan pernikahannya. 

Perkawinan yang dilakukan melalui media telepon sudah pernah terjadi 

sebelumnya yaitu perkawinan antara Nurdiani binti Baharuddin Harahap dengan 

Ario bin Soeroso Darmo Atmodjo yang dilangsungkan pada tanggal 13 Mei 1989. 

Perkawinan ini dilansungkan melalui telepon dikarenakan surat takwil yang 

ditunggu tidak pernah datang padahal undangan akad nikah sudah disebarkan. 

Pegawai pencatat nikah (KUA) tidak mau mengeluarkan buku nikah atas 

                                                             
31
www.metrotvnews.com, Loc.cit. 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi KEABSAHAN KAWIN SIRRI DARING DAN AKIBAT 
HUKUMNYA

ENGY RISTIANA MASWANTI



34 

 

 

perkawinan ini karena pegawai KUA tersebut meragukan keabsahan perkawinan 

yang dilakukan dengan telepon tersebut. Kemudian perkawinan tersebut, oleh 

Baharuddin diajukan itsbat nikah dan disahkan oleh Pengadilan Agama Jakarta 

Selatan dengan surat putusan No. 1751/P/1989. 

Peristiwa serupa dilakukan oleh pasangan Syarif Aburahman Achmad bin 

H. Memed Achmad Diat T. saat menikahi Dewi Tarumawati  binti Dady S. Yudha 

Manggara pada Sabtu, 4 Desember 2004, pukul 08.45 WIB. Akad nikah 

perkawinan ini dilakukan dengan menggunakan media yang lebih canggih yaitu 

video teleconference yang lebih maju dari telepon karena tidak hanya 

menampilkan suara akan tetapi juga menampilkan gambar dan citra secara 

realtime melalui jaringan internet. Saat pelaksanaan akad nikah, mempelai laki-

laki sedang berada di 304 Oakland Ave Apt 9, Pittsburg PA 15213, Amerika 

Serikat, sedangkan pihak mempelai wanita dan wali nikahnya berada di Kantor 

Indosat Landing Point, jalan Terusan Buah Batu, Bandung, Jawa Barat, Indonesia. 

Pernikahan ini disaksikan oleh petugas KUA Kec. Regol yang bernama Ma’arif 

dan Cecep Budiman, dengan mahar seperangkat alat sholat dan uang senilai Rp. 

2.500.000,-. Syarif memberi kuasa kepada H. Wisnu Pribadi untuk mewakili 

dirinya dalam penandatanganan akta nikahnya.
32
 

Hal ini tidak berbeda dengan akad nikah yang dilakukan oleh pasangan 

Sirojuddin Arif bin Sahir Maksudi dan Iim Halimatus Sa’diyah binti K.H. 

Khulaini yang dilangsungkan pada Sabtu, 24 Maret 2007, pukul 20.00 WIB. 

Perbedaan perkawinan yang dilakukan oleh Sirojudin dan Iim dengan perkawinan  

                                                             
32
“Nikah Jarak Jauh Via Teleconference”, Pikiran Rakyat, http://tentang-

pernikahan.com/article/articleindex.php?aid=571&cid=1, Minggu, 5 Desember 2004. 
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antara Syarif dan Dewi, kedua pasangan pada saat itu berada di aula Oxford 

University, Inggris, dan wali nikahnya yang merupakan kakak kandung mempelai 

perempuan yang bernama Dr. Akhmad Kholiq, M.A. sedang berada di halaman 

Pesantren Tarbiyatul Banin, Dukupontang, Cirebon, Jawa Barat, Indonesia. 

Pernikahan ini disaksikan oleh kepala KUA Kec. Regol yang bernama Ma’arif 

dengan mahar sebesar 200 poundsterling. Dalam penandatanganan buku nikah Iim 

diwakili kakak perempuannya yang bernama Nurul Faizah dan Sirojuddin 

diwakili oleh kakak lelakinya Ahmad Khozin.
33
 

Contoh Pernikahan tersebut di atas, sebenarnya bukanlah pernikahan yang 

dilakukan secara sirri, karena ketiga pernikahan tersebut merupakan pernikahan 

yang dicatatkan. Artinya ketiga pernikahan tersebut sah tidak hanya menurut 

hukum agama Islam tetapi juga sah menurut hukum negara. Akan tetapi, ketiga 

pernikahan tersebut dilakukan tidak dalam satu majelis. 

 

2.4 Rukun Dan Syarat Pernikahan 

Menurut Pasal 2 ayat (1) UUP, suatu perkawinan dikatakan sah apabila 

dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Yang 

dimaksud dengan hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu 

berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUP yaitu termasuk ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya 

itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang 

ini. Ketentuan ini menjelaskan bahwa setiap calon mempelai harus melakukan 

                                                             
33
Syaifuddin, “Pernikahan Jarak Jauh”, http://udintpi.blogspot.com/, Pikiran Rakyat, 

Senin, 26 Maret 2007, pukul 10.14 WIB. 
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perkawinan sesuai dengan ketentuan syarat agama dan kepercayaannya. Bagi 

calon mempelai beragama Islam maka perkawinan yang akan dilangsungkan 

harus berdasarkan ketentuan yang dicantumkan dalam peraturan perundang-

undangan juga harus dilaksanakan sesuai ketentuan agama Islam. 

Ketentuan di atas diperkuat dengan adanya ketentuan Pasal 4 KHI, yang 

menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut ketentuan 

hukum Islam. Ketentuan perkawinan dalam hukum Islam, yang berisi rukun dan 

syarat sahnya perkawinan diatur sudah diatur dalam Al Qur’an dan Hadist yang 

merupakan sumber hukum Islam. Di Indonesia rukun dan syarat ketentuan 

perkawinan Islam diatur jelas dalam  KHI. Di dalam KHI ini, memuat ketentuan 

mengenai rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar perkawinan berdasarkan 

hukum agama Islam menjadi sah. Semua ketentuan yang ada dalam KHI tersebut 

merupakan ketentuan hukum agama Islam yang diambil dari Al Qur’an dan 

Hadist sebagai dasarnya. 

