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ABSTRAK 

Nikah siri merupakan sebuah proses pernikahan dengan akad nikah secara 

sembunyi-sembunyi. Dengan artian dalam pernikahan tersebut tidak ada bukti 

pencatatan pernikahan dari lembaga yang berwenang, Pegawai Pencatat Nikah 

(PPN) atau pegawai/penghulu Kantor Urusan Agama (KUA). Padahal Dijelaskan 

dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan 

dicatat menurut undang-undang yang berlaku. Namun fakta di lapangan masih ada 

masyarakat yang menikah secara siri, tanpa dicatatkan.  

Praktek nikah siri di daerah Bagelen dilakukan oleh remaja yang masih 

menginjak usia SMP. Pada tahun 2018 ada 10 (sepuluh) pasangan pengantin di 

bawah umur yang menikah secara siri. Penyebab pelaku melakukan nikah siri, 

pertama, karena hamil di luar nikah. Kedua, usia mereka belum memenuhi syarat 

batas minimal usia pernikahan menurut aturan di Indonesia. Oleh sebab itu, 

dirumuskan dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana peran KUA Kecamatan 

Bagelen dalam meminimalisir pernikahan siri. Bagaimana Pandangan Kepala 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagelen terhadap nikah siri perspektif hukum 

Islam. 

Jenis penelitian ini adalah field reseach atau lapangan, dengan 

menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu wawancara dan dokumentasi. 

Pendekatan yang digunakan adalah normatif melalui analisis hukum Islam dan 

yuridis melalui Peraturan perundang-undangan. Analisis data yang digunakan 

kualitatif dengan metode induktif. Pandangan Kepala KUA Kecamatan Bagelen 

dan Peran KUA Kecamatan Bagelen dalam meminimalisir pernikahan siri. 

Hasil penelitian menunjukkan Banyak faktor penyebab pernikahan siri di 

antaranya, faktor ekonomi, belum cukup umur untuk menikah, karena hamil di 

luar nikah, kurang kesadaran masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku, 

atau aturan Negara kurang tegas. Peran KUA sebagai lembaga Negara yang tegas 

dalam meminimalisir pernikahan siri, antara lain memberikan penyuluhan dan 

sosialisasi terkait pengertian tentang dampak negatif dari nikah siri serta 

pentingnya pencatatan pernikahan sebagai bentuk perlindungan pernikahan di 

mata hukum. KUA bekerja sama dengan BP4, UPT KB, Penyuluh Agama, forum 

Majelis Ta’lim dan instansi sekolah.  

 

Kata Kunci : Nikah Siri, Faktor Penyebab Nikah Siri, Peran KUA,.
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MOTTO 

 

Al khiyaru khiyarullah 

 

“percaya akan jalan dan Kuasa yang Allah 

beri, tidak lain adalah yang terbaik untuk 

hamba-Nya” 

 

 إّن مع العسر يسرا

“Sesungguhnya sesudah kesulitan pasti 

ada Kemudahan” 

 

“Sebuah pengharapan yang 

menggebu-nggebu, aku percaya akan 

tercapai. Aku percaya mimpi indah 

akan menjadi Nyata jika dikuatkan 

dengan Doa dan Sujud kepada-Nya. 

Bismillah” 

 

Ria, Januari 2021
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KATA PENGANTAR 

 بسم هللا الّرحمن الّرحيم
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan 

bahwa perkawinan adalah bentuk ikatan lahir batin suami isteri karena 

sudah adanya tali pernikahan dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
1
 

Dalam ilmu sosial perkawinan sebagai bentuk naluri atau fitrah 

manusia untuk melanjutkan keturunannya. Perkawinan  berlandaskan untuk 

membentuk keluarga yang kekal dan bahagia serta sakinah, mawaddah, dan 

rahmah dengan proses ijab dan qabul. Oleh karena itu, peraturan perundang-

undangan tentang perkawinan bukan asal-asalan dibuat oleh pemerintah, 

tetapi bersumber pada ketentuan Hukum Allah, sesuai syari’at Islam dan 

hukum fiqh lainnya. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam 

menyetujui dan mengamalkan peraturan perkawinan yang bersumber dari 

Hukum Islam.
2
 Dalam firman Allah SWT : 

                                                           
1
Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974  

2
Irfan Islami, Perkawinan di bawah tangan (Kawin Siri) dan akibat Hukumnya, (ADIL: 

Jurnal Hukum Vol. 8 N0. 1), hlm. 72  



2 
 

 

ق منها زوجها للنس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخايا يها ا

ا هللا الذي تسا ءلون به واالرحام اّن وء وتقوبث منهما رجا ال كثيرا ونسا

هللا كان عليكم رقيبا
3
  

  

Dalam hukum Islam, perkawinan adalah  suatu perjanjian yang kuat 

atau mitsaqan ghalizan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 dalam 

Kompilasi Hukum Islam, yaitu “Perkawinan menurut hukum Islam adalah 

pernikahan, yaitu akad yang kuat dan kekal atau mitsaqan ghalizandengan 

tujuan melaksanakan ibadah dari perintah Allah”.
4
 Dalam Kompilasi 

Hukum Islam Pasal 3 menjelaskan tujuan utama dari sebuah pernikahan 

yakni “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga 

yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.
5
 

Sahnya perkawinan menurut hukum Islam dan hukum Positif berbeda. 

