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ABSTRAK 
 

PERLINDUNGAN HAK WANITA TERHADAP PERKAWINAN 
 DI BAWAH  TANGAN 

(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA PRAYA) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan hak wanita 
terhadap perkawinan di bawah  tangan. Penelitian ini merupakan Penelitian 
Normatif Empiris dengan menggunakan metode pendekatan, yaitu Pendekatan 
Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Sosiologis. 
Pengumpulan bahan hukum ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan. 
Analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif. 1) 
pengaturan pernikahan dibawah tangan ditinjau dari ketentuan Hukum Positif. 
Undang-undang perkawinan telah merumuskan kriteria keabsahan perkawinan, 
kriteria perkawinan sah jika dilakukan menurut agama masing-masing dan dicatat 
di menurut undang-undang yang berlaku. Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
menegaskan pernikahan dilakukan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai 
pencatat nikah. 2) Pelaksanaan pernikahan dibawah tangan serta akibat 
hukumnya, Pernikahan sah dapat dibuktikan dengan Akta nikah. Tidak 
dicatatkannya suatu perkawinan, maka perkawina tersebut dianggap tidak sah. 
Maka dari itu pentingnya sebuah pencatatan perkawinan atau akta nikah bagi 
perempuan untuk melindungi hak-haknya menurut undang-undang 

Kata Kunci : perkawinan di bawah tangan dan akibat hukum. 
 

ABSTRACT 
PROTECTION OF WOMEN'S RIGHTS TO MARRIAGE 

BELOW 
(CASE STUDY IN PRAYA RELIGIOUS COURTS) 

 
           This study aims to determine the protection of women's rights to marriage 
under the hands. This research is a Normative Empirical Research by using 
approach method, that is Legal Approach, Conceptual Approach, and Sociological 
Approach. The collection of legal materials is done through literature research. 
Analysis of legal materials by using descriptive qualitative analysis. 1) marriage 
arrangements under the hands of the provisions of the Positive Law. The marriage 
law has formulated the eligibility criteria for marriage, the legal marriage criteria 
if done according to their respective religion and recorded in accordance with 
applicable law. The Compilation of Islamic Law (KHI) confirms the marriage is 
performed in the presence and under the supervision of the marriage registry 
officer. 2) Implementation of the marriage under the hands and legal 
consequences, Legal Marriage can be proven by marriage certificate. The absence 
of a marriage, then the marriage is considered invalid. Therefore the importance 
of a marriage registration or marriage certificate for women to protect their rights 
under the law 
 
Key words : marriage under the hands and legal consequences. 



 
 

I. PENDAHULUAN 
 

 Allah telah menciptakan manusia pertama terdiri dari laki-laki dan perempuan 

sebagai suami siteri yaitu Adam dan Hawa. Dari hasil perkawinan antara Adam dan 

Hawa inilah melahirkan manusia yang berkembang secara turun menurun dari generasi 

ke generasi melalui suatu perkawinan. Istilah kawin tidak hanya berlaku pada manusia, 

tetapi juga terjadi pada hewan dan bahkan juga terjadi pada tumbuh-tumbuhan. Untuk 

membedakan perkawinan antara hewan dan manusia terletak pada adanya tujuan dan 

aturan pelaksanaan perkawinan. Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa;  

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita 
sebagai suami siteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 
bahagia dan kekal berdasarkan KetuhananYME”. 

 Didalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dalam Islam adalah pernikahan, 

yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah. Di samping itu, menurut Ahmad Azhar Basyir, 

perkawinan ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara 

seorang laki-laki dan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara 

kedua belah pihak, dengan dasar suka rela untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup 

berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang 

diridhoi Allah.1 

 Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 menegaskan bahwa;  

“tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 

 Hal ini sejalan dengan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan 

bahwa :  

1http//:digilib.unila.ac.id. Konsep-perkainan-di-indonesia. Diakses Pada Tanggal 15 Januari 2018, Pukul. 
21.10 WITA 

                                                             



 
 

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan 
harus dicatat. 

2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1 dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang 
32 Tahun 1954. 