 

2.4.1 Rukun Pernikahan 

Rukun nikah ialah ketentuan yang telah diatur menurut ketentuan hukum 

agama Islam dan harus dipenuhi saat dilangsungkannya sebuah perkawinan.
34
 

Apabila ketentuan mengenai rukun ini tidak terpenuhi maka secara hukum 

perkawinan yang telah dilangsungkan ‘dapat dibatalkan’dan dinyatakan tidak sah. 

Artinya jika perkawinan tidak memenuhi salah satu rukun, maka perkawinan tidak 

langsung dinyatakan batal dan tidak sah, akan tetapi harus dilihat dulu alaan 

                                                             
34
Abdul Djamali, Hukum Islam, Asas-asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II, Cet. I, 

Mandar Maju, Bandung, 1992, h. 82. 
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kenapa rukun perkawinan tersebut tidak terpenuhi. Batal atau tidaknya suatu 

perkawinan ditentukan dengan adanya putusan Pengadilan Agama dengan 

memperhatikan alasan-alasan beserta bukti-bukti yang menyebabkan tidak 

dipenuhinya rukun pernikahan. Jika alasan yang menyebabkan tidak terpenuhinya 

suatu rukun pernikahan dapat diterima, maka pernikahan tersebut tidak batal dan 

pernikahannya tetap sah. Namun, jika pengadilan Agama memutuskan bahwa 

keterangan dan bukti-bukti yang menyebabkan tidak terpenuhinya rukun 

pernikahan tidak dapat diterima maka perkawinannya dibatalkan dan dianggap 

tidak sah. Setelah pernyataan batalnya perkawinan tersebut dari pihak Pengadilan 

Agama, kedua mempelai dapat melakukan perkawinan ulang sesuai ketentuan 

yang berlaku menurut ketentuan hukum agama Islam dan perundang-undangan.  

Terdapat lima rukun pernikahan dalam suatu perkawinan menurut hukum 

Islam. Kelima rukun tersebut harus dipenuhi karena merupakan ketentuan yang 

menentukan keabsahan perkawinan. Menurut Pasal 14 KHI, kelima rukun 

tersebut, yaitu 

1. calon suami 

2. calon isteri 

3. wali nikah 

4. dua orang saksi 

5. ijab qabul. 

Dari kelima rukun pernikahan di atas, terdapat syarat-syarat pernikahan baik 

itu berupa syarat umum maupun syarat khusus yang juga harus dipenuhi agar 

suatu perkawinan dianggap sah menurut hukum Islam. 
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2.4.2 Syarat Pernikahan 

Syarat nikah ialah ketentuan yang telah diatur oleh hukum Islam sebagai 

dasar untuk menetapkan sahnya perkawinan yang harus dipenuhi sebelum 

dilangsungkan suatu perkawinan.
35
 Apabila syarat-syarat pernikahan ini tidak 

dipenuhi maka perkawinannya menjadi ‘batal demi hukum’ dan termasuk ke 

dalam pembatalan perkawinan. Pengadilan Agama mengeluarkan putusan 

pembatalan perkawinan setelah adanya pengajuan pembatalan perkawinan dan 

melihat bukti-bukti adanya perkawinan dan saksi-saksi. Jika memang tidak 

memenuhi syarat-syarat pernikahan maka perkawinannya harus diputus ‘batal 

demi hukum’. Akibat putusan pengadilan mengenai ‘batal demi hukum’ suatu 

pernikahan, calon mempelai tidak dapat melakukan perkawinan ulang.  

Syarat umum bagi pernikahan Islam terdapat dalam ketentuan yang terdapat 

pada QS. Al Baqarah [2]: 221 ayat ini berisi larangan pernikahan beda agama, 

laki-laki muslim dilarang untuk menikahi perempuan non muslim dan juga 

sebaliknya perempuan muslim dilarang untuk menikahi laki-laki non muslim. 

Ketentuan ini memiliki pengecualian yang terdapat pada QS. Al Maidah [5]: 5, 

yang isinya membolehkan laki-laki muslim untuk menikah dengan perempuan 

ahli kitab.  

Sedangkan syarat khusus dalam hukum perkawinan Islam, yaitu: 

Syarat pertama yaitu adanya calon suami (mempelai laki-laki) dan calon 

isteri (mempelai perempuan). Baik bagi calon mempelai laki-laki maupun calon 

                                                             
35
Ibid, h. 79. 
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mempelai perempuan, masing masing memiliki syarat-syarat khusus yang harus 

dipenuhi sebelum melangsungkan pernikahan yaitu: 

1. syarat calon mempelai laki-laki, yaitu: 

a. beragama Islam, diatur dalam Pasal 44 KHI, 

b. tidak beristeri empat pada waktu yang sama, diatur dalam Pasal 42 KHI, 

c. bukan mahram bagi bakal isteri, diatur dalam Pasal 39 KHI, 

d. mengetahui perempuan tersebut tidak haram untuk dinikahi, yaitu isteri 

yang baru tidak mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan 

dengan isteri sebelumnya, diatur dalam Pasal 41 KHI, 

e. tidak dalam ihram haji atau umrah, dasar hukumnya dari Sabda Rasulullah 

SAW yang berbunyi: “Seseorang yang berihram tidak boleh menikah, 

tidak boleh dinikahkan dan tidak boleh mengkhitbah”(HR. Muslim).
36
 

2. syarat calon mempelai perempuan, yaitu: 

a. bergama Islam, diatur dalam Pasal 40 ayat (3) KHI, 

b. tidak bersuami, diatur dalam Pasal 40 ayat (1) KHI, 

c. tidak dalam masa iddah, diatur dalam Pasal 40 ayat (2) KHI, 

d. bukan mahram calon suami, diatur dalam Pasal 39 KHI, 

e. bukan bekas isteri yang telah ditalak tiga kali, diatur dalam Pasal 43 ayat 

(1) huruf a KHI, 

f. belum pernah dili’an oleh calon suami, dari Sahl bin Sa’d ra, ia berkata: 

“Telah berlaku sunnah Nabi saw tentang suami isteri yang saling 

bermula’anah di mana mereka diceraikan antara keduanya, kemudian 

                                                             
36
Ambar Apin Silfia, “Makalah Rukun Dan Syarat Nikah”, http://ambar-

sifilia.blogspot.com/. 
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mereka tidak (boleh) ruju’ buat selama-lamanya”.
37
 Dalam KHI diatur 

dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b. 