Dalam hukum Islam jika perkawinan sudah memenuhi syarat-syarat dan 

rukun perkawinan maka telah sah. Dalam hukum Positif adanya tambahan 

bahwa perkawinan harus dicatatkan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 dalam Pasal 2, “perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku
6
” 

                                                           
3
QS. An-Nisa (4)  : 1 

4
Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam  

5
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam   

6
Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
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Dampak negatif yang ditimbulkan ketika dalam perkawinan tidak 

dicatatkan lebih mengarah ke perempuan (istri) dan anak-anak.  Adapun 

beberapa dampak dari nikah siri secara hukum adalah sebagai berikut : (1) 

apabila suami tidak bertanggungjawab, maka tidak diakui sebagai istri, (2) 

terabaikannya hak dan kewajiban, (3) kekhawatiran karena tidak adanya 

bukti hukum atas perkawinan, (akta nikah), dan lain sebagainya.
7
 Maka 

dalam pernikahan siri tidak adanya kepastian hukum, sehingga jika adanya 

kekarasan atau masalah  rumah tangga yang berujung perceraian tidak bisa 

diurus secara hukum, karena tidak adanya hak legalitas hukum bagi 

perkawinan mereka. 

Meskipun telah ada peraturan serta syarat dalam melakukan 

perkawinan, masyarakat yang tidak mentaati peraturan. Salah satunya 

perkawinan bawah tangan (nikah siri) atau suatu perkawinan yang 

memenuhi syarat-syarat pernikahan, tetapi tidak dicatatkan secara resmi 

oleh hukum Negara (Pegawai Pencatat Nikah) dalam menangani 

perkawinan.
8
 Nikah siri berarti suatu perkawinan yang rukun dan syaratnya 

telah terpenuhi, namun tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah atau 

Kantor Urusan Agama seperti yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974.
9
 

                                                           
7
Siti Ummu Adillah, “Analisis Hukum terhadap Faktor-faktor yang Melatarbelakangi 

terjadinya Nikah Siri dan Dampaknya terhadap Perempuan (Istri) dan Anak-anak”, (Jurnal 

Dinamika Hukum, Vo. 11, 2011), hlm. 109  

8
Ayu Dewi, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak pada Nikah Siri Syar’I 

bagi Pasangan Muslim”, Skripsi S1, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018, hlm. 4 

9
Akhsin Muamar, Nikah Bawah Tangan (versi anak Kampus), (Tangerang: Qultum Media, 

2005), hlm. 18  
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Praktek nikah siri di daerah Bagelen umumnya dilakukan oleh remaja-

remaja yang masih menginjak usia SMP. Beberapa tahun terakhir, sekitar 

tahun 2018 ada 10 (sepuluh) pasangan pengantin muda di bawah umur yang 

menikah secara siri. Faktor penyebab pelaku melakukan nikah siri, pertama 

karena hamil di luar nikah. Kedua, usia mereka belum memenuhi syarat 

untuk mengurus pernikahan secara sah menurut aturan di Indonesia. Solusi 

untuk menutupi sindiran dari tetangga atau masyarakat karena telah 

melakukan perbuatan yang kurang baik kedua keluarga sepakat untuk 

menikahkan anaknya secara siri. 

Nikah siri ini sah menurut agama karena  sesuai dengan rukun dan 

syarat pernikahan : kedua calon mempelai (laki-laki dan perempuan), wali, 

Ijab Qabul, dan dua orang saksi laki-laki yang adil.
10

 Namun, dalam 

pernikahan tersebut tidak didaftarkan administrasi di Kantor Urusan Agama 

karena syarat tidak terpenuhi, yaitu  usia perkawinan sesuai dengan Pasal 7 

Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.  Sehingga perkawinan tersebut 

tidak didaftarkan di KUA dan tidak dicatatkan di KUA. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti tergerak untuk 

melakukan penelitian dengan mengambil judul “Pandangan Kepala Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo Terhadap Nikah 

Siri Perspektif Hukum Islam”. 

B. Rumusan Masalah 

                                                           
10

M. Musthafa Luthfi dan Mulyadi Luthfy R., Lc., Nikah Siri, (Surakarta : Wacana Ilmiah 

Press, 2010), hlm. 23-25 
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Dari beberapa uraian latar belakang masalah, maka dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan nikah siri? 

2. Bagaimana peran KUA Kecamatan Bagelen dalam 

mensosialisasikan Hukum Perkawinan? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adanya rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan : 

a. Untuk menjelaskan factor-faktor yang menyebabkan nikah siri di 

daerah Bagelen 

b. peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagelen 

Kabupaten Purworejo dalam mensosialisasikan Hukum 

Perkawinan. 

2. Kegunaan Penelitian 

Suatu penelitian yang dilaksanakan, harus terdapat  kegunaan. Dan 

kegunaan penyusunan skripsi ini sebagai berikut : 

1) Akademik 

Penelitian ini diharapkan menjadi suatu kontribusi dalam 

pemikiran mengenai hukum perkawinan terkhusus nikah siri. 

Lebih memahami dampak yang ditimbulkan terhadap nikah siri. 

Serta dapat membuka wawasan dan dapat dijadikan refrerensi 

penelitian selanjutnya. 

2) Praktis 
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Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah solusi mengenai 

bagaimana menanggulangi praktik nikah siri dan bagaimana 

peran yang harus dilakukan oleh lembaga atau komunitas yang 

bertugas sebagai praktisi di KUA setempat. 