 
 Dari keterangan di atas telah terlihat jelas bahwa tujuan dicatatkannya 

perkawinan adalah mewujudkan ketertiban dalam masyarakat Islam. Dari pencatatan ini 

jugalah, apabila terdapat permasalahan yang muncul di kemudian hari, maka hak dari 

suami istri akan tetap terlindungi sebagai mana telah diatur dalam Undang-Undang No. 

1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

II. PEMBAHASAN 

A. Pengaturan Pernikahan Dibawah Tangan Ditinjau Dari Ketentuan Hukum Positif 

Yang Berlaku Di Indonesia 

 Hukum perkawina merupakan bagian integral dari syariat islam, yang tidak 

terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak islam. Di atas inilah dasar inilah hukum 

perkawinan ingin mewujudkan perkawinan  dikalangan orang muslim menjadi 

perkawina yang bertauhid dan berakhlak, sebab perkawinan semacam inilah yang bisa 

diharapkan memiliki nilai trasendental dan sakral untuk mencapai tujuan perkawinan 

yang sejalan dengan tujuan dan syariat islam. 

A.1  Perkawinan dibawah tangan ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 PP No. 9 Tahun 

1975  

Keabsahan suatu perkawinan merupakam suatu hal yang sangat prinsipil, karena 

berkaitan erat dengan akibat-akibatt perkawinan, baik yang berkaitan dengan anak  

keturunan maupun dengan harta. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan telah merumuskan kriteria keabsahan suatu perkawinan, yang diatur 

dalam pasal  2, sebagai berikut: 

1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaannya. 

2) Tiap-tiap perkawinan dicatat meneurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.    

 Pasal 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tersebut menetapkan dua 

garis hukum yang harus dipatuhi dalam suatu perkawinan. Ayat 1 mengatur secara 

tegas dan jelas tentang keabsahan suatu perkawinan, adalah satu-satunya syarat sah 

suatu perkawinan bila perkawinan itu dilakukan sesuai aturan agama yang 



 
 

melakukan perkawinan tersebut. Ketentuan agama untuk sahnya suatu perkawinan 

bagi umat islam yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan sarat-sarat dan 

rukun nikah. Penjelasan ayat (1) tersebut menyatakan bahwa, tidak ada perkawinan 

diluar hukum masing masing agama dan kepercayaannya itu sesuai dengan UUD 

1945. Dan yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi 

golongan agamanya dan kepercayaannyaitu selama tidak bertentangan dengan atau 

tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang lain. 

A.2  Perkawinan dibawah tangan ditinjau dari Impres No. 1 Tahun 1991 Tentang 

Kompilasi Hukum Islam  

 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memuat masalah pencatatan perkawinan 

ini pada Pasal 5 yaitu :  

a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam,  setiap perkawinan 

harus dicatat.  

b. Pencatatan  perkawinan  tersebut  pada  ayat  (1)  dilakukan  oleh  Pegawai 

Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 

jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.  

Selanjutnya pada Pasal 6 KHI dikatakan :  

1. Untuk  memenuhi  ketentuan  dalam Pasal  5,  setiap  perkawinan  harus 

dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan  Pegawai  Pencatat Nikah.  

2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai  Pencatat  Nikah tidak 

mempunyai kekuatan hukum.    

A.3 Masalah Pernikahan Sirri Serta Alasan Terjadinya Pernikahan Dibawah Tangan 



 
 

H. Wildan Suyuti Mustofa menjelaskan,2 bahwa dari pengamatan dilapangan, nikah 

sirri dapat dibedakan kepada dua jenis, antara lain: 

a. Akat nikah yang dilakukan oileh seorang laki-laki dan seorang  

1. Masalah Nikah Sirri/Nikah Dibawah Tangan  

a. perempuan tanpa hadirnya orang tua/wali si perempuan. Dalam pernikahan 

bentuk pertama ini akad nikah hanya dihadiri oleh laki-laki dan perempuan 

yang akan melakukan akad nikah , dua orang saksi, dan guru atau ulama 

yang menikahkan tanpa memperoleh pendelegasian dari wali nikah yang 

berhak. Padahal guru atau ulama itu dalam pandangan hukum islam tidak 

berwenang menjadi wali nikah, karena ia tidak termasuk dal;am perioritas 

wali nikah. 

b. Adanya akad nikah yang memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan 

yang legal sesuai dengan ketentuan hukum islam, tetapi tidak dicatatkan 

sesuai dengan kehendak Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. 