g. tidak dalam ihram haji atau umrah 

Syarat kedua yaitu persetujuan dari kedua belah pihak, baik pihak laki-laki 

maupun pihak perempuan. Dalam sebuah pernikahan terdapat prinsip kebebasan 

memilih pasangan hidup. Tidak boleh ada unsur keterpaksaan dalam melakukan 

pernikahan, setiap laki-laki maupun perempuan memikliki hak pilih untuk 

menentukan siapa yang nantinya akan menjadi calon pasangan hidupnya. Tidak 

ada yang berhak untuk memaksa seorang gadis untuk menikah dengan seseorang 

seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammada SAW ketika akan menikahkan 

putrinya selalu menanyakan putrinya terlebih dahulu apakah putrinya setuju atau 

tidak. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dalam Musnad ibnu Hanibal. Rasulullah 

berkata kepada putrinya: ”Sesungguhnya si fulan menyebut-nyebut namamu, 

kemudian beliau melihat reaksi putrinya itu. Jika dia diam, itu tandanya ia setuju 

dan pernikahan dapat segera dilangsungkan. Namun, jika putrinya menutup tirai 

kamar, itu tandanya tidak suka dan rasulpun tidak memaksakan kehendaknya.
38
 

Dan dari Ibnu Abbas ra, “bahwa datang seorang perawan datang kepada Nabi 

Muhammad SAW dan menceritakan bahwa bapaknya telah mengawinkan dirinya 

dengan laki-laki sedangkania tidak mau (tidak suka), maka Nabi menyerahkan 

kepada gadis gadis tersebut apakah masih mau meneruskan perkawinan atau 

                                                             
37
Ahmad Mufid Bisri, “Sumpah Li’an Dan Konsekwensi Hukumnya Dalam Al-Qur’an, 

UU Perkawinan Dan KHI”, https://muvid.wordpress.com/, 1 Juli 2008. 

 
38Amir Syariffudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat 

dan Undang-Undang Perkawinan, Ed. I, Cet. III, Prenada Media, Jakarta, 2009, dikutip dari  

Taufik Abu ‘Alam Al Misri, Fatimah Al-Zhara’, Pustaka Pelita, Bandung, 1999, h. 144. 
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bercerai”. Serta dari hadist Abu Hurairah yang berbunyi: “Tidak boleh seorang 

janda dinikahkan hingga ia diajak musyawarah/dimintai pendapat, tidak boleh 

seorang gadis dinikahkan sampai dimintai izinnya“, (HR. Al Bukhari dan 

Muslim). 

Hadist-hadist tersebut di atas membuktikan bahwa orang tua harus 

menanyai terlebih dahulu untuk meminta persetujuan anaknya untuk dinikahkan 

dengan seseorang. Seorang anak tidak boleh dipaksa untuk menyetujui pernikahan 

yang tidak diinginkannya. Ketentuan meenganai persetujuan calon mempelai 

diatur dalam Pasal 16 ayat (1) KHI. 

Syarat ketiga yaitu adanya wali nikah menurut mahzab Asy Syafi’i. Wali 

nikah ialah orang laki-laki yang dalam suatu akad perkawinan berwennag 

mengijabkan pernikahan calon pengantin perempuan.
39
 Wali nikah merupakan hal 

yang sangat penting dan menentukan dalam  perkawinan. Bahkan menurut 

Mahzab Syafi’I tidak sah nikah tanpa adanya wali dari pihak perempuan. 

Sedangkan bagi pihak laku-laki tidak diperlukan adanya seorang wali nikah.
40
 

Sedangkan menurut Mahzab Hanafi, Wali nikah itu hukumnya sunah, sehingga 

tidak menjadi keharusan adanya wali nikah dalam sebuah perkawinan. 

Perbedaan ini didasari oleh perbedaan sudut pandang pemikiran antara 

Imam Syafii dan Abu Hanifah dalam menentukan landasan hukum mengenai wali 

nikah.  Berikut ini akan lebih dijelaskan mengenai dasar hukum yang melandasi 

hukum wali nikah menurut Imam Idris Asy Syafi’i dan Abu Hanifah. 

                                                             
39
Zahry Hamid, Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang 

Perkawinan Indonesia, Cet. I, Binacipta, Yogyakarta, 1978, h. 19. 

 
40
Mohd. Idris Ramulyo II, Op.cit, h. 2. 
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Menurut mahzab Syafi’i, wali nikah merupakan salah satu rukun pernikahan 

yang harus dipenuhi untuk menentukan suatu keabsahan sebuah pernikahan. 

Pendapat mahzab Syafi’i ini dilandasi oleh hadist Rasulullah yang diriwayatkan 

oleh Imam Ahmad dan Al Tarmidzi berasal dari Siti Aisyah yang berbunyi
41
: 

“Barang siapa di antara perempuan yang nikah dengan tidak seizin 

walinya maka nikahnya batal”
42
 

Kemudian hadist-hadist lain yang menjadi dasar pandangan mahzab ini: 

a. Tidak sah nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil (HR. 

Ibnu Hiban)
43
 

b. Jangan kamu nikahkan perempuan akan perempuan yang lain dan jangan 

pula seorang perempuan menikahkan dirinya diriwayatkan oleh Ibnu 

Majah.
44
 

c. Hadist Rasulullah dari Siti Aisyah: “Tiap-tiap wanita yang menikah tanpa 

ijin walinya, nikahnya adalah batal”.
45
 

Disamping hadist-hadist tersebut di atas Mahzab Syafi’i juga memiliki 

landasan hukum menurut Al Qur’an, yaitu QS. An Nur [24]: 32, dan QS. Al 

Baqarah [2]: 221.
46
 

                                                             
41
Ibid, h. 3. 

 
42
Rasjid Sulaiman, Fiqh Islam, Cet. XXVIII,  Sinar Baru Agesindo, Bandung, 1994, h. 

362. 

 
43Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, Fikih Islam Lengkap, Cet. III, PT. Rineka Cipta, 

Jakarta 2004, h. 235. 

 
44
Rasjid Sulaiman, Op.cit  h. 363. 

 
45
Ibid, h. 363 
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Ayat pertama Al Qur’an tersebut di atas menunjuk pada wali yang diminta 

untuk menikahkan orang yang tidak bersuami dan tidak beristeri dan ayat yang 

kedua berisi larangan wali untuk menikahkan laki-laki muslim dengan wanita non 

muslim dan sebaliknya. Menurut mahzab ini apabila wanita berhak untuk 

menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali maka kedua ayat tersebut tidak ada 

artinya.  

Di sisi lain abu Hanifah berpendapat, wali nikah bukan merupakan rukun 

nikah. Hal ini diakibatkan dari ijab akad nikah yang diucapkan oleh wanita 

dewasa dan berakal (aqil baligh) adalah sah secara mutlak.
47
 Dasar hukum yang 

mendasari mahzab Hanafi diantaranya: 

a. QS. Al Baqarah [2]: 230, berisi larangan untuk menghalangi seorang 

perempuan untuk menikahi mantan suaminya yang telah menalaknya tiga 

kali, setelah menikah dengan laki-laki lain dan kemudian bercerai. 

b. QS. Al Baqarah [2]: 232, berisi larangan wali untuk menghalangi seorang 

perempuan untuk menikahi calon suaminya.
48
 

c. QS. Al Baqarah [2]: 234, akad nikah yang dilakukan oleh seorang wania 

akibat ditinggal mati oleh suaminya, dilakukan tanpa wali atau izinnya, 

sehingga perempuan memiliki hak penuh atas dirinya sendiri untuk 

menikah tanpa harus ada wali.
49
 

                                                                                                                                                                       
46
Mohd. Idris Ramulyo, II, h. 4, dikutip dari Ibrahim Husein, Fiqh Perbandingan dalam 

masalah Talak, Jakarta, Ihya Ulumuddin, 1977, h. 102 

 
47
Mohd. Idris Ramulyo II, Op.cit, h. 5. 

 
48
Ibid, h. 5-6. 

 
49
Ibid, h. 6. 
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d. Menurut hadist Rasulullah yang berbunyi: “Perempuan janda lebih berhak 

terhadap dirinya sendiri daripada walinya  dan anak   gadis dimintai 

izinnya mengenai dirinya, sedangkan izinnya adalah diamnya”. (Rawahul-

Jama’ah kecuali Bukhari).
50
 

e. Dari Ummu Salamah meriwayatkan ketika Rasulullah meminangnya untuk 

dinikahi dia berkata kepada Rasulullah SAW: tiada seorangpun hai 

Rasulullah di antara wali-waliku yang hadir. Maka bersabda Rasulullah 

SAW: “Tidak seorang pun walimu baik yang hadir, maupun yang tidak 

hadir (gaib) dapat merusak perkawinan kita”
51
. 

Hukum perkawinan Islam di Indonesia menganut mahzab Asy’ Syafi’i yang 

menempatkan wali nikah sebagai salah satu rukun nikah yang menentukan suatu 

perkawinan sah menurut syariat agama Islam dan diatur dalam Pasal 19 KHI. 

Dalam proses di Pengadilan Agama, wali nikah merupakan keharusan yang harus 

ada dalam penentuan sahnya sebuah perkawinan. Bahkan wali nikah tersebut 

harus dinilai apakah wali nikahnya wali mujbir atau wali nasab biasa.
52
 Syarat-

syarat sahnya seorang untuk menjadi wali nikah bagi pihak calon mempelai 

perempuan, yaitu: 

a. Islam 

b. aqil baligh 

c. sehat akalnya 

d. merdeka 

                                                             
50
Ibid. 

 
51Ibid, h. 5-6. 

 
52
Mohd. Idris Ramulyo, II, Op.cit, h. 13. 
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e. laki-laki 

f. adil
53
 

Dasar hukum perkawinan Islam dikenal adanya empat macam wali nikah 

yaitu : 

1. Wali Nasab  

Wali nasab merupakan wali nikah yang paling berhak untuk menikahkan 

karena adanya pertalian darah dengan calon mempelai perempuan.
54
 KHI 

membagi urutan wali nasab menjadi empat kelompok yang diatur dalam Pasal 

21 ayat (1) dengan urutan sebagai berikut: 

a. kelompok pertama, wali nasab yang termasuk di dalamnya kerabat laki-

laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dst. 

b. kelompok kedua, termasuk di dalamnya kelompok kerabat laki-laki 

kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka 

c. kelompok ketiga, termasuk di dalamnya kerabat paman, yakni saudara 

laki-laki sekandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka, 

d. kelompok keempat, termasuk di dalamnya kelompok saudara laki-laki 

kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki 

mereka.  

Urutan yang paling berhak untuk menjadi wali nikah dari pihak 

perempuan yaitu mulai dari kelompok pertama sampai dengan kelompok 

keempat. Apabila wali yang berhak tidak bisa menjadi wali nikah karena tidak 

memenuhi syarat-syarat untuk menjadi wali nikah, maka wali nikahnya 

                                                             
53Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, Op.cit, h. 233. 

 
54
Zahry Hamid, Op.cit, h. 20. 
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bergeser kepada wali nasab berikutnya sesuai dengan urutan yang sudah 

ditentukan di atas berdasarkan Pasal 22 KHI. 

2. Wali Hakim 

Wali hakim diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali 

nikah dalam suatu akad nikah. Berdasarkan Pasal 1 huruf b, “Wali hakim ialah 

wali nikah yang ditunjuk oleh menteri agama atau pejabat yang ditunjuk 

olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali 

nikah”. Dasar hukum Wali Hakim ini dari hadist riwayat Abu Daud at 

Tirmidzi dari Aisyiah r.a, Rasulullah bersabda: “Maka sulthan/hakim, adalah 

menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali”.
55
 Sesuai dengan 

Peraturan menteri Agama Nomor 2 Tahun 1981 yang ditunjuk oleh Menteri 

Agama sebagai wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan. Wali Hakim dapat bertindak menggantikan wali nasab apabila: 

a. wali nasab tidak ada 

b. wali nasab bepergian jauh atau tidak ditempat, tetapi tidak memberi kuasa 

kepada wali yang lebih dekat yang ada di tempat 

c. wali nasab kehilangan hak perwaliannya 

d. wali nasab enggan untuk menjadi wali nikah (adlal), ketentuannya diatur 

pada Pasal 23 ayat (1) KHI, 

e. wali nasab menjadi mempelai laki-laki dan perempuan di bawah 

perwaliannya, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada.  