D. Telaah Pustaka 

 Berdasarkan kajian pengamatan pustaka yang penyusun lakukan, ada 

beberapa karya yang lebih dahulu meneliti tentang nikah siri. Adapun 

beberapa karya-karya tersebut adalah sebagai berikut : 

Pertama, tulisan Kharis Mudakir yang berjudul “Nikah Siri menurut 

pandangan Tokoh NU, Muhammadiyyah, dan HTI di Yogyakarta”
11

. Kharis 

menjelaskan tentang pandangan yang berbeda mengenai nikah siri dari 3 

(tiga) kalangan ormas keagamaan yakni dari Nahdlatul Ulama’ (NU), 

Muhammadiyyah, dan HTI. Ormas Nahdlatul Ulama’ (NU) beroreantasi 

terhadap pelestarian dan memelihara ajaran masa lalu yaitu dengan 

berpegangan pada pendapat para ulama masa lalu yang menganggap bahwa 

hukum nikah siri itu masih relevan tetap sah hukumnya, sesuai dengan 

pendapat Imam Syafi’i.  Ormas Muhammadiyyah berusaha menjadi 

pembaharu progress untuk masa depan. Hukum itu harus sesuai dengan 

masanya, maka nikah siri itu tidak sah karena menganggap pernikahan ini 

akan menimbulkan mafsadat terutama bagi isteri dan anak-anak. Terakhir 

untuk ormas HTI yang hukumnya masih dipelopori kondisi masa lalu, 

                                                           
11

Kharis Mudakir, “Nikah Siri menurut Pandangan Tokoh NU, Muhammadiyyah, dan HTI 

di Yogyakarta,” Tesis S2 Program Pascasarjana, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, hlm. 113-

115 
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pernikahan siri itu tetap sah, tetapi dengan catatan bahwa pencatatan dalam 

perkawinan itu perlu dipertimbangkan demi kelancaran masa depan, 

meskipun pencatatan tidak mempengaruhi keabsahan hukum agama 

termasuk pernikahan syar’i. Perbedaan penelitian Kharis dengan penelitian 

saya bahwa tulisan Kharis menjelaskan perbedaan nikah siri menurut 

pandangan3 (tiga) ormas Islam (Nahdhatul Ulama’, Muhammaddiyah, dan 

HTI). kasus yang peneliti teliti di Daerah Bagelen, yakni maraknya 

pernikahan siri bagi pasangan dibawah umur dan peran KUA dalam 

menaggulangi nikah siri tersebut. 

Kedua, Artikel yang ditulis Ismail Zubir dengan judul “Persepsi 

terhadap Nikah Siri (Kasus Masyarakat Desa Sinarrancang, Mundu, 

Cirebon)”.
12

 Ismail menjelaskan tentang masyarakat di Desa Sinarrancang 

menyebut nikah siri sebagai “Nikah Kyai”. Pandangan dan pemahaman 

masyarakat Desa Sirrancang bahwa pernikahan tersebut sah karena telah 

memenuhi syarat,  rukun nikah dan perantara atau wali. Banyaknya praktik 

nikah siri di Desa Sinarrancang karena pengetahuan mereka tentang UU 

Perkawinan Tahun 1974 sangat rendah. Pelayan publik, dalam hal ini KUA, 

belum melakukan sosialisasi secara massif, sehingga berimbas pada 

berbagai macam persoalan, Biaya pengurusan pernikahan juga relatif mahal, 

waktu yang panjang dalam pengurusan, aparat yang jumlahnya sangat 

sedikit dan lain sebagainya. Perbedaan penelitian Ismail dengan penelitian 

saya adalah penelitian Ismail membahas tentang adat serta kebiasaan 

                                                           
12

Ismail Zubir, “Persepsi terhadap Nikah Siri (Kasus Masyarakat Desa Sinarrancang, 

Mundu, Cirebon)”, Jurnal Analisa, Vol. XVIII, No. 1, Jan-Jun 2011, hlm. 85 
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masyarakat Desa Sirrancang dalam melakukan nikah siri disebabkan 

masyarakat kurang memahami Hukum Positif di Indonesia. Dalam 

penelitian saya, walaupun sebagian besar masyarakat Bagelen tahu akan 

hukum, namun untuk pasangan dibawah umur hamil diluar menikah kurang 

diterapkan, masih ada keluarga pasangan yang menikahkan anaknya secara 

diam-diam. 

Ketiga, tulisan Ahmad Badrut Tamam yang berjudul “Nikah Siri 

Solusi Pernikahan Anak di Bawah Umur di Desa Petung, Panceng, 

Gresik”.
13

 Badrut Tamam membahas faktor-faktor yang disebabkan 

masyarakat Desa Petung melakukan tradisi nikah siri khususnya bagi anak 

di bawah umur. Faktor tersebut di antaranya faktor internal, (1) kemauan 

anak dan restu kedua orang tua, (2) kurangnya pemahaman masyarakat 

tentang peraturan perkawinan dan pentingnya lembaga KUA, (3) 

mengantisipasi terjadinya kehamilan di luar nikah. Faktor eksternal yakni, 

(1) faktor lingkungan karena sebagai tradisi/kebiasaan sehingga 

menyebabkan nikah siri dianggap hal yang biasa, (2) pergaulan, (3) kurang 

perhatian dari pemerintah. Faktor lainnya seperti faktor pendidikan, 

ekonomi, dan agama. Dalam penelitian peneliti berbeda dengan penelitian 

Badrut Tamam, peneliti lebih mengkhususkan pandangan Kepala KUA 

Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo terhadap nikah siri perspektif 

Hukum Islam. Peneliti menganalisa data pokok tentang nikah siri yang 

                                                           
13

 Ahmad Badrut Tamam, “Nikah Siri Solusi Pernikahan Anak di Bawah Umur di Desa 

Petung, Panceng, Gresik”, Jurnal Al-Ahwal, Vol. 3, No. 1, 2010, hlm. 67 
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diperolah menurut pandangan Kepala KUA, lalu dipadukan dengan 

peraturan perundang-undangan di Indonesia (Yuridis) yang masih berlaku. 