2. Alasan Perkawinan di Bawah Tangan  

 Berdasarkan  pada  kenyataan  di masyarakat  terjadinya  kawin    di  

bawah tangan  disebab  oleh  beberapa  faktor  antara lain yaitu:  

a. Kurangnya  kesadaran  masyarakat terhadap  akibat  hukum  kawin  

dibawah tangan 

b. Letak geografis yang jauh dari perkotaan sehingga proses administrasi 

pencatatan perkawinan memerlukan  pengorbanan waktu, tenaga dan biaya 

yang besar.   

2Ibid. 
                                                             



 
 

c. Sistem berokrasi pencatatan yang dimuali lapisan  bawah  RT, Lurah,  

Camat, Puskesmasy, KUA dianggap masyarakat mempersulit proses 

pencatatan 

d. Adanya unsur keterpaksaan atau kesengajaan untuk merahasiakan 

perkawinan karena alasan tertentu. 

 

 

3. Bentuk Perlindungan Terhadap Wanita Dan Anak Dari Nikah Sirih Dengan 

Isbad Nikah 

Isbat nikah yang lebih popular disebut dengan pengesahan nikah, dalam 

kewenangan Pengdilan Agama/Mahkamah Syar’iyah merupakan perkara 

voluntair. Perkara voluntair adalah jenis perkara yang hanya ada pihak 

pemohon saja, tidak ada pihak lawan dan tidak ada sengketa. Maka dari itu 

pernikahan yang dilakukan dengan nikah sirri dapat di daftarkan untuk di 

Isbad Nikah akan pernikahan tersebut legal. 

B. Pelaksanaan pernikahan dibawah tangan serta akibat hukumnya ditinjau dari 

ketentuan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia 

 Sistem hukum Indonesia tidak mengenal istilah “kawin di bawah tangan” atau 

semacamnya, dan belum diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Namun, secara 

sosiologis, istilah “kawin di bawah tangan” atau “kawin sirri” diberikan bagi perkawinan yang 

tidak dicatat atau dilakukan tanpa memenuhi ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 khususnya 

tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974. 

B.1 Akibat Nikah Sirri. 



 
 

 Sebagaimana dijelaskan di atas unsur pencatatan terhadap suatu 

perkawinan merupakan hal yang sangatpenting. Walaupun bersifat administratif , 

tetapi pencatatan mempunyai pengaruh besar secara yuridis terhadap pengakuan 

hukum terhadap keberadaan perkawin tersebut. Dengan adanya pencatatan terhadap 

perkawinan tersebut yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, kemudian 

diterbitkannya Buku Kutipan Akta Nikah, maka telah ada bukti otentik tentang 

telah dilangsungkannya suatu perkawinan yang sah, yang diakui secara agama serta 

diakui secara yuridis 

B.2 Akibat Nikah Siri Terhadap Harta Perkawinan 

 Perkawinan yang terjadi di luar ketentuan hukum tidak akan mendapatkan 

pengakuan  dan tidak dilindungi oleh hukum. Suatu perkawinan yang dilaksanakan 

tidak mematuhi hukum perkawinan tersebut, maka keturunan dan harta 

kekayaannya akan mengalami masalah dikemudian hari. 

B.3 Akibat Nikah Sirri Terhadap Status Hukum Seseorang 

 Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kejelasan status 

seseorang sebagai suami atau sebagai istri merupakan suatu keharusan. Kepastian 

status tersebut dapat dilihat dari bukti perkawinan mereka, dalam bentuk akta 

perkawinan. Sebaliknya, suami ataun istri yang tidak memiliki akta perkawinan 

sebagai akibat dari perkawinannya tidak dicatat, tidak memberikan kepastian 

hukum terhadap perkawinan mereka. 

Selain itu, dampak hukum perkawinan di bawah tangan adalah:  

1. Perkawinan Dianggap tidak Sah 



 
 

 Meski  perkawinan  dilakukan menurut  agama  dan  kepercayaan, 

namun di mata negara perkawinan Anda dianggap  tidak  sah  jika  belum  

dicatat oleh  Kantor  Urusan  Agama  atau  Kantor Catatan Sipil. 

