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ABSTRAK 

Penelitian bertujuan mengetahui akibat hukum dan faktor terjadinya 

perkawinan di bawah tangan. Manfaatnya masukan bagi pembaca. Jenis 

penelitiannya penelitian hukum normatif empiris. Akibat dari perkawinan di 

bawah tangan: tidak ada akta nikah, perkawinan tidak mendapat pengakuan 
negara, tidak ada legalitas perkawinan, tidak memperoleh layanan administrasi 

kependudukan, anak tidak memperoleh akta kelahiran atas nama ayah ibunya, 

anak tidak mewarisi harta ayahnya, anak hanya mempunyai hubungan perdata 

dengan ibu, istri tidak berhak atas harta bersama, harta bawaan dikuasai para 

pihak. Faktor penyebab perkawinan di bawah tangan: tidak adanya akta cerai 

dengan istri sebelumnya, keterbatasan ekonomi, belum cukup umur melakukan 

perkawinan. 
 

Kata kunci: Akibat hukum perkawinan di bawah tangan dan faktor penyebab 

perkawinan di bawah tangan. 

 

 

ABSTRACT 

The aim of this research is to know the legal consequences and factors of 

under-marriage. The benefits are input for the reader. The type of research is 

empirical normative legal research. The consequences of marriage are 

underhanded: there is no marriage certificate, marriage does not get state 

recognition, there is no legality of marriage, does not obtain population 
administration services, the child does not obtain a birth certificate on behalf of 

his mother's father, the child does not inherit his father's property, the child only 

has a civil relationship with the mother, the wife is not entitled to shared assets, 

her possessions are controlled by the parties. The causes of underage marriage: the 

absence of divorce certificates with previous wives, economic limitations, not 

enough age to do marriage. 

 

Key words: The legal consequences of underhanded marriage and the underlying 

factors of marriage. 
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I. PENDAHULUAN 

 

Perkawinan merupakan bagian hidup yang sakral, karena harus 

memperhatikan kaidah dan norma hidup dalam masyarakat. Namun 

kenyataannya, tidak semua orang berprinsip demikian dengan berbagai alasan 

pembenaran yang cukup masuk akal yang bisa diterima masyarakat, perkawinan 

seringkali tidak dihargai kesakralannya.
1
 

Pelaksanaan perkawinan di Indonesia selalu bervariasi bentuknya, mulai 

dari perkawinan yang melalui Kantor Urusan Agama (KUA), perkawinan 

bawa lari dan perkawinan yang popular di kalangan masyarakat yakni 

perkawinan di bawah tangan. Perkawinan yang tidak dicatatkan ini 

dilakukan berdasarkan hukum agama atau adat istiadat dan tidak 

dicatatkan di kantor pegawai pencatat nikah (KUA bagi yang beragama 

Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang non-muslim). Perkawinan di 

bawah tangan tidak disaksikan orang banyak dan tidak dilakukan 

dihadapan pegawai pencatat nikah.Perkawinan di bawah tangan dianggap 

sah menurut agama tetapi melanggar ketentuan pemerintah.
2
 

Perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan hanya 

berdasarkan pada hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, akan 

tetapi tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3
 

Perkawinan di bawah tangan adalah salah satu permasalahan yang banyak terjadi 

di tengah masyarakat, karena perkawinan di bawah tangan ini sangat sulit 

dipantau oleh pejabat yang berwenang karena dilakukan tanpa sepengetahuan 

pejabat yang berwenang. 

Perkawinan di bawah tangan merupakan perkawinan yang tidak 

mendapatkan pengakuan dari negara, karena perkawinan jenis ini merupakan 

                                                             
1
 Sution Usman Adji, Kawin Lari dan Kawin Antar Agama, Liberty, Yogyakarta, 1989, 

hlm. 6. 
2
Saidus Syahar, Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau 

dari Segi Hukum Islam, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 22. 
3
Diakses dari http://www.suduthukum.com/pengertian-pernikahan-di-bawah-tangan pada 

tanggal 10 Februari 2018 pada pukul. 23.58. 

http://www.suduthukum.com/pengertian-pernikahan-di-bawah-tangan
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suatu penyimpangan dari ketetntuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan yakni ketentuan Pasal 2 ayat (2) mengenai pencatatan 

perkawinan. 