Keempat, Artikel Irfan Islami dengan judul “Perkawinan di bawah 

Tangan (Kawin Siri) dan Akibat Hukumnya”.
14

 Irfan membahas tentang 

maraknya nikah siri di kalangan masyarakat, termasuk masyarakat yang 

kurang memahami aturan hukum dan masyarakat ekonomi bawah. Padahal 

dalam UU No. 1 Tahun 1974 telah tertulis di Pasal 2 Ayat (2) bahwa “Tiap-

tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku“. 

Adanya pencatatan perkawinan untuk mendapatkan kemashlahatan dalam 

berumah tangga. Itu sebabnya Negara telah mengeluakan aturan perkawinan 

dengan tegas, agar perkawinan tersebut dicatatkan. Dalam penelitian Irfan 

terdapat perbedaan dengan penelitian saya, penelitian Irfan membahas 

faktor penyebab nikah siri dan akibat hukum menurut perundang-undangan 

di Indonesia. Penelitian saya membahas pandangan Kepala KUA 

Kecamatan Bagelen terhadap nikah siri, dan peran KUA Kecamatan 

Bagelen dalam menangani nikah siri. 

Kelima, Tulisan Masturiyah dengan judul “Nikah Siri; Perspektif 

Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional”.
15

 Masturiyah menjelaskan 

kedua perbedaan nikah siri dalam Hukum Islam dan Hukum Positif. Dalam 

Hukum Islam terdapat banyak ayat al-Qur’an yang membahas tentang 

                                                           
14

Irfan Islami, “Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Siri) dan Akibat Hukumnya”, Adil: 

Jurnal Hukum, Vol.8, No.1, 2017, hlm. 87 

15
Masturiyah, “Nikah Siri; Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional”, 

Jurnal Musawa, Vol. 12, No. 1, Jan 2013, hlm. 60-61 
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perkawinan, namun dalam ayat tersebut tidak ada yang menjelaskan bahwa 

perkawinan itu harus dicatatkan. Namun, dalam Q.S. Al-Baqarah (2) : 282 

tentang keharusan. Jadi disimpulkan bahwa dalam Hukum Islam pun suatu 

keharusan dalam mencatatkan transaksi (kawin) untuk menjaga 

kemashlahatan dalam rumah tangga. Dalam hukum Positif (Perkawinan) 

nikah siri itu tidak sah dan tidak sesuai, karena selain tidak adanya kekuatan 

hukum untuk melindungi hak dan kewajiban suami istri. Dan yang 

terpenting terjaminnya rumah tangga melalui pengakuan pernikahan oleh 

Negara dengan bukti akta nikah. Penelitian Masturiyah membahas 

perbedaan nikah siri secara Hukum Islam dan Hukum Positif, berbeda 

dengan penelitian saya membahas secara khusus menurut pandangan Kepala 

KUA Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo terhadap nikah siri dan 

peran KUA dalam meminimalisir angka nikah siri. 

Dengan demikian, dari hasil telaah pustaka yang penulis lakukan, 

penulis belum menemukan sebuah penelitian yang mengkaji tentang 

Pandangan Kepala KUA Kecamatan Bagelen terhadap Nikah Siri Perspektif 

Hukum Islam. Secara khusus, penelitian ini perlu dilakukan agar seluruh 

kalangan masyarakat mengetahui dan memahami arti pentingnya aturan 

perkawinan dan dampak yang ditimbulkan dari nikah siri. 

E. Kerangka Teori 

Kerangka konseptual yang akan digunakan penyusun sebagai pisau 

analisis untuk membedah masalah-masalah yang akan diteliti, sebagai 

berikut : 
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Nikah siri saat ini menjadi bahan polemik kehidupan yang kian marak 

dikalangan masyarakat. Tanggapan masyarakat terhadap nikah siri tersebut 

ada yang pro, tetapi ada juga yang kontra. Masyarakat yang pro terhadap 

nikah siri, dalam kehidupan lingkungannya nikah siri sudah menjadi 

adat/kebiasaan. Masyarakat yang kontra paham akan hukum dan 

mengetahui apa dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan siri. 

Pernikahan dengan cara siri umumnya bukan orientasi adat di 

masyarakat setempat, sebab nikah seperti ini tidak mencapai tujuan 

maksimal dari pernikahan Islami yakni rumah tangga yang stabil, 

pembentukan keluarga sakinah, menanggung nafkah anak-anak dan 

pendidikan mereka, meskipun hanya memenuhi syarat biologis halal.
16

 

Pernikahan bukan hanya salah satu jalan halal antara laki-laki dan 

perempuan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan 

keturunan.
17

 Tetapi bagaimana terpeliharanya dan mempertahankan hak dan 

kewajiban, sehingga rumah tangga tersebut aman dan tentram.
18

 Dalam hal 

tersebut maka kedua pasangan harus memulai dan membentuk pernikahan 

yang secara sah menurut hukum Negara dan agama. 