2. Anak  Hanya  Mempunyai  Hubungan Perdata dengan Ibu dan Keluarga Ibu 

 Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan  atau  perkawinan  yang  

tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga  hanya  mempunyai  

hubungan perdata  dengan  ibu  atau  keluarga  ibu (Pasal  42  dan  43  Undang-

Undang Nomor  1  Tahun  1974).  Sedang hubungan perdata  dengan ayahnya 

tidak ada. 

3. Anak  dan  Ibunya  tidak  Berhak  atas Nafkah dan Warisan  

 Kemudian  dampak  lain  adanya perkawinan  di  bawah  tangan,  baik 

terhadap  isteri  maupun  anak -anak adalah :adalah :  

a. Terhadap Istri 

 Perkawinan bawah tangan berdampak sangat  merugikan  bagi istri  dan  

perempuan  umumnya, baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum: 

1. Tidak dianggap sebagai istri sah 

2. Tidak  berhak  atas  nafkah  dan warisan  dari  suami  jika  ia meninggal 

dunia. 

3. Tidak  berhak  atas  harta  gonogini  jika  terjadi  perpisahan, karena secara 

hukum perkawinan anda dianggap tidak pernah terjadi 

b. Terhadap Anak 

 Status anak  yang  dilahirkan dianggap  sebagai  anak  tidak  sah. 

Konsekuensinya, anak hanya mempunyai  hubungan  perdata dengan  ibu  dan  



 
 

keluarga  ibu. Artinya,  si  anak  tidak  mempunyai hubungan hukum  terhadap 

ayahnya (Pasal 42 dan Pasal 43 UU Nomor 1 Tahun  1974,  Pasal  100  KHI 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

III. PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

1. Pengaturan Pernikahan Dibawah Tangan Ditinjau Dari Ketentuan Hukum Positif 

Yang Berlaku Di Indonesia yaitu Udang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur tentang pernikahan sirri 

atau nikah di bawah tangan. Sahnya perkawinan apabila dilakukan dengan tata 

cara agama masing-masing serta di catat menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menegaskan bahwa pernikahan 

dilakukan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah sehingga 

perkawinan yang dilakukan dapat dikatan sah menurut aturan yang berlaku.  

2. Pelaksanaan pernikahan dibawah tangan serta akibat hukumnya ditinjau dari 

ketentuan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia yaitu Pernikahan yang sah 

menurut aturan berlaku dapat dibuktikan dengan Akta nikah. Tidak dicatatkannya 

suatu perkawinan maka menurut hukum yang berlaku, perkawina tersebut 

dianggap tidak sah dan kewajiban suami untuk menafkahi istri tergantung pada 

niat suami mau atau tidak menafkahi istrinya. Kendati demikian, di Indonesia 

masih banyak masyarakat melakukan pernikahan dengan cara nikah sirri. 

Sebagaimana hal di atas, pernikahan tersebut di anggap tidak sah.  

 

B. SARAN 

1. Bagi masyarakat 

a. Pernikahan serri atau pernikahan di bawah tangan merupakan pernikahan 

yang sah sebagai mana di sebutkan di dalam Pasal 2 ayat 1, tetap hak-hak 

yang di dapatkan istri dan anak tidak menjadi tanggung jawab suami jika 



 
 

mengacu pada undang-undang perkawinan. Untuk melindungi hak istri 

maupun anak  di atur dalam Pasal 2 ayat (2) yang mengatur tentang 

pencatatan perkawin, dengan dicatatkan perkawinan tersebut maka hak istri 

maupun anak di lindungi oleh undang-undang tersebut. Maka dari itu 

pentingnya sebuah pencatatan perkawinan atau akta nikah dalam sebuah 

perkawinan.  

b. Bagi masyarakat yang telah melangsungkan pernikahan sirri diharapkan 

untuk segara melalukan Isbad Nikah (pengesahan perkawinan) agar hak-

haknya dapat di jamin oleh undang-undang. 

2. Bagi instansi terkait 

 Perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat tentang dampak 

pernikahan sirri atau nikah dibawa taangan yang merugikan salah satu pihak 

khususnya wanita dan keturunannya serta mengantisipasi masalah-masalah 

yang timbul dikemudian hari yang terjadi akibat pernikahan dibawah tangan 

atau nikah sirri. 
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