 

                                                             
55
Musthafa Diibu Bhigha, Fiqih Menurut Mahhzab Syafi’I, Cahaya Indah, Semarang, h. 

252. 
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3. Wali Mutiq 

Wali nikah karena memerdekakan budak. Seseorang ditunjuk menjadi 

wali nikahnya seorang perempuan karena memerdekakannya. 

4. Wali Muhakkam 

Wali Muhakkam adalah seseorang yang ditunjuk dan dipercayakan oleh 

kedua belah pihak (calon suami dan isteri) untuk menikahkan di tempat itu 

asalkan memenuhi syarat.
56
 Pernikahan yang dilangsungkan  dengan wali 

muhakkam dilakukan dalam keadaan darurat Karena tidak adanya wali nasab 

dan wali hakim, misalnya pernikahan mahasiswa yang belajar di luar negeri, 

atau tentara dalam peperangan. 

KHI hanya mengenal dua jenis wali nikah yang diatur pada Pasal 20 ayat (2) 

yaitu wali nasab dan wali hakim. Ketentuan yang mengatur mengenai wali nikah 

terdapat pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 KHI. 

Syarat keempat yaitu harus adanya dua orang saksi dalam suatu perkawinan. 

Hukum Islam yang mendasari adanya saksi dalam suatu pernikahan yaitu terdapat 

dalam hadist Rasulullah yang  berbunyi: “Tidak sah pernikahan kecuali dengan 

wali dan dua orang saksi”.
57
 

Selain hadist tersebut dasar hukum adanya saksi yaitu QS Al Thalaq : 2, 

yang berbunyi: “Apabila mereka telah mendekati akhir iddah, maka rujukilah 

mereka dengan baik atau lepaskalah mereka dengan baik dan persaksikanlah 

                                                             
56Abdul Djamali, Op.cit, h. 86. 

 
57
Musthafa Diibu Bhigha,  Loc.cit. 
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dengan dua orang saksi di antaramu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu 

karena Allah”.
58
 

Berdasarkan dalil tersebut di atas, pernikahan yang dihadiri tanpa adanya 

saksi maka pernikahan tersebut tidak sah, karena saksi merupakan rukun 

pernikahan yang harus dipenuhi.
59
 Saksi harus hadir dan menyaksikan secara 

langsung suatu akad pernikahan dan menandatangani akta nikah langsung di 

tempat diadakannya pernikahan. Jumlah saksi harus ada dua orang.
60
 Satu dari 

pihak laki-laki-dan satu dari pihak perempuan. Tujuan adanya saksi dari suatu 

pernikahan yaitu jika suatu hari nanti ada salah satu pasangan baik itu suami 

maupun pihak isteri yang menolak atau tidak mengakui pernikahan, maka ada 

yang menjadi saksi yang bisa menunjukkan adanya sebuah pernikahan. Ketentuan 

mengenai saksi nikah terdapat pada Pasal 24 sampai dengan Pasal 26 KHI. 

Syarat-syarat untuk menjadi saksi nikah yaitu Islam, baligh, sehat akalnya, 

merdeka, laki-laki, adil.
61
 

Syarat kelima yaitu pelaksanaan ijab qabul. Menurut Abdul Djamali, 

pengertian Akad nikah ialah pengukuhan janji perkawinan sebagai suatu ikatan 

antara seorang laki-laki dan seorang perempuan secara sah  yang diucapkan 

dengan jelas, meyakinkan dan tidak meragukan.
62
 Menurut pasal 1 huruf c 

pengertian akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul 

                                                             
58
Amir Syarifuddin, Op.cit h. 82. 

 
59
Kompilasi Hukum Islam, ps, 24 ayat (1). 

 
60
Kompilasi Hukum Islam, ps. 24. 

 
61
Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, Loc.cit. 

 
62
Abdul Djamali, Op.cit, h. 87. 
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yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang 

saksi. Ijab adalah penyerahan dari pihak wali prempuan dan qabul adalah 

penerimaan dari pihak suami. 
63
Contoh ucapan  ijab yaitu: “Saya nikahkan kamu 

(dengan nama) dengan anak saya yang bernama Annisa binti Umar dengan mahar 

sebuah Kitab Suci Al Quran”. Sedangkan contoh ucapan qabul: “Saya terima 

nikahnya Annisa binti Umar dengan mahar sebuah Kitab suci Al Qur’an”. 

Pernyataan kabul harus diucapkan oleh pihak calon suami, kecuali jika pihak 

mempelai perempuan dan wali nikahnya mengizinkan makapernyataan kabul 

dapat diwakilkan. 

Ijab qabul merupakan salah satu dari rukun perkawinan. Oleh karena itu, 

agar sah suatu pernikahan dalam ijab qabul harus dipenuhi syarat-syarat, yaitu: 

a. akad nikah dimulai dengan ijab kemudian dilanjutkan dengan qabul 

b. materi dari ijab dan qabul harus sama seperti nama lengkap dan bentuk 

mahar yang disebutkan 

c. ijab qabul harus diucapkan secara bersambungan tidak boleh terputus 

d. ijab qabul tidak boleh menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi 

masa berlangsungnya pernikahan 

e. lafadz ijab dan qabul harus jelas dan terus terang.
64
 

Ketentuan mengenai ijab qabul (akad nikah) tidak ada pengaturannya dalam 

UUP, akan tetapi diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 29 KHI. 

Selain kelima syarat dan rukun diatas, masih terdapat syarat lain yang harus 

dipenuhi dalam sebuah pernikahan yaitu pemberian mahar (maskawin). Kata 
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mahar berasal dari bahasa Arab yang disebut dalam delapan nama berbeda yaitu 

mahar, shadaq, nihlah, faridhan, hiba’, ujr, uqar, dan ‘alaiq.
65
 Pengertian Mahar 

menurut Kamus Besar Indonesia adalah “pemberian wajib berupa uang atau 

barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan 

akad nikah.”
66
 Sedangkan pengertian mahar menurut Pasal 1 huruf d KHI adalah 

pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik 

berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. 