Menurut Jumhur Ulama (Madzhab Hanafi, Syafi’i, dan Hanbali), 

nikah siri adalah nikah yang tidak dihadiri saksi, ketika dihadiri saksi, 

                                                           
16

 M. Musthafa Luthfi dan Mulyadi Luthfy R., Lc., Nikah Siri, (Surakarta: Wacana Ilmiah 

Press, 2010), hlm. 92 

17
H. Sulaiman Rasjid, Fikih Islam, (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2017), hlm. 

374  

18
 Fuad Shalih, Menjadi Pengantin Sepanjang Masa: Kiat Merencanakan dan Merawat 

Pernikahan, terj. Dwi Andi Lubis, Syahirul Alim al-Adib, Abu Ibrahim Yasir, (Solo: Aqwam, 

2008), hlm. 22 
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menjadi nikah a’laniyah (yang diumumkan). Ketika pernikahan kurang dari 

dua saksi laki-laki, Jumhur mendefinisikan nikah siri. Sedangkan Madzhab 

Maliki berpendapat tentang nikah siri terdapat dua hal mendasar, yaitu 

hukum nikahnya fasakh jika diketahui sebelum dukhul, dan tidak fasakh jika 

diketahui sudah dukhul dan berlangsung lama.
19

 Fasakh yaitu pembatalan 

nikah yang dilakukan suami atau istri karena sebab-sebab tertentu. Hukum 

nikah siri menurut 4 (empat) mazhab bahwa Jumhur Ulama (Mazhab 

Hanafi, Mazhab Syafi’I, Mazhab Hanbali), hukumnya boleh dan sah, 

kecuali Mazhab Syafi’I dan Hanbali berpendapat boleh dan sah disertai 

makruh. Menurut Mazhab Maliki hukum nikah siri tidak sah dan batal 

karena fasakh.
20

 

Para ulama ada yang membolehkan dan ada yang melarang 

pernikahan siri. Pendapat Jumhur Ulama’ bahwa kesaksian atau keberadaan 

saksi dalam pernikahan sudah menghapuskan kerahasiaan yang dilarang 

syari’at. Namun tidak berpengaruh terhadap keabsahan nikah siri yang 

syarat dan rukunnya terpenuhi. Meskipun demikian, pengumuman 

pernikahan itu lebih afdhal.
21

 Diperkuat dengan putusan Lembaga Fatwa 

Arab Saudi (al-Lajnah al-Daimah)  bahwa pernikahan dalam Islam 

dibangun atas dasar pemberitahuan atau pengumuman, maka tidak 

                                                           
19

 Faishal Agil, “Telaah Fatwa tentang Nikah Siri”, (Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum 

Islam), Vol. 4 No. 1, April 2013, hlm. 58 

20
Ibid, hlm. 59 

21
 M. Musthafa Luthfi dan Mulyadi Luthfy R., Lc., Nikah Siri, (Surakarta : Wacana Ilmiah 

Press, 2010), hlm. 46 
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diperbolehkan untuk merahasiakan pernikahan. Sebab disyariatkan adanya 

pemberitahuan dalam pernikahan karena adanya hikmah-hikmah yang 

mulia, yakni hikmah perbedaan anatar pernikahan dengan pelacuran. Karena 

pelacuran adalah sesuatu yang disembunyikan.
22

 

Dr. Mahmoud Abdul Mutajalli Khalifa, anggota Lembaga Fatwa 

Dubai menegaskan bahwa apabila suatu pernikahan dianggap sah jika telah 

melakukan ijab-qabul, pengumuman, mas kawin, dan niat 

berkesinambungan, serta wali.
23

 Apabila hal-hal tersebut sudah terpenuhi 

dalam suatu pernikahan maka pernikahan tersebut sah menurut syari’at dan 

dapat mencapai keinginan hubungan suami-isteri meskipun beberapa sisi 

tidak terpenuhi sehingga pernikahan seperti ini bukanlah pernikahan ideal 

dalam Islam. Meskipun begitu, pernikahan siri tersebut lebih baik jika 

dibandingkan dengan hubungan haram.
24

 

Ulama yang melarang nikah siri bahwa nikah tersebut sebagai pintu 

masuk menuju kemudharatan sebab seorang suami tidak bertanggung jawab 

terhadap keluarga. Suami dapat dengan mudah menikah dengan orang lain 

atau menceraikan istri. Dijelaskan dalam kaidah ushul fiqh : 

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني ال لأللفاظ والمباني
25
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 Faishal Agil, “Telaah Fatwa tentang Nikah Siri”, (Istidlal : Jurnal Ekonomi dan Hukum 

Islam), Vol. 4 No. 1, April 2013, hlm. 60 

23
 Ibid, hlm. 83 

24
Ibid   

25
 Ibid, hlm. 91 
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Maksud kaidah ushul fiqh di atas bahwa kita tidak diperbolehkan 

melakukan hal yang bathil (termasuk nikah siri), karena hal tersebut bukan 

sebagai nikah ideal dalam Islam, walaupun pernikahan tersebut sudah 

memenuhi syarat dan rukun nikah. Namun yang wajib dianjurkan adalah 

menikah secara resmi catatan sipil di badan yang berwenang atau Kantor 

Urusan Agama (KUA), agar rumah tangga tentram (tujuan pernikahan). 

Pencatatan pernikahan untuk menjaga hak-hak suami-istri, seperti hak 

istri untuk mendapatkan tempat tinggal dan nafkah, hak anak untuk 

memperoleh nashab, hak warisan, dan lain-lain. Manfaat pencatatan akad 

nikah ini, orang-orang yang bersangkutan bisa lebih terjaga dan terjamin 

untuk mendapatkkan hak-haknya.
26

 Pencatatn adalah hal jawaz (boleh), 

dalam firman Allah SWT : 

وليكتب . يأيها الذي ن أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه

وليملل . اتب أن يكتب كما علّمه هللا فاليكتبوال يأب ك. بالعدل بينكم كاتب

الذي عليه الحّق واليتّق هللا ربه وال يبخس منه شيأ
27

 

Dalam ayat tersebut tidak dijelaskan khusus mengenai pernikahan. Inti 

dari ayat tersebut “dalam melakukan akad (utang-piutang) diharuskan 

untuk mencatatkannya” tujuannya untuk menghindari bentuk kecurangan 

atau kedzoliman. Walaupun dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW 

tidak ada  aturan ayat yang mengharuskan pencatatan pernikahan. Namun, 

                                                           
26

 M. Musthafa Luthfi dan Mulyadi Luthfy R., Lc., Nikah Siri, (Surakarta: Wacana Ilmiah 

Press, 2010), hlm. 158 

27
 QS. Al-Baqarah (2) : 282 
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kemashlahatan umat merupakan satu sandaran untuk ditetapkannya suatu 

hukum dalam Islam. Pencatatan pernikahan dapat dibenarkan dan 

diwajibkan di Negara Indonesia.   

Dalam peraturan perkawinan di Indonesia, pencatatn pernikahan 

merupakan kewajiban berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, 

dalam Pasal 2 Ayat (2) : “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku”
28

 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah diatur secara spesifik tentang 

Pencatatan Perkawinan dalam Pasal 5 yang berbunyi : 

“(1) untuk menjamin ketertiban maka perkawinan bagi masyarakat 

Islam harus dicatat.” 

“(2) perkawinan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan 

sudah diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo 

undang-Undang No. 32 Tahun 1954.”
29

 

Bahkan dalam Pasal 6 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan : 

“Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah 

tidak mempunyai kekuatan hukum”
30

 

Hal tersebut sebagai bukti adanya pernikahan, kepada kedua mempelai 

diberikan Akta Nikah oleh pegawai pencatat nikah.
31

 Menurut Syeikh Dr. 

                                                           
28

 Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 

29
 Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam  

30
 Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam 

31
Yasin Baidi, Hand Out Mata kuliah Fiqih Munakahat, (tt), hlm. 450 
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Rajab Abu Malih, pencatatan perkawinan pada zaman sekarang wajib 

karena sesuai kaidah syari’at 

ال ضرر وال ضررا
32

 

Ketiadaan akta nikah bisa saja mendatangkan kerugian dan mudharat 

bagi istri dan anak, dan semua anggota keluarga. Pemerintah sudah 

membuat aturan perundang-undangan tentang perkawinan untuk 

kesejahteraan dan kemashlahatan masyarakat Indonesia. Intruksi yang 

sesuai perintah syara’, seperti perintah sholat berjamaah, hukumnya wajib 

ditaati karena termasuk perintah Allah. Aturan pemerintah Indonesia yang 

tidak ada unsur maksiat kepada Allah (tidak  ada unsur perintah syara’) 

seperti peraturan pencatatan pernikahan itu wajib ditaati, karena mentaati 

perintah atau intruksi yang tidak berkaitan dengan unsur maksiat kepada 

Allah merupakan bukti ketaatan kepada Allah.
33

 Walaupun, Indonesia ada 

peraturan perkawinan, namun tidak semua masyarakat taat akan aturan 

hukum. Dengan segala hal yang mendesak dan darurat membuat masyarakat 

mengabaikan hukum dengan menikah tanpa dicatatkan atau nikah siri. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan salah satu komponen yang penting 

untuk mendapatkan hasil penelitian yang terarah, obyektif, faktual dan 

                                                           
32

 M. Musthafa Luthfi dan Mulyadi Luthfy R., Lc., Nikah Siri, (Surakarta : Wacana Ilmiah 

Press, 2010), hlm. 160 

33
 Ibid, hlm. 161 
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optimal. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang digunakan sebagai 

berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian lapangan (field research), yaitu suatu penelitian yang dilakukan 

secara sistematis dengan mengambil data di lapangan (field).
34

 Seluruh 

informasi data yang terkait serta mengolah data dengan cara wawancara 

dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagelen Kabupaten 

Purworejo. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penilitian ini deskriptif-analitik yang bertujuan untuk 

memaparkan, menggambarkan, dan mengklarifikasi secara obyektif data-

data yang dikaji kemudian dilakukan analisis.
35

 Gambaran tentang fakta atau 

populasi tertentu secara sistematis ,aktual, dan cermat
36

 lebih rincinya lagi 

penulis membahas, mengkaji sedalam-dalamnya berbagai pendapat yang 

diberikan oleh narasumber Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Bagelen Kabupaten Purworejo yang terkait dengan penjelasan tersebut, 

kemudian di analisa secara mendalam.
37

 

                                                           
34

Slamet Riyanto, S.T., M.M. dan Dr. Aglis Andhita Hatmawan, S.E., M.M., Metode Riset 

Penelitian Kuantitatif, Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen, 

(Yogyakarta : Penerbit Deepublish, 2020), hlm. 4 

35
 Rianto Adi, Metodologi Penelitian dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128.  

36
Kris H. Timotius, Pengantar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta : penerbit Andi, 2017), 

hlm. 16  

37
Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, dan R & D, (Bandung : Alfabeta, 2009), hlm. 29  
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3. Sumber Data 

Adapun sumber data yang diguanakan dalam penelitian ini, ada dua 

macam sumber data adalah sebagai berikut : 

a. Data Primer 

 Data primer yang digunakan dalam penyusunan ini adalah 

diambil langsung kepada narasumber dengan cara wawancara 

kepada pihak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagelen 

kabupaten Purworejo tentang praktik nikah siri di masyarakat 

Bagelen. 

b. Data Sekunder 

 Data sekunder yang digunakan dalam penyusunan ini adalah 

buku-buku, kitab, jurnal, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang 

memiliki relevansi dengan masalah yang akan dibahas. 

4. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan terhadap pokok masalah yang digunakan adalah 

pendekatan Normatif-Yuridis. Adapun pendekatan normatif ini 

mengasumsikan pada pendekatan yang menggunkan dalil dan dasar hukum 

yang diambil dari Hukum Islam. Yaitu Nash al-Qur’an, Hadist, Pendapat 

Ulama, Kaidah Fikih, dan KHI (Kompilasi Hukum Islam). Sedangkan 

pendekatan yuridis adalah pendekatan yang menggunakan hukum positif 

yang berhubungan dengan hukum nikah siri. 

5. Teknik Pengumpulan Data 
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Dari uraian jenis penilitian yang digunakan yaitu (field research), 

maka untuk memperoleh data-data yang diinginkan, peneliti menggunakan 

beberapa metode agar data yang diperoleh benar-benar valid dan penting 

karena kualitas data sangat ditentukan oleh metode pengumpulannya. Maka, 

peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan beberapa metode, yakni 

sebagai berikut : 

a. Metode Observasi 

Metode observasi atau pengamatan, merupakan peninjauan di lokasi 

penelitian dengan cara pencatatan hal-hal penting, pengambilan 

gambar untuk bukti penelitian, dan perekaman peristiwa di lokasi 

tersebut.
38

 Kegiatan peninjauan yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah mengunjungi langsung ke lokasi KUA Kecamatan Bagelen 

Kabupaten Purworejo. 

b. Metode Interview 

Metode interview atau wawancara adalah bentuk komunikasi antara 

pewawancara dengan narasumber, seperti percakapan (tanya-jawab) 

yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang dimaksud.
39

 

Metode ini digunakan untuk memperoleh langsung informasi dari 

Kepala KUA Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo. 

c. Metode Dokumentasi 

                                                           
38

 Ari Rianti, “Nikah Siri dan Implikasinya terhadap Keharmonisan dalam rumah Tangga”, 

Skripsi, Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, 2018, hlm. 13 

39
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Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal terkait 

penelitian atau variabel yang berupa di buku, kitab, jurnal, artikel 

dan sebagainya.
40

 Metode ini digunakan untuk memperoleh 

informasi tentang demografi dan geografis KUA Kecamatan 

Bagelen, Kabupaten Purworejo. 

6. Analisis Data 

Penelitian kualitatif ini menggunakan analisis data yang dilakukan di 

lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.
41

 Dalam penelitian ini, 

metode yang digunakan secara kualitatif dengan pola berpikir induktif, yaitu 

penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori namun dibuktikan dari 

fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, dan 

memperoleh data dari lapangan untuk menarik kesimpulan hasil 

penelitian.
42

 Dengan cara berpikir pada pengetahuan umum tentang nikah 

siri menuju kesimpulan yang bersifat khusus terhadap pandangan Kepala 

KUA Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo terhadap nikah siri 

perspektif Hukum Islam.
43

 Berkaitan dengan pandangan kepala KUA pada 

masalah tersebut, sehingga data kualitatif dapat untuk membuktikan 

hipotesis yang disusun peneliti sebelumnya. Semua data yang berkaitan 

dengan nikah siri yang telah terkumpul dapat dikembangkan, diklarifikasi, 

                                                           
40

Ari Rianti, “Nikah Siri dan Implikasinya terhadap Keharmonisan dalam rumah Tangga”, 

Skripsi, Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, 2018, hlm. 13 

41
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(Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), hlm. 40 

42
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43
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dan dapat dianalisis sesuai dengan aturan Hukum Positif dan Hukum islam 

yang berlaku.
44

 Sehingga teori dan kesimpulan menjadi sistematis dan 

mudah dicerna maupun dipahami. 

G.  Sistematika Pembahasan 

Penyusun memaparkan sistematika pembahasan dalam penelitian ini, 

agar penulisan ini dapat menunjukkan adanya kesatuan, keterikatan, dan 

keteraturan sistematika dalam mendukung dan mengarahkan pada pokok 

permasalahan yang diteliti. Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab 

yang pada masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. 

Bab pertama, pendahuluan. Secara umum bab ini menjelaskan latar 

belakang penelitian, permasalahan pokok yang akan diteliti dalam bentuk 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang 

berisi tentang penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan beberapa 

pandangan atau kasus nikah siri tentang masalah yang berbeda yang telah 

diteliti oleh peneliti terdahulu. Tujuan peneliti dalam telaah pustaka ini 

untuk memastikan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, 

kerangka teori digunakan untuk menganalisa permasalahan yang akan 

diteliti, metode penelitian yang berisi tentang metode yang akan digunakan 

dalam melakukan penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, 

pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data, serta 

adanya sistematika pembahasan. 
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Umar Sidiq, dan Dr. Miftachul Choiri, Metode Penelitian Kualitatif di bidang Pendidikan, 
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Bab kedua, membahas tentang tinjauan umum yang berkaitan dengan 

pernikahan.  Pengertian pernikahan dan pernikahan siri, beberapa dasar 

hukum pernikahan dengan ayat-ayat Al-Qur’an, syarat dan rukun 

pernikahan secara terperinci, tujuan pernikahan dan hikmah jika sudah 

melakukan pernikahan, serta membahas pendapat ulama-ulama salaf dan 

ulama kontemporer terhadap nikah siri yang melarang atau membolehkan 

nikah tersebut, serta implikasi dampak negatif yang ditimbulkan jika 

melakukan nikah siri. 

Bab ketiga, membahas tentang gambaran umum Kecamatan Bagelen 

Kabupaten Purworejo, yang didalamnya tercantum letak geografis dari 

KUA Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo, profil lengkap, struktur 

organisasi KUA bagelen, serta visi, misi dan tujuan KUA Kecamatan 

Bagelen Kabupaten Purworejo. Peneliti akan wawancara dengan Kepala 

KUA Kecamatan bagelen kabupaten Purworejo terhadap permasalahan 

nikah siri, faktor yang mendorong pernikahan siri, peran KUA Kecamatan 

Bagelen Kabupaten Purworejo dalam menangani nikah siri serta pandangan 

Kepala KUA Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo terhadap nikah siri 

perspektif Hukum Islam. 

Bab keempat, membahas tentang analisis penelitian peneliti dari data 

yang diperoleh baik primer maupun sekunder. Dan kemudian 

dikomparasikan dengan tinjauan dengan Yuridis (Hukum Positif) dan 

Hukum Islam. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis 

secara kualitatif dengan pola berpikir induktif, yaitu dengan cara berpikir 
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pengetahuan yang sifatnya murni  dan pengetahuan umum tentang nikah siri 

menuju kesimpulan yang bersifat khusus terhadap pandangan Kepala KUA 

Kecamatan Bagelen kabupaten Purworejo terhadap nikah siri perspektif 

Hukum Islam 

Bab kelima, penutup merupakan bab akhir dari penulisan skripsi ini 

yang berisi tentang kesimpulan yang merupakan hasil analisa dan menjawab 

semua pokok permasalahan yang telah diteliti, serta penilaian dari hasil 

penelitian dan saran-saran untuk kemajuan objek yang diteliti. 
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 BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari penelitian peneliti terhadap Pandangan Kepala KUA terhadap nikah 

siri, dapat disimpulkan bahwa : 

1. Factor-faktor penyebab nikah siri di daerah Bagelen yabg paling utama 

adalah hamil di luar nikah dan usia mereka belummemenuhi syarat untuk 

menikah. Factor ekonomi, factor dinaslkerja, kurang respectnya 

masyarakat terhadap nikah siri. Anggapan nikah siri tetap sah, kurang 

tegasnya aturan tentang nikah siri, kurang pahamnya masyarakat terhadap 

hukum. 

2. Peran KUA Kecamatan Bagelen dalam menangani nikah siri cukup efektif 

dengan melakukan sharing di Majelis Ta’lim, forum-forum pengajian, 

melakukan pembinaan keluarga sakinah pra-nikah, bekerja sama dengan 

Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), dan juga 

bekerja sama dengan UPT Program Keluarga Berencana (KB), Tujuan 

bimbingan dan penyuluhan ini untuk memahami kesiapan pernikahan dan 

tujuan pernikahan dalam Islam serta mencegah problem-problem dalam 

rumah tangga. 

B. Saran 



80 
 

 

1. Pegawai KUA Kecamatan Bagelen untuk lebih mempertegas lagi dalam 

melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang dampak dan akibat 

nikah siri; 

2. Untuk Peraturan Perundang-Undangan lebih ditekankan lagi terkait aturan 

yang mengatur nikah siri, perlu adanya RUU yang mengatur nikah 

tersebut dan adanya sanksi bagi pelanggar atau pelaku nikah siri; 

3. Semoga masyarakat Bagelen merespon positif dan sadar akan pentingnya 

pencatatan pernikahan sehingga tidak terjadi nikah siri. 
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LAMPIRAN 1 

 

TERJEMAHAN 

Hlm. Nomor 

Footnote 

Ayat al-Qur’an 

dan Hadist 

Terjemahan Ayat 

BAB I 

2 3 Q.S. An-Nisa (4) : 1 Wahai manusia! Bertaqwalah 

kepada Tuhanmu yang telah 

menciptakan kamudari diri yang 

satu (Adam), dan Allah 

menciptakan pasangannya (Hawa) 

dari dirinya; dan dari keduanya 

Allah memperkembangbiakkan 

laki-laki dan perempuan yang 

banyak. Bertaqwalah kepada Allah 

yang dengan nama-Nya kamu 

saling meminta, dan (peliharalah) 

hubungan kekeluargaan. 

Sesungguhnya Allah selalu 

menjaga dan mengawasimu. 

14 25 Kaidah Ushul Fiqh Patokan dalam akad (termasuk akad 

nikah) diambil dari tujuan dan 

maknanya bukan dari ungkapan dan 

bentuknya. 

14 27 Q.S. Al-Baqarah (2) 

: 282 

Wahai orang-orang yang beriman! 

Apabila kamu melakukan utang 

piutang untuk waktu yang 

ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya. Dan hendaklah 

seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar. 

Janganlah penulis menolak untuk 

menuliskannya sebagaimana Allah 

telah mengajarkan kepadanya, 

maka hendaklah dia menuliskan. 

Dan hendