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BAB III 

TINJAUAN HAM TERHADAP PERKAWINAN SIRRI 

A. Konsep Perkawinan Sirri 

      Perkawinan sirri adalah perkawinan yang benar-benar dirahasiakan atau 

perkawinan secara sembunyi-sembunyi dengan tujuan agar perkawinan 

tersebut tidak diketahui orang lain (Lusiana, 2011: 140). Menurut perspektif 

sebagian masyarakat Indonesia  sekarang ini, perkawinan sirri dipandang 

sebagai perkawinan  yang  dilakukan  dengan  memenuhi  rukun  dan syarat 

yang ditetapkan agama, tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama 

(KUA), sehingga tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh 

pemerintah. Istilah perkawinan sirri yang berkembang selama ini sering juga  

disebut  perkawinan di bawah tangan. Yaitu  bentuk  perkawinan yang telah 

memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan syariat Islam meskipun 

tanpa  dilakukan  pencatatan  secara  resmi  di KUA. Walaupun perkawinan 

sirri ini sah secara agama, namun secara administratif  pernikahan  tersebut  

tetap  tidak  mendapatkan  pengakuan  dari pemerintah. Oleh karena itu, segala 

akibat yang timbul dari adanya perkawinan sirri itu menjadi tidak bisa 

diproses secara hukum (Jamaluddin, 2016: 47-48). 

      Pada zaman dahulu, perkawinan sirri sudah dikenal, hanya saja, 

perkawinan sirri yang dikenal pada masa dahulu mempunyai pengertian yang 

berbeda. Dahulu, perkawinan sirri mempunyai pengertian perkawinan yang 

memenuhi syarat dan rukun menurut syari’at dan tidak dipublikasikan. 

Perkawinan sirri menurut pemahaman saat ini, khususnya Indonesia yaitu 
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perkawinan yang dilakukan menurut hukum syari’at, tetapi tidak 

mendaftarkan ke KUA untuk dicatatkan (Shima, 2014: 5) 

      Dari sudut pandang hukum positif di Indonesia, perkawinan sirri 

merupakan perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana ketentuan Pasal 2 

ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 dan 5 ayat 

(1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, suatu perkawinan di samping harus 

dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat 

yang berwenang. Jadi, perkawinan sirri adalah perkawinan illegal dan tidak 

sah (Shima, 2014: 8).  

      Di sini, perlu ditegaskan bahwa perkawinan merupakan titik awal dalam 

pembentukan rumah tangga, sehingga sudah semestinya persoalan rumah 

tangga menjadi prioritas utama yang menjadi pondasi dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Artinya, rumah tangga yang diwujudkan melalui 

perkawinan harus diatur secara tegas dalam hukum dan perundang-undangan 

agar dapat memperoleh kepastian hukum, sehingga terhindar dari 

kemudharatan dalam kehidupan bermasyarakat (Aibak, 2015: 114). Di negara 

Indonesia, sebenarnya telah ada ketentuan hukum yang dengan jelas 

memberikan alur yang tepat terhadap seseorang yang akan melangsungkan 

perkawinan, sebgaimana diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 2: 

“tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku”. Pencatatan perkawinan ini merupakan perwujudan politik Islam dari 

pemerintah yang harus ditaati untuk mewujudkan kemaslahatan (Aibak, 2015: 

115). 
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      Abdul Gani Abdullah berpendapat bahwa untuk mengetahui perkawinan  

memiliki unsur sirri atau tidak, hal tersebut dapat dilihat dari 3 (tiga) indikator 

yang harus selalu menyertai suatu perkawinan legal. Apabila  salah  satu  

faktor tidak terpenuhi, maka perkawinan  tersebut dapat diidentifikasi sebagai 

perkawinan sirri. Indikator tersebut adalah: 

1. Subjek hukum akad nikah, yang terdiri dari calon suami, calon isteri dan  

wali nikah adalah orang yang berhak sebagai  wali  dan 2 (dua) orang 

saksi. 

2. Kepastian hukum dari pernikahan  tersebut, yaitu kehadiran pegawai 

pencatat nikah pada saat akad nikah dilangsungkan. 

3. Walimatul ‘arusy, yaitu kondisi yang sengaja diciptakan untuk 

menunjukkan  kepada  masyarakat  luas  bahwa  calon  suami  istri telah 

resmi menjadi suami istri. 

      Perkawinan sirri, apapun pengertiannya, ternyata dinilai dapat 

menimbulkan persoalan tersendiri dalam kehidupan keluarga  dan masyarakat.  

Secara yuridis, formal perkawinan sirri tidak mempunyai kekuatan hukum  

untuk memberikan jaminan perlindungan  kepada  pihak-pihak terkait  selama 

tidak tercatat secara resmi dalam bentuk akta nikah. Konsekuensinya,  segala  

perselisihan  yang  timbul  akibat  perkawinan sirri tersebut, sering tidak dapat 

diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku (Jamaluddin, 2016: 124-125). 

      Hal yang sulit dilegalkan dan tidak mempunyai landasan hukum yang jelas 

adalah praktik perkawinan sirri yang dilakukan oleh sebagian umat Islam di 

hadapan kiai atau ustadz. Kerancuan yang terjadi adalah sebagai berikut : 
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1. Pada saat dilangsungkan akad nikah, yang menjadi wali nikah adalah kiai 

atau yang lainnya, sementara tidak ada pendelegasian hak wali dari wali 

nikah yang berhak kepada kiai tersebut. Perkawinan tersebut tidak 

diketahui oleh wali nikah yang berhak. Akad semacam ini jelas tidak sah. 

2. Pada saat perkawinan dilaksanakan, tidak dipertanyakan apakah calon istri 

masih dalam ikatan perkawinan dengan yang lain atau tidak (Bunyamin, 

2017: 148-149). 

      Keputusan  spektakuler  telah  dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi  

(MK) pada Jum’at  17 Februari  2012.  Institusi  yang  dipimpin  oleh Prof. 

Mahfud  MD  telah mengeluarkan  keputusan  yang  menyatakan  bahwa  anak 

yang lahir  dari perkawinan sirri tetap mempunyai hubungan keperdataan 

dengan ayah  biologisnya  setelah  dibuktikan dengan saksi atau tes Deoxyribo  

Nucleic  Acid  (DNA).  Putusan  MK  dengan  Nomor  46/PUUVIII/2010 

tersebut telah dibacakan oleh Ketua MK, Mohammad Mahfud MD didampingi 

delapan hakim Konstitusi lainnya (Latif, 2013: 42). 

      Dalam putusan MK nomor 46/PUU-IX/2011, dalam  pertimbangannya, 

MK menilai  hubungan  hukum anak dengan ayahnya tidak semata-mata 

didasarkan  pada  adanya ikatan pernikahan. Tapi hal itu juga bisa dibuktikan 

dengan adanya  hubungan  darah  antara  anak  dengan laki-laki tersebut. Jika  

tidak  demikian  maka  yang  dirugikan  adalah  anak  yang bersangkutan 

(Latif, 2013: 43). 

      Hubungan perdata yang diberikan kepada anak di luar kawin juga tidak 

harus bermakna hanya terbatas pada nasab, waris, dan wali nikah. Namun hak 

yang lebih luas, yaitu hak menuntut pembiayaan pendidikan, hak menuntut 
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ganti rugi, seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata atau hak untuk 

menuntut karena ingkar janji (Jurnal Konstitusi Volume 12 Nomor 1, 2015: 

67). 

B. Alasan Perkawinan Sirri Dan Akibat Yang Ditimbulkan 

      Menurut pemahaman sebagian masyarakat, perkawinan sudah sah apabila 

ketentuan dalam kitab fikih sudah terpenuhi dan tidak perlu ada pencatatan di 

Kantor Urusan Agama serta tidak perlu surat nikah.      

      Sebagai akibat dari pemikiran tersebut di atas, banyak timbul perkawinan 

secara sirri. Adapun faktor-faktor penyebab perkawinan sirri, yaitu : (1) 

pengetahuan masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam 

perkawinan masih sangat kurang, mereka masih menganggap bahwa masalah 

perkawinan itu adalah masalah pribadi dan tidak perlu ada campur tangan 

pemerintah/negara; (2) tidak ada izin istri dan Pengadilan Agama bagi orang 

yang bermaksud kawin lebih dari 1 (satu) orang; (3) adanya kekhawatiran 

orang tua terhadap anaknya yang sudah bergaul dengan calon istri atau suami, 

sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal negatif yang tidak diinginkan 

(Manan, 2008: 47-48). 

      Menurut Abdul Ghani Abdullah, suatu perkawinan dapat diakui sebagai 

perbuatan hukum apabila memenuhi tata cara agama dan tata cara pencatatan 

perkawinan. Kedua unsur tersebut berfungsi secara kumulatif. Suatu 

perkawinan sirri yang tidak dicatatkan karena belum memperoleh tanda 

sebagai perbuatan hukum, maka tidak mempunyai akibat hukum. 

      Meskipun secara agama atau adat istiadat dianggap sah, perkawinan yang 

dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak 
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memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah di mata hukum. Perkawinan 

sirri berdampak sangat merugikan bagi istri, baik secara hukum maupun 

sosial. 

      Secara hukum, istri sirri tidak dianggap sebagai istri sah, tidak berhak atas 

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

pembagian harta jika terjadi perpisahan. Secara sosial, istri sirri akan sulit 

bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan sirri sering 

dianggap menjadi istri simpanan. 

      Tidak sahnya perkawinan sirri menurut hukum negara memiliki dampak 

negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni dianggap 

sebagai anak tidak sah. (Bunyamin, 2017:152). 

      Pencatatan secara administratif yang dilakukan negara dimaksudkan agar 

perkawinan, sebagai perbuatan hukum yang penting dalam kehidupan yang 

dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum 

yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang 

sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan 

oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan dapat 

terselenggara secara tertib dan efisien (Shima, 2014: 11). 

      Di sisi lain pernikahan yang tidak dicatatkan akan berdampak pada hal-hal 

sebagai berikut : pertama, terhadap istri : (1) istri tidak dianggap sebagai istri 

yang sah, (2) istri tidak memiliki atas nafkah dan warisan dari suami jika ia 

meninggal dunia, (3) istri tidak memiliki hak atas harta gono-gini jika terjadi 

perpisahan, karena secara hukum perkawinan tersebut tidak akan pernah 

terjadi. Secara sosial, seorang istri akan sulit bersosialisasi karena perempuan 
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tersebut dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan 

perkawinan atau dianggap sebagai istri simpanan. 

      Kedua, terhadap anak : (1) status anak yang dilahirkan dianggap sebagai 

anak yang tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan 

perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, anak tidak mempunyai 

hubungan hukum terhadap ayahnya (Pasal 42 dan 43 Undang-undang 

Perkawinan, Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam); (2) ketidak jelasan status si 

anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak 

kuat, sehingga suatu waktu bisa saja ayahnya menyangkal bahwa anak 

tersebut bukan anak kandungnya; (3) yang jelas dirugikan adalah anak tidak 

berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari 

ayahnya. 

      Ketiga, terhadap laki-laki atau suami, dalam hal ini hampir tidak ada 

dampak yang merugikan bagi suami, yang terjadi justru sebaliknya, laki-laki 

atau suami mendapatkan keuntungan, karena : (1) suami bebas menikah lagi, 

karena perkawinan sebelumnya dianggap tidak sah di mata hukum; (2) suami 

bisa berkelit dan menghindar dari kewajibannya dalam memberikan nafkah 

baik kepada istri maupun kepada anak-anaknya; (3) tidak dipusingkan dengan 

pembagian harta gono-gini, warisan dan lainnya (Huda, 2009: 13-14). 

      Apabila demikian, maka perkawinan sirri tentu lebih banyak 

mendatangkan madharat dari pada manfaatnya. Jelas sekali perkawinan sirri 

tidak dapat mewujudkan maksud-maksud pensyari’atan perkawinan. 

      Perkawinan sirri menyisakan banyak persoalan hukum, terutama akibat 

hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Selain itu juga 
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terdapat dampak psikologis dan sosiologis yang akan dialami oleh mereka 

yang terlibat langsung dari perkawinan tersebut. Dengan munculnya 

keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas anak hubungan gelap juga harus 

disambut positif, karena dengan demikian kaum lelaki tidak seenaknya sendiri 

melakukan hubungan gelap lagi, apalagi jika ada anak maka dia tidak bisa lari 

dari tanggung jawab (Aibak, 2015: 116-118).  

C. Tinjauan Hak Asasi Manusia (HAM) Tentang Pelaksanaan Perkawinan 

Sirri 

      Perkawinan sirri dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah  

pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang 

ditetapkan fikih, tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), 

sehingga tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah 

(Jamaluddin, 2016: 47). 

      Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata  

karena  ia  manusia.  Umat  manusia  memilikinya  bukan  karena  diberikan 

kepadanya  oleh  masyarakat  atau  berdasarkan  hukum positif,  melainkan 

semata-mata  berdasarkan  martabatnya  sebagai  manusia. Dalam  arti  ini, 

maka  meskipun  setiap  orang  terlahir  dengan  warna  kulit,  jenis  kelamin, 

bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda, ia tetap  mempunyai hak-

hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat 

universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (inalienable). Artinya seburuk  

apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun  

bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan 
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karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu 

melekat pada dirinya sebagai makhluk insani (Rhona, 2008: 11). 

      Prinsip-prinsip seperti persamaan derajat di muka hukum dan  undang-

undang, perlindungan warga masyarakat dari kedzaliman dan  kesewenang-

wenangan, penjagaan hak-hak mereka yang lemah dan menderita kekurangan. 

Sementara itu, universalisme yang tercermin dalam ajaran-ajaran  yang 

memiliki kepedulian kepada unsur-unsur utama kemanusiaan itu diimbangi 

pula oleh kearifan yang muncul dari keterbukaan peradaban Islam sendiri. 

      Menurut Gus Dur, Salah satu ajaran yang dengan sempurna menampilkan  

universalisme Islam adalah 5 (lima) buah jaminan dasar yang diberikan agama 

samawi  terakhir  ini  kepada  warga  masyarakat  baik  secara  perorangan  

maupun sebagai kelompok. Kelima jaminan dasar tersebut yaitu: 

1. Jaminan dasar akan keselamatan fisik warga masyarakat dari tindakan 

badani di luar ketentuan hukum;  

2. Jaminan dasar akan keselamatan keyakinan agama masing-masing, tanpa  

ada paksaan untuk berpindah agama;  

3. Jaminan dasar akan keselamatan keluarga dan keturunan; 

4. Jaminan dasar akan keselamatan harta benda dan milik pribadi dari 

gangguan atau penggusuran di luar prosedur hukum;  

5. Jaminan dasar akan keselamatan hak milik dan profesi (Atauiliah, 2011: 

49). 

      Jaminan akan keselamatan fisik warga masyarakat mengharuskan adanya  

pemerintahan  berdasarkan  hukum, dengan  perlakuan  adil  kepada  semua  

warga tanpa kecuali, sesuai dengan hak masing-masing. Hanya dengan 
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kepastian hukum sebuah  masyarakat  mampu  mengembangkan  wawasan  

persamaan hak dan derajat antara  sesama  warganya. Sedangkan  kedua  jenis  

persamaan  itulah  yang menjamin  terwujudnya  keadilan  sosial  dalam  arti  

sebenar-benarnya.  Sedangkan kita mengetahui, bahwa pandangan hidup yang 

paling jelas universalitasnya adalah pandangan tentang keadilan sosial.                         

 Demikian juga, jaminan dasar akan keselamatan keyakinan agama masing-

masing bagi para warga masyarakat melandasi hubungan antar-warga 

masyarakat atas dasar saling menghormati, yang akan mendorong tumbuhnya 

kerangka  sikap  tenggang  rasa  dan  saling  pengertian  yang  besar. Terlepas 

dari demikian kentalnya perjalanan sejarah dengan  penindasan,  kesempitan 

pandangan,  dan  kedzaliman  terhadap  kelompok  minoritas  yang  berbeda 

keyakinan atau agama dari mayoritas, sejarah umat manusia membuktikan 

bahwa sebenarnya toleransi adalah bagian inheren dari kehidupan manusia 

(Atauiliah, 2011: 50). 

      Demikian juga jaminan dasar akan keselamatan keyakinan agama masing-

masing bagi warga masyarakat yang melandasi hubungan antar warga 

masyarakat atas dasar sikap saling menghormati, yang akan mendorong  

tumbuhnya kerangka sikap tenggang rasa  dan  saling  pengertian  yang  besar.  

Terlepas dari kentalnya  perjalanan  sejarah  dengan  penindasan,  kesempitan  

pandangan,  dan kedzaliman  terhadap  kelompok  minoritas  yang  berbeda  

keyakinan atau agama dari keyakinan mayoritas, sejarah umat manusia 

membuktikan bahwa sebenarnya toleransi adalah bagian inheren dari 

kehidupan manusia.  
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      Jaminan akan keselamatan keluarga menampilkan sosok moral yang 

sangat kuat, baik moral  dalam  arti  kerangka  etis  yang  utuh  maupun  dalam  

arti kesusilaan. Keselamatan keluarga dilindungi sekuat mungkin. Karena  

keluarga merupakan ikatan sosial paling dasar, maka tidak boleh dijadikan  

ajang manipulasi  dalam  bentuk  apapun  oleh  sistem  kekuasaan  yang  ada.  

Keselamatan keluarga  inilah  yang  melandasi  keimanan  yang  memancarkan  

toleransi  dalam derajat sangat tinggi.   

      Jaminan  dasar  atas  keselamatan  harta-benda  merupakan  sarana  bagi  

berkembangnya hak-hak individu secara wajar dan proporsional, dalam 

kaitannya dengan  hak-hak  masyarakat  atas  individu. Masyarakat  dapat  

menentukan kewajiban-kewajibannya  yang  diinginkan  secara  kolektif  atas  

masing-masing individu warga masyarakat. Tetapi penetapan kewajiban itu 

ada batas terjauhnya, dan warga masyarakat secara perorangan tidak dapat 

dikenakan kewajiban untuk masyarakat lebih dari batas-batas tersebut.  

      Jaminan dasar atas keselamatan profesi menampilkan sosok lain lagi dari  

universalitas  ajaran  Islam.  Penghargaan  kepada  kebebasan  penganut  

profesi berarti kebebasan untuk melakukan pilihan-pilihan atas resiko sendiri, 

mengenai keberhasilan yang ingin diraih dan kegagalan yang  

membayanginya. Dengan ungkapan  lain,  kebebasan  menganut  profesi  yang  

dipilih  berarti  peluang menentukan arah hidup lengkap dengan tanggung  

jawabnya sendiri. Namun pilihan itu tetap dalam alur umum kehidupan 

masyarakat.  

      Secara keseluruhan, kelima jaminan dasar di atas menampilkan 

universalitas pandangan hidup yang utuh dan bulat. Pemerintahan  
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berdasarkan hukum,  persamaan  derajat,  dan  sikap  tenggang rasa terhadap  

perbedaan pandangan  adalah  unsur-unsur  utama  kemanusiaan  dan  dengan  

demikian menampilkan universalitas ajaran Islam (Atauiliah, 2011: 51-52). 

      Menurut  Ishaque,  seperti  yang  dikutip  Gus  Dur,  ada  14  buah  Hak-

Hak Asasi dalam Hukum Islam, yang kesemuanya didasarkannya pada 

firman-firman Allah Swt dalam al-Qur’an. Keempat belas hak-hak asasi itu 

secara keseluruhan mendukung  tujuan  untuk  membina  dan  membentuk  

makhluk  yang  secara  moral memiliki kesempurnaan. Hak-hak tersebut dapat 

diringkaskan sebagai berikut: 

1. Hak memperoleh perlindungan hidup  

2. Hak memperoleh keadilan  

3. Hak memperoleh persamaan perlakuan  

4. Kewajiban mengikuti apa yang benar dan hak untuk menolak apa yang 

tidak benar secara hukum  

5. Hak untuk terjun ke dalam kehidupan masyarakat dan negara  

6. Hak memperoleh kemerdekaan  

7. Hak memperoleh Kebebasan dari pengejaran dan penuntutan  

8. Hak menyatakan pendapat  

9. Hak atas perlindungan terhadap penuntutan atas dasar perbedaan agama 

10. Hak memperoleh ketenangan perorangan  

11. Hak-hak  ekonomi,  termasuk  hak  memperoleh  pekerjaan,  hak  

memperoleh imbalan  atas  upah  di  saat  tidak  mampu  bekerja,  dan  hak  

memperoleh  upah yang pantas bagi pekerjaan yang dilakukan  

12. Hak memperoleh perlindungan atas kehormatan dan nama baik  
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13. Hak atas harta benda dan harta milik  

14. Hak  memperoleh  imbalan  yang  pantas   dan  penggantian  kerugian  

yang sepadan (Atauiliah, 2011: 54). 

      Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa 

setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan 

melalui  perkawinan  yang  sah  yang  hanya  dapat  berlangsung  atas  

kehendak kedua  calon  suami  dan  istri  yang  bersangkutan  sesuai  dengan  

peraturan perundangan,  dalam  hal  ini  adalah  Undang-Undang  Nomor  1  

Tahun  1974 tentang  Perkawinan.  

      Kehendak bebas dalam hal ini artinya  bahwa perkawinan dilakukan atas 

niat suci tanpa paksaan, penipuan atau tekanan apapun dari siapapun terhadap 

calon istri atau calon suami. Perkawinan yang didasari paksaan, penipuan atau 

tekanan bukanlah hal yang tidak mungkin. Bahkan hal ini telah berlangsung 

sejak dahulu, misal seorang anak gadis dipaksa menikah  dengan seseorang 

karena orang tuanya terlilit hutang, sehingga  dengan  perkawinan tersebut 

maka hutang orang tua akan dianggap lunas (Rhona, 2008: 258). 

      Perempuan  yang  digolongkan  dalam  kelompok  masyarakat  rentan 

(vulnerable  people) mendapat  tempat  khusus  dalam  pengaturan  jaminan  

perlindungan  hak  asasi  manusia  dalam  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  

1999 ini. Pada umumnya hak yang diberikan kepada kaum perempuan sama  

dengan hak-hak lain seperti yang telah disebut di atas, hanya saja  dalam  

bagian ini hak bagi kaum perempuan lebih dipertegas. Asas yang  sangat  

mendasari hak asasi bagi perempuan di antaranya hak perspektif gender dan 

anti  diskriminasi. Artinya,  kaum  perempuan  mempunyai  kesempatan  yang  
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sama  seperti kaum pria untuk mengembangkan dirinya, seperti dalam dunia  

pendidikan, pekerjaan, hak politik, kedudukan dalam hukum, 

kewarganegaraan, hak dan kewajiban dalam perkawinan. Hal ini  

dilatarbelakangi  oleh  perlakuan yang sangat  diskriminatif terhadap kaum 

perempuan. Pada masa lalu di mana kaum perempuan  tidak  diperkenankan  

untuk  mempunyai  kesempatan  yang  sama dengan  kaum  pria.  Selain  itu,  

pada  masa  lalu  perempuan  dianggap  sebagai makhluk yang sangat rendah 

sehingga kaum pria dapat bertindak sewenangwenang  terhadap  mereka.  Di  

antaranya  bahwa  perempuan  yang  sudah menikah dianggap tidak dapat 

melakukan perbuatan hukum sendiri, semua yang akan dilakukan seorang 

perempuan harus berdasarkan izin suami (jika sudah menikah) atau orang 

tuanya (bila belum menikah) (Rhona, 2008: 269). 

      Dalam Konvensi tentang Hak Anak, yang dimaksud dengan anak adalah  

setiap orang belum mencapai usia 18 tahun. Hak asasi anak telah diakui dan  

dilindungi sejak masih dalam kandungan.Sebagai negara peserta Konvensi 

tentang Hak Anak, negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk melakukan  

berbagai upaya dalam perlindungan hak asasi manusia, di antaranya: 

1. Melakukan  pencegahan  agar anak  terhindar  dari  penculikan, 

penyelundupan dan penjualan. 

2. Melindungi anak  dari  kehilangan  keluarga,  eksploitasi  ekonomi baik  

secara  fisik  maupun  psikologis,  prostitusi,  segala  bentuk diskriminasi, 

dan dalam keadaan krisis dan darurat seperti dalam pengungsian, konflik 

bersenjata, dan anak yang berkonflik dengan hukum.  
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3. Menjamin  hak anak  yang  menjadi  korban konflik  bersenjata, 

penelantaran, penganiayaan dan eksplotasi. 

4. Dilarang memberikan perlakuan/hukuman yang kejam, penjatuhan 

hukuman  mati,  penjara  seumur  hidup,  penahanan  semena-  mena dan 

perampasan kemerdekaan.  

      Meskipun,  menurut konvensi, negara mempunyai kewajiban dalam 

perlindungan hak anak, peranan keluarga dan masyarakat tidak dapat  

dilepaskan. Kewajiban untuk melindungi hak-hak anak adalah  kewajiban  

semua pihak .  

      Hak fundamental anak terbagi menjadi 4 kategori di antaranya: 

1.  Hak untuk bertahan hidup/survival rights 

2.  Hak untuk mendapat perlindungan/protection rights 

3.  Hak untuk tumbuh kembang/development rights 

4.  Hak berpartisipasi/participation rights. 

      Hak anak  meliputi  banyak  hal  di  antaranya  hak  atas  nama  dan 

kewarganegaraan sejak lahir, perlindungan dan perawatan khusus bagi anak 

berkebutuhan khusus, hak beribadah, berekspresi sesuai dengan usianya, hak  

untuk mengetahui dan dibesarkan orang tua, hak untuk dibesarkan, mendapat  

wali bila orang tua meningal sesuai putusan pengadilan,  perlindungan hukum  

dari perlakuan buruk, hak untuk tidak dipisah dari orang tua secara paksa, hak 

pendidikan dan pengajaran, hak istirahat; hak berekreasi dengan teman sebaya, 

hak  atas  pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, hak untuk  tidak dilibatkan  

dalam  konflik  kekerasan, perlindungan  dari  eksploitasi  ekonomi dan 
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pelecehan seksual, tidak dijadikan sasaran penganiayaan (Rhona, 2008: 269-

270). 

      Dalam Islam, Hak Asasi Manusia (HAM) sesuai dengan teori maqashid 

syariah. Sebagai doktrin, maqashid syariah bermaksud mencapai, menjamin 

dan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia, khususnya umat Islam. 

Untuk itu dicanangkanlah 3 (tiga) skala prioritas yang berbeda tetapi saling 

melengkapi : ad-daruriyyyat, al-hajiyyat dan at-tahsiniyyat. Daruriyyat 

(tujuan-tujuan primer) didefinisikan sebagai tujuan yang harus ada, yang 

ketiadaannya akan berakibat menghancurkan kehidupan secara total. Di sini 

ada 5 (lima) kepentingan yang harus dilindungi : agama, jiwa, akal, harta dan 

keturunan (Yudian Wahyudi, 2015: 64). 

      Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77 ayat 1 menyatakan, “suami 

isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang 

sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan 

masyarakat”. Ayat 2, “suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat 

menghormati, setia dan memeberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang 

lain”. Ayat 3, “suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan 

memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani 

maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”. Ayat 4, “suami isteri 

wajib memelihara kehormatannya”. Ayat 5, “jika suami atau isteri melalaikan 

kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan 

Agama”. 

      Pada Pasal 79 ayat 1, “suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah 

tangga”. Ayat 2, “hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan 
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kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup 

bersama dalam masyarakat”. Ayat 3, “masing-masing pihak berhak untuk 

melakukan perbuatan hukum” (Kompilasi Hukum Islam). 

      Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 

Kependudukan Pasal 2 menyatakan bahwa, “Setiap Penduduk mempunyai hak 

untuk memperoleh: a. Dokumen Kependudukan; b. pelayanan yang sama 

dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; c. perlindungan atas Data 

Pribadi; d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen; e. informasi 

mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya 

dan/atau keluarganya; dan f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai 

akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta 

penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana”. Pasal 3 menyatakan 

bahwa, “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan 

Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan 

memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan 

Pencatatan Sipil” (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang 

Administrasi Kependudukan). 

      Untuk melakukan suatu pembuktian dalam persidangan sengketa 

perkawinan dibutuhkan pembuktian. Membuktikan artinya 

mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta atau peristiwa 

berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang 

berlaku. Dalam pembuktian itu, maka para pihak memberi dasar-dasar yang 

cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna 
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memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukannya (Arto, 

1996: 139). 

      Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu 

peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan 

putusan hakim yang yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan 

suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa fakta atau peristiwa yang 

diajukan itu benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak 

adanya hubungan hukum antara para pihak (Arto, 1996: 140). 

      Alat-alat bukti dalam perkara perdata adalah : alat bukti surat, alat bukti 

saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, alat bukti sumpah, 

pemeriksaan di tempat, saksi ahli, pembukuan, dan pengetahuan hakim (Arto, 

1996: 145). 

      Pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting. Walaupun 

bersifat administratif, pencatatan mempunyai pengaruh besar secara yuridis 

tentang pengakuan hukum terhadap keberadaan perkawinan. Dengan adanya 

pencatatan dalam suatu perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat 

Nikah, kemudian diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikah, ada bukti autentik 

tentang telah dilangsungkannya suatu perkawinan yang sah, yang diakui 

secara agama dan diakui secara yuridis (Bunyamin, 2017: 151). 

      Ada beberapa alasan pencatatan perkawinan sebagai syarat sahnya sebuah 

perkawinan. Pertama, selain didukung oleh praktik hukum dari badan-badan 

publik, juga pasal-pasal peraturan perundang-undangan pelaksanaan Undang-

undang Perkawinan (PP No. 9 Tahun 1975). Kedua, ayat yang ada di dalam 

pasal 2 Undang-undang Perkawinan harus dipandang sebagai satu kesatuan 
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yang tidak terpisa. Ketiga, apabila isi pasal 2 Undang-undang Perkawinan 

dikaitkan dengan Bab III (pasal 13 s/d 21) dan Bab IV (pasal 22 s/d 28), 

masing-masing tentang pencegahan dan pembatalan perkawinan, hanya bisa 

dilakukan apabila sesuai dengan aturan dalam PP No. 9 Tahun 1975. Jika 

perkawinan sah tanpa ada pencatatan, pasal pencegahan dan pembatalan 

perkawinan menjadi tidak ada gunanya. Keempat, dari sisi bahasa, arti kata 

“dan” pada pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan berarti kumulatif 

(Nuruddin, 2004: 133-134). 

      Dalam suatu kaidah fiqih : 

َواِجبٌ  فَھُوَ  بِھِ  اِالَّ  اْلَواِجبُ  یَتِمُّ  َماَال   
 

Artinya : tidak sempurna kewajiban, kecuali menjalankan kewajiban yang 
lainnya (Djazuli, 2011: 32). 
 

      Bahwa tujuan perkawinan untuk melindungi, menghormati pasangan dan 

keturunan, maka pencatatan perkawinan bersifat wajib. 

      Pencatatn perkawinan memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut : 

1. Menjaga hak dari kesia-siaan, baik hak suami istri maupun hak anak 

berupa nasab, nafkah, warisan, dan sebagainya. 

2. Menyelesaikan persengketaan antara suami istri atau walinya ketika 

berselisih, karena bisa jadi salah satu di antara mereka akan mengingkari 

hak untuk kepentingan pribadi dan pihak lainnya tidak memiliki bukti 

karena saksi telah tiada. Dengan adanya catatan ini, hal tersebut tidak 

dapat diingkari. 
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3. Pencatatan perkawinan akan menjaga suatu perkawinan dari perkawinan 

yang tidak sah karena akan diteliti terlebih dahulu beberapa syarat dan 

rukun perkawinan serta penghalangannya. 

4. Menutup pintu pengakuan dusta dalam pengadilan. Hal ini dimungkinkan 

sebagian orang mengaku telah menikahi seorang wanita secara dusta untuk 

menjatuhkannya dan mencemarkan kehormatannya karena mudahnya 

suatu perkawinan dengan saksi palsu (Bunyamin, 2017: 147-148). 

      Maka, perkawinan yang tidak dicatatkan akan memiliki implikasi terhadap 

hak-hak pasangan, keturunan, kewarisan dan hak-hak lain yang ditimbulkan 

dalam perkawinan. 

 

 

 

 

 

 

 

 