 

Pasal 2 ayat (1) yang menjelaskan bahwa, 

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum 

masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.” 

 

Berdasarkan hasil penelitian penulis, pada periode 2010 sampai dengan 

periode 2018 terdapat 8 (delapan) kasus perkawinan di bawah tangan yang terjadi 

di Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur, diantaranya 2 (dua) kasus pada 

periode 2010, 2 (dua) kasus pada periode 2012, dan 4 (empat) kasus pada periode 

2018. 

NO Nama Pasutri Tanggal Menikah Alamat 

1 Redoan/Nilhayati 10 Juni 2010 Desa Santong 

2 Siswandi/Hannah 11 Desember 2010 Desa Santong 

3 Junaidi/Mega Mustika Ratu 12 April 2012 Desa Santong 

4 Moh. Saleh/Hartini 26 Agustus 2012 Desa Santong 

5 Lalu Arta Kamal/Era Silvia 1 Februari 2018 Desa Suradadi 

6 Lalu Wathoni/Muhayatun 

Susilawati 

12 April 2018 Desa Suradadi 

7 Lalu Sukri/Sri Wahyuni 9 Mei 2018 Desa Suradadi 

8 Lalu Suparman 18 Juni 2018 Desa Suradadi 

Sumber : Data Buatan Berdasarkan Data Asli Dari Desa Santong dan Desa 

Suradadi 
 

Rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini meliputi, 1. Apakah 

akibat hukum dari perkawinan bawah tangan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ? dan 2. Apa saja faktor yang menyebabkan 

terjadinya perkawinan bawah tangan di kalangan masyarakat Sasak di Kecamatan 

Terara Kabupaten Lombok Timur ? 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari 

perkawinan bawah tangan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan dan untuk mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan 

masih banyak terjadi perkawinan bawah tangan di kalangan masyarakat Sasak di 

Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur. Sehingga memberikan manfaat 

baik secara praktis yakni dapat dijadikan bahan masukan (input) dalam rangka 

sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai bagaimana akibat hukum dari 

perkawinan bawah tangan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan 

apa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan bawah tangan di kalangan 

masyarakat Sasak di Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur, dan secara 

teoritis yakni penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis berupa 

sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, yaitu 

penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan 

berbagai unsur empiris. Metode penelitian ini mengenai implementasi ketentuan 

hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum 

tertentu yang terjadi disuatu masyarakat.
4
 Sehingga dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), 

Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), Pendekatan Kasus (Case 

Approach). 

 

 

                                                             
4
Diakses dari http://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif pada 22 

Januari 2018 pada pukul 22.00. 

http://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif
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II. PEMBAHASAN 

A. Akibat Hukum Dari Perkawinan Bawah Tangan Ditinjau Dari Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

1. Akibat Hukum Terhadap Hubungn Suami dan Istri 

a. Tidak Ada Akta Nikah 

Pasangan suami istri yang melakukan perkawinan di bawah tangan, 

pasangan suami istri ini tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti 

mereka telah menikah, dikarenakan di mata hukum negara perkawinan 

mereka dianggap tidak pernah terjadi, karena melanggar ketentuan 

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan yang menerangkan perkawinan antara pasangan suami istri 

dicatatkan menurut peraturan yang berlaku. 

b. Perkawinan Tidak Mendapat Pengakuan Dari Hukum Negara 

Tidak adanya pengakuan perkawinan di bawah tangan tersebut 

dikarenakan perkawinan di bawah tangan hanya menjalankan 

ketentuan Pasal 2 ayat (1) saja, sedangkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) 

tidak dijalankan yang menerangkan perkawinan itu dicatat oleh Kantor 

Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. 

c. Tidak Ada Kekuatan Hukum Atas Legalitas Perkawinan 

Tidak adanya kekuatan hukum yang tetap terhadap legalitas 

perkawinan di bawah tangan dikarena tidak adanya bukti yang 

membenarkan bahwa perkawinan mereka memang telah terjadi, bukti 

yang dimaksud di sini adalah akta nikah dari pasangan suami istri 

30 
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tersebut, akta nikah adalah bukti bahwa telah berlangsungnya 

perkawinan, tidak adanya bukti inilah yang menyebabkan perkawinan 

di bawah tangan tidak memiliki legalitas di hadapan negara. 

d. Tidak Dapat Memperoleh Layanan Dalam Hal Administrasi 

Kependudukan 

Setiap Warga Negara Indonesia berhak mendapatkan pelayanan 

dalam hal administrasi kependudukan, terutama bagi mereka yang 

sudah berkeluarga yang ingin membuat KTP, KK, akta kelahiran anak 

dan lain sebagainya. 

Namun pelayan ini tidak dapat diberikan kepada pasangan suami 

istri yang pernikahan mereka tidak mempunyai legalitas di depan 

hukum negara karena tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti 

autentik dari pernikahan mereka. Karena tidak ada akta nikah sebagai 

bukti adanya perkawinan tersebut, kepentingan terkait dengan 

pembuatan Kartu Keluarga (KK), Pasport, Akta kelahiran anak tidak 

dapat diberikan. 

2. Akibat Hukum Terhadap Hubungan Suami Istri dan Anak 

a. Anak Tidak Dapat Memperoleh Akta Kelahiran Atas Nama Ayah 

Dan Ibunya 

Anak yang dilahirkan dari pasangan suami istri yang tidak memiliki 

buku nikah tetap dapat memiliki akta kelahiran, hanya saja yang 

tercantum di dalam akta kelahirannya adalah nama ibunya saja dan 
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tidak mencantumkan nama ayahnya. Karena anak tersebut hanya 

memiliki hubungan hukum dengan ibunya saja. 

b. Anak Yang Dilahirkan Tidak Mendapatkan Pengakuan Dari 

Hukum Negara 

Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan di jelaskan bahwa, 

“anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai 

akibat perkawinan yang sah” 

 

 

Jadi seorang anak akan diakui di mata hukum negara apabila 

dilahirkan dari perkawinan yang sah dan mendapatkan pengakuan dari 

hukum negara, yakni tercatat dalam dokumen negara. 

Karena perkawinan di bawah tangan tidak diakui oleh negara, 

maka dari itu anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah 

tanganpun juga tidak mendapatkan pengakuan dari hukum negara. 

c. Anak Hanya Mempunyai Hubungan Perdata Dengan Ibu Dan 

Keluarga Ibu 

Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan 

keluarga ibunya, sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan 

bahwa, 

”Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai 

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” 
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d. Anak Tidak Berhak Mewarisi Harta Ayahnya 

Sebagai mana dijelaskan pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa, 

 

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai 

akibat perkawinan yang sah” 
 

 

Dilanjutkan dengan Pasal 43 ayat (1) yang menjelaskan bahwa, 

 

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai 

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” 

 
 

Dari penjelasan pasal di atas dapat disimpulkan bahwa anak yang 

lahir dari perkawinan di bawah tangan tidak dapat mewarisi harta 

kekayaan dari ayahnya karena tidak memiliki bukti autentik yang 

menyatakan mereka sebagai ahli waris yang sah dari ayahnya dan anak 

tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga 

ibunya saja. 

e. Ayah Dari Anak Tersebut Tetap Wajib Mendidik Anaknya 

Sampai Anak Tersebut Dapat Berdiri Sendiri 

Ayah dari anak tersebut tetap wajib mendidiknya sampai anak itu 

mandiri atau bisa berdiri sendiri, walaupun di mata hukum negara anak 

yang dilahirkan dari hasil perkawinan di bawah tangan yang tidak 

mendapatkan pengakuan dari negara hanya mempunyai hubungan 

perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja, karena secara hukum 

agama anak tersebut adalah anak yang sah dari ayah tersebut. 
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f. Anak Yang Telah Dewasa Tetap Wajib Memelihara Ayahnya 

Apabila Memerlukan Bantuan Anak Tersebut 

Walaupun anak tersebut tidak mendapatkan pengakuan dari negara, 

tapi anak tersebut tetap memiliki kewajiban untuk memelihara ayahnya 

apabila memerlukan bantuan anak tersebut, dikarenakan secara hukum 

agama anak tersebut adalah anak yang sah dari ayahnya. 

3. Akibat Hukum Terhadap Hubungan Harta Benda Dalam Perkawinan 

a. Istri Tidak Berhak Atas Harta Bersama Yang Diperoleh Selama 

Perkawinan 

Mengenai harta bersama yang dikumpulkan selama perkawinan oleh 

pasangan suami istri yang melakukan perkawinan di bawah tangan, 

istri tidak berhak untuk mendapatkan harta tersebut, hal ini disebabkan 

karena status perkawinan mereka yang tidak mendapatkan pengakuan 

dari hukum negara, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan 

permasalahan ini tidak bisa diselesaikan dipengadilan. Jadi tidak ada 

kewajiban bagi suami untuk membagi harta tersebut kepada istri yang 

dinikahinya secara bawah tangan. 

b. Harta Bawaan Masing-Masing Pihak Dikuasai Sepenuhnya Oleh 

Para Pihak 

Dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

dijelaskan bahwa, 

“harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda 

yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di 
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bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak 

menentukan lain.” 
 

Dapat disimpulkan bahwa harta bawaan itu sudah menjadi hak 

mereka masing-masing bahkan sejak mereka belum melakukan 

perkawinan, jadi sah atau tidaknya perkawinan menurut hukum negara 

harta bawaan tetap dikuasai masing-masing pihak. 

B. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Di Bawah Tangan Di Kalangan 

Masyarakat Sasak Di Kecamatan Terara 

1. Bagi Pelaku Perkawinan di Bawah Tangan Yang Sudah Menikah 

Sebelumnya 

a. Tidak Adanya Akta Cerai Dengan Istri Sebelumnya 

Di dalam hukum Islam jika seorang suami telah mengucapkan 

talak kepada istrinya maka sang suami sudah menceraikan sang istri 

dan itu sudah dianggap sah dalam hukum Islam, sehingga setelah 

mengucapkan talak dan masa iddahnya sudah selesai seseorang boleh 

menikah lagi dan dianggap sah secara hukum Islam walaupun tanpa 

akta cerai dengan istri sebelumnya. 

Berbeda jika ditinjau dari hukum negara, walaupun seorang 

suami sudah menjatuhkan talak kepada istrinya yang mana di agama 

Islam dibolehkan namun di mata hukum negara perceraian itu belum 

sah, karena menurut hukum yang ada di Indonesia perceraian hanya 

bisa terjadi di pengadilan agama dan jika sudah tercatat resmi di 

pengadilan agama. 
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Jadi kesimpulannya dalam hukum Islam melakukan perkawinan 

kembali dengan perempuan lain tanpa akta cerai dengan istri 

sebelumnya dibolehkan dan dianggap sah, sedangkan dalam hukum 

negara perkawinan kembali dengan perempuan lain tanpa akta cerai 

dengan istri sebelumnya dianggap tidak sah. 

2. Bagi Pelaku Perkawinan di Bawah Tangan Yang Belum Pernah 

Menikah Sebelumnya 

a. Keterbatasan Ekonomi 

Melakukan perkawinan di KUA memang gratis tapi hanya berlaku 

pada saat jam kerja, di luar itu seseorang yang hendak melakukan 

perkawinan melalui KUA harus membayar uang senilai Rp. 

600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 48 Tahun 2014. Dan banyak dari pelaku perkawinan di bawah 

tangan lebih memilih menikah di rumah tanpa bimbingan Pegawai 

Pencatat Nikah dari pada harus menikah secara gratis di KUA. 

b. Belum Cukup Umur Untuk Melakukan Perkawinan Berdasarkan 

Peraturan Perundang-undangan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

sudah mengatur terkait batasan umur seseorang supaya boleh 

melakukan perkawinan, yakni pada Pasal 7 ayat (1) yang menerangkan 

bahwa, 

“perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 

umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah 

mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. 
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Pasal 7 ayat (2) di jelaskan bahwa, 

“dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat 

meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang 

ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita” 

 

 

Disini dijelaskan bahwa pasangan yang ingin melangsungkan 

perkawinan di Kantor Urusan Agama namun terhalang oleh batasan 

umur yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

dapat melakukan perkawinan di Kantor Urusan Agama dengan cara 

mengajukan dispensasi kepada Pengadilan. 

Namun pengajuan permohonan dispensasi juga dapat ditolak oleh 

pihak Pengadilan apabila menurut Pengadilan, pemberian dispensasi 

itu tidak layak diberikan kepada pasangan tersebut. 
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III. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian penulis dapat disimpulkan 

bahwa : 1. Akibat hukum dari perkawinan di bawah tangan yang tidak 

dicatatkan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan berakibat hukum pada: a. Akibat hukum 

terhadap hubungan suami dan istri, di mana akibat hukum yang ditimbulkan 

seperti tidak ada akta nikah, perkawinan tidak mendapat pengakuan dari 

hukum negara, tidak ada kekuatan hukum atas legalitas perkawinan, dan tidak 

dapat memperoleh layanan dalam hal administrasi kependudukan. b. Akibat 

hukum terhadap hubungan suami istri dan anak, dimana akibat-akibat hukum 

yang ditimbulkan seperti, anak tidak dapat memperoleh akta kelahiran atas 

nama ayah dan ibunya, anak yang dilahirkan tidak mendapatkan pengakuan 

dari hukum negara, anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan 

keluarga ibu, anak tidak berhak mewarisi harta ayahnya, ayah dari anak 

tersebut tetap wajib mendidik anaknya sampai anak tersebut dapat berdiri 

sendiri, anak yang telah dewasa tetap wajib memelihara ayahnya apabila 

memerlukan bantuan anak tersebut. c. Akibat hukum terhadap hubungan harta 

benda dalam perkawinan, di mana akibat hukum yang ditimbulkan seperti, 

istri tidak berhak atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dan 

harta bawaan masing-masing pihak dikuasai sepenuhnya oleh para pihak.  

2. Faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah tangan dibedakan menjadi 

dua, antara lain: a. Bagi pelaku perkawinan di bawah tangan yang sudah 
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menikah sebelumnya, faktor yang menyebabkan mereka melakukan 

perkawinan di bawah tangan yaitu tidak adanya akta cerai dengan istri 

sebelumnya. b. Bagi pelaku perkawinan di bawah tangan yang belum pernah 

menikah sebelumnya ada dua faktor, yakni karena keterbatasan ekonomi dan 

belum cukup umur untuk melakukan perkawinan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

 

B. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diberikan saran sebagai berikut : 1. 

Diharapkan kepada masyarakat yang ingin melangsungkan perkawinan untuk 

mengikuti dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, supaya 

perkawinan mereka sah secara hukum agama dan hukum negara, supaya 

perkawinan mereka memiliki kekuatan hukum dan kepastian hukum.  

2. Diharapkan kepada Instansi yang berwenang untuk lebih gencar dan serius 

dalam mensosialisasikan pentingnya pencatatan perkawinan bagi masyarakat 

yang ingin melangsungkan perkawinan, agar tidak ada lagi masyarakat yang 

melakukan perkawinan di bawah tangan. 
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