Dasar hukum kewajiban untuk memberikan mahar terdapat pada QS. An Nisa [4]: 

4 yang berbunyi:  

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian 

wajib…….”
67
 

Dan berdasarkan pada hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam 

Bukhari dan Muslim yang berbunyi: 

“Carilah Mahar walau hanya cincin besi”.
68
 

Berdasarkan ayat ini maka hukum pemberian mahar kepada isteri adalah 

wajib dan menjadi syarat sah sebuah perkawinan. Jika pernikahan dilangsungkan 

tanpa menggunakan mahar maka pernikahannya batal.
69
 Dari segi dijelaskan atau 

tidaknya mahar pada waktu akad, mahar itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu 

                                                             
65
Amir Syarifuddin, Op.cit, h. 84. 

 
66
Ibid, h. 84. 

 
67
Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, Op.cit, h. 243. 

 
68
Ibid. 

 
69
Amir Syarifuddin, Op.cit, h. 87. 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi KEABSAHAN KAWIN SIRRI DARING DAN AKIBAT 
HUKUMNYA

ENGY RISTIANA MASWANTI



51 

 

 

1. Mahar musamma , yaitu mahar yang disbutkan bentuk, wujud dan nilainya 

secara jelas dalam akad, pembayaran mahar tersebut harus sesuai dengan 

apa yang disebut di dalam akad nikah.
70
 

2. Mahar mitsl (mitsil), yaitu mahar yang tidak diketahui jumlah dan jenisnya 

kaarena tidak disebutkan pada waktu akad nikah. Pembayaran mahar ini 

minimal adalah sebesar mahar yang diterima oleh perempuan lain dalam 

keluarganya.
71
 Mahar mitsl wajib diberikan apabila terjadi : 

a. Suami tidak menyebuan sama sekali mahar atau jumlahnya 

b. Suami menyebutkan mahar mussama, namun  mahar tersebut tidak 

memenuhi syarat  sebagai mahar (cacat), misal minuman keras.
72
 

Ketentuan mengenai jumah besarnya mahar tidak ada dalam hukum Islam 

sehinnga ulama tidak menetapkan batas maksimal besarnya mahar yang dpat 

diberikan. Sedangkan jumlah minimal besarnya mahar disepakati bahwa besarnya 

minimal berupa jasa. Hal ini didasari oleh hadist Nabi Muhammad SAW yang 

berbunyi: “Aku nikahkan  kamu dengannya dengan ayat Al Qur’an yang kamu 

miliki“ (HR Bukhari dan Muslim). Ketentuan mengenai mahar juga tidak diatur 

dalam UUP tetapi diatur secara menyeluruh mulai dari pasal 30 sampai dengan 

pasal 38 KHI. 

Syarat selanjutnya yang harus ada dalam suatu pernikahan yaitu walimath 

al’ursy atau yang dikenal sebagai pesta perkawinan. Walimah bersal dari istilah 

Arab yang berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan 
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dalam perhelatan di luar perkawinan. Walimath al’ursy diartikan sebagai 

perrheltan untuk mensyukuri nikmat Allah atas terlaksananya suatu akad 

perkawinan dengan hidangan makanan. Hukum dasar diadakannya walimath 

al’ursy adalah hadist nabi yang berbunyi: “Pestalah walau hanya dengan seekor 

kambing”(HR. Bukhari dan Muslim). Tujuan diadakannya walimath al’ursy untuk 

mengumumkan kepada masyarakat bahwa sudah terjadi pernikahan sehingga 

semua orang mengetahuinya dan tidak ada fitnah di kemudian hari. 

 

2.5 Analisis Keabsahan Kawin Sirri Daring 

Nikah sirri jika dilakukan menurut ketentuan hukum agama Islam yang 

memenuhi rukun dan syarat perkawinan, maka dianggap sah menurut pandangan 

hukum Islam. Akan tetapi, menurut UUP kawin sirri belum dianggap sah karena 

belum dicatatkan ke Pegawai Pencatatan Nikah (KUA), sehingga keabsahannya 

masih dipertanyakan. 

Sahnya suatu akad nikah menurut hukum Islam, terdapat syarat-syarat yang 

harus dipenuhi. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pernikahan 

yang dilakukan menjadi tidak sah. Syarat-syarat tersebut ialah:  

1. Dipenuhinya semua rukun nikah 

2. Dipenuhi syarat–syarat nikah 

3. Tidak melanggar larangan perkawinan yang ditentukan oleh syariat 

Telah disebutkan sebelumnya bahwa pelaksanaan kawin sirri daring sama 

dengan pelaksanaan kawin sirri biasa. Perbedaaanya terletak hanya pada 

pelaksanaan akad nikahnya (ijab qabul). Dalam pelaksanaan kawin sirri biasa, 
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ijab qabul dilakukan dalam satu tempat dan saling bertatap muka. Yang artinya 

para pihak yang melangsungkan perkawinan yaitu calon suami, calon isteri, wali 

nikah dan saksi hadir dalam satu tempat dan saling bertatap muka pada waktu 

yang sama. 

Akan tetapi pada kawin sirri daring, ijab qabul tidak dilakukan pada tempat 

yang sama, yang artinya para pihak yang melangsungkan pernikahan tidak berada 

pada satu tempat dan para pihak yang melangsungkan pernikahan tidak langsung 

bertatap muka. Hal ini dilakukan karena salah satu pihak yang berkepentingan 

dalan pernikahan tidak bisa hadir karena berhalangan untuk hadir misalnya sedang 

berada di tempat yang jauh atau karena tidak bisa datang karena alasan sakit yang 

tidak memungkinkan untuk datang sendiri. Seperti misalnya pada kasus MG, wali 

nikah yang menikahkan MG tidak berada pada satu tempat. Wali nikahnya yang 

melakukan ijab qabul hanya terhubung dengan media online skype untuk 

melangsungkan penikahan antara MG dan calon suaminya. 

Dalam Islam hanya dikenal pernikahan secara takwil, yaitu pernikahan yang 

diwakili dengan surat. Pernikahan yang dilakukan oleh Nabi ini disebut sebagai 

nikah (kawin) ghaib karena calon mempelai tidak hadir langsung dalam ijab qabul 

pernikahan. Dalam perkawinan Islam Indonesia juga dikenal kawin ghaib yang 

ketentuannya diatur pada pasal 29 ayat (2) KHI. 

Hal ini didasarkan pada riwayat pernikahan Rasulullah dengan Ummu 

Habibah. Rasulullah megirim surat dengan mengutus Amru bin Umayyah untuk 

menghadap Raja Ethiopia pada saat itu yaitu Raja Negus yang isinya adalah 

lamaran untuk Ummu Habibah yang saat itu tinggal di Ethiopia(Habasyi). Karena 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi KEABSAHAN KAWIN SIRRI DARING DAN AKIBAT 
HUKUMNYA

ENGY RISTIANA MASWANTI



54 

 

 

sebelumnya Ummu Habibah telah mengikuti suami pertamanya Ubaidillah bin 

Jahasj yang telah meninggal untuk hijrah ke Ethiopia. Raja Negus kemudian 

mengutus Abrahah untuk menyampaikan maksud Rasulullah kepada Ummu 

Habibah. Kemudian Ummu Habibah mengutus saudara sepupunya Khalid bin Al 

Ash untuk menerima lamaran Rasulullah. Pada malam harinya Raja Negus 

langsung menikahkan Rasulullah yang saat itu berada di Madinah dengan diwakili 

surat yang dibawa Amru bin Umayyah dengan Ummu Habibah yang diwakili oleh 

sepupunya Khalid bin Al Ash dengan mahar sebesar 400 dinar emas.
73
  

Dalam kisah di atas  dapat ditarik dua kesimpulan, yaitu: 

1. Pernikahan antara Rasulullah SAW dengan Ummu Habibah segera 

dilaksanakan setelah penerimaan lamaran oleh Ummu Habibah yang 

diartikan bahwa pernikahan hendaknya dilaksanakan segera setelah 

disetujui kedua belah pihak tanpa menunggu waktu berlama-lama. 

2. Pernikahan masih dapat dilakukan apabila calon mempelai tidak dapat 

menghadiri secara langsung pernikahan, seperti pernikahan Rasululah yang 

diwakili dengan pernyataan surat dan Ummu Habibah yang diwakili 

saudara sepupunya. 

Hal ini menandakan bahwa pernikahan tidak harus menghadirkan para pihak 

yang melakukan pernikahan. Pada zaman dahulu kondisinya tidaklah sama 

dengan yang ada pada zaman sekarang. Pada zaman dahulu teknologi belum 

berkembang pesat seperti saat ini. Pada masa pernikahan Rasulullah SAW dengan 

                                                             
73
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Ummmu Habibah, Komunikasi jarak jauh yang ada hanyalah berupa surat. Pada 

saat itu belum dikenal komunikasi online atau telepon yang bisa menghubungkan 

orang yang berjarak sangat jauh. 

Di Indonesia pernikahan yang akad nikahnya dilakukan melalui media 

telepon sudah pernah terjadi sebelumnya yaitu pernikahan yang dilakukan oleh 

Nurdiani binti Baharrrudin harahap dan Ario bin Soeroso Darmo Atmodjo. Pada 

saat akad nikah berlangsung Nurdaini berada di Indonesia sedangkan calon 

suaminya sedang melaksanakan tugas belajar di Amerika. Pernikahan ini 

dilakukan melalui sambungan telepon dikarenakan surat takwil yang ditunggu 

belum juga datang, padahal undangan pernikahan sudah disebarkan. Akhirnya 

pernikahan tetap berlangsung akan tetapi dilakukan dengan media telepon. Akan 

tetapi, setelah dilakukan pernikahan, pihak Pegawai KUA yang menyaksikan 

kegiatan pernikahan tersebut tidak mau untuk mencatatkan pernikahan yang telah 

dilangsungkan. Kemudian Baharrudin selaku pihak wali nikah pernikahan 

tersebut mengajukan pengesahan perkawinan putrinya Nurdaini dengan Ario pada 

tanggal 13 Mei 1989 ke pengadilan Agama Jakarta Selatan yang dikukuhkan 

dengan dikelurkannya Surat Putusan No 1751/P/1989. Pengadilan Agama Jakarta 

Selatan tersebut menggunakan hadist riwayat kehidupan pernikahan Rasulullah 

SAW dengan Ummu Habibah sebagai salah satu dasar pertimbangan putusannya. 

Penolakan pegawai KUA untuk mengeluarkan akte nikah dari perkawinan 

tersebut adalah karena tidak adanya surat takwil, yang menjadi syarat perkawinan 

yang dilangsungkan akibat tidak bisa hadirnya mempelai laki-laki, dan tidak 

adanya pengaturan dalam undang-undang Indonesia yang mengatur tentang 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi KEABSAHAN KAWIN SIRRI DARING DAN AKIBAT 
HUKUMNYA

ENGY RISTIANA MASWANTI



56 

 

 

perkawinan yang dilakukan melalui media telepon, karena perkawinan yang 

dilakukan melalui telepon bukan perkawinan yang dilakukan dalam satu majelis. 

Berikut ini, beberapa pendapat mengenai pelaksanaan ijab qabul dalam satu 

majelis pernikahan, diantaranya yaitu: 

Menurut Sayyid Sabiq, pengertian ijab qabul harus berada dalam satu 

majelis, yaitu dalam pengucapan ijab qabul tidak diperbolehkan terjadinya 

kesalahan dan tidak diperbolehkan untuk diselingi dengan perkataan lain yang 

tidak berkaitan dengan nikah atau yang menurut adat tidak sejalan dengan hal-hal 

yang tidak ada hubungannya dengan pernikahan.
74
 

Menurut pendapat Abdurrahman Aljahri bahwa antara ijab qabul tidak 

harus disegerakan dan diperbolehkan adanya selang waktu antara, asalkan akad 

nikahnya dilakukan dalam satu majelis dan tidak terdapat halangan dari salah satu 

pihak yang dapat mengingkari perkawinan tersebut.
75
 

Dalam kitab Fiqh Sunnah disebutkan bahwa pengucapan qabul dalam satu 

majelis tidak boleh diselingi dengan perkatan lain atau yang menurut adat, 

penyelingan tersebut menghalangi secara langsung peristiwa ijab. Dalam ijab 

qabul diperbolehkan adanya tenggang waktu selama tenggang waktu tersebut 

tidak menghalangi proses pengucapan ijab qabul. Hal semacam ini masih tetap 

dianggap sebagai satu majelis.
76
 Pengertian satu majelis dititik beratkan pada segi 

waktu pelaksanaan ijab qabul yang merupakan satu kesatuan waktu terjadinya 
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peristiwa akad nikah, bukan dititik beratkan pada tempat pelaksanaan akad nikah. 

Jadi satu majelis memiliki pengertiam satu rentetan wqktu ketika terjadinya akad 

nikah..
77
 

Menurut Hanafi dan Hambali dalam kitab Mughni disebutkan  

Satu majelis memiliki pengertian yaitu, selama terjadinya akad nikah. 

Selama terjadinya akad nikah walaupun terdapat tenggang waktu antara ijab dan 

qabul, pelaksanaan ijab qabul yang dilakukan satu majelis dan tidak terdapat 

gangguan yang menyelingi pengucapan ijab qabul, maka hukum akad nikahnya 

tetap sah.
78
 

Menurut ketentuan Syafi’i perkawinan dianggap tidak sah apabila selama 

terjadinya tidak dilakukan dengan tertib, yaitu: 

1. Ijab yang diucapkan oleh wali pengantin perempuan tidak langsung dijawab 

oleh qabulnya pengantin pria dan diselingi oleh perkataan-perkataan lain 

yang membuat tidak sahnya pekawinan 

2. Kata-kata yang digunakan oleh wali dalam pengucapan ijab tidak tepat dan 

tidak secara tegas menunjuk kepada pengantin pria yang bersangkutan.
79
 

Sebagai perbandingan, di Mesir, berdasarkan buku laporan pelatihan hakim 

Indonesia gelombang II di Kairo, 2003, pengertian satu majelis tidak harus berada 

dalam satu tempat. Oleh karenanya, ijab qabul melalui telepon dipandang sah 

apabila suara yang didengar dapat dipastikan dengan jelas bahwa suara yang 
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mengucapkan ijab qabul tersebut adalah benar-benar suara orang yang 

bersangkutan.
80
 

Berdasarkan uraian di atas mengenai pendapat satu majelis, ijab qabul 

pernikahan yang dilakukan melalui media online seperti skype ataupun telepon 

dipandang sah menurut Islam apabila memenuhi rukun dan syarat pernikahan 

menurut syariat hukum agama Islam serta tidak ada hal-hal yang menghalangi 

pernikahan tersebut untuk dilangsungkan.  

Akan tetapi, walaupun ijab qabul yang dilakukan secara online baik melalui 

media skype maupun telepon bisa dianggap sah menurut hukum agama Islam, 

akan tetapi pengertian satu majelis masih banyak diperdebatkan oleh kalangan 

ulama Indonesia. Menurut ulama terdapat dua pengertian “satu majelis” yaitu: 

Pendapat pertama, selain dari Mahzab Hanafi, yang berpendapat bahwa 

syarat bagi orang yang melakukan akad nikah adalah semua pihak harus berada 

dalam satu tempat dan waktu secara bersamaan. Akad nikah yang tidak 

dilaksanakan pada satu tempat walaupun kedua belah pihak dapat saling 

berkomunikasi hukumnya tetap tidak sah.
81
 

Kedua, mahzab Hanafi yang menyatakan akad nikah yang menggunakan 

media teleconference hukumnya sah. Ini dikarenakan satu majelis yang 

merupakan keharusan dalam akad nikah bukanlah ada dalam satu tempat secara 

fisik, akan tetapi dimana dua orang yang melakukan akad nikah dalam waktu 

yang bersamaan. Media apa saja dapat digunakan dalam melangsungkan akad 
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nikah, selama hal itu dapat menghubungkan kedua belah pihak tanpa 

kemungkinan adanya manipulasi.
82
 

Menjawab soal ijab qabul  Rifyal Ka’bah, hakim Agung yang menyatakan 

bahwa ijab qabul yang tidak berada dalam satu majelis tetap dianggap sah apabila 

suara orang yang mengucapkan ijab qabul dapat diyakini sebagai orang yang 

berkepentingan.
83
  

Senada dengan yang dikatakan Rifyal, menurut Ambus  Salam  Nawawi, 

dekan Fakultas IAIN Sunan Ampel Surabaya menyatakan bahwa melihat 

perkembangan dunia saat ini, ijab qabul tidak bisa lagi dibatasi harus berada 

dalam satu ruang dan waktu. 

Sedangkan menurut Liliek Kamilah, penetapan Pengadilan Agama Jakarta 

Selatan tentang perkawinan melalui telepon No. 1751/P/1989 dapat digunakan 

sebagai landasan untuk menetapkan keabsahan perkawinan yang dilakukan 

melalui media teleconference. Hal ini dikarenakan melalui media teleconference, 

dapat dilihat secara langsung wajah orang yang menjadi lawan bicara, tidak hanya 

suara saja seperti jika dilakukan melalui media telepon, sehingga lebih sulit untuk 

dimanipulasi.
84
 

Pendapat-pendapat mengenai ijab qabul seperti yang diuraikan di atas 

merupakan landasan yang menyatakan bahwa pernikahan yang akad nikahnya 
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dilakukan secara online merupakan pernikahan yang dianggap sah menurut 

hukum Islam.  

Kyai Maruf Amin, ketua Komisi Fatwa MUI pada tahun 2006, menyatakan 

bahwa MUI menyamakan istilah ‘nikah sirri’ dengan istilah ‘nikah di bawah 

tangan’. Ini disebabkan karena  istilah nikah ‘di bawah tangan’ konteksnya lebih 

sesuai  dengan ketentuan dalam agama Islam. Pernikahan ini dianggap telah 

memenuhi semua rukum dan syarat yang ditetapkan dalam hukum Islam.
85
 

Akan tetapi, Kyai Ma’ruf juga menegaskan bahwa nikah yang awalnya sah 

karena memenuhi syarat dan rukun nikah, menjadi haram karena ada yang 

menjadi korban. Haramnya pernikahan datang setelah terjadinya pernikahan 

karena adanya penelantaran anak dan isteri sebagai akibat dari perkawinan yang 

tidak dicatatkan. Walaupun pernikahan tidak batal akan tetapi menjadi mudharat 

karena adanya korban.
86
 

Maka dari itu untuk mengantisipasi dan mencegah dampak negatif akibat 

pernikahan yang dilakukan secara sirri, maka lebih dianjurkan untuk tidak 

dilakukan. Pernikahan lebih baik untuk dicatat secara resmi sesuai dengan 

ketentuan undang-undang yang berlaku sehingga dikemudian hari tidak ada yang 

nantinya akan dirugikan. 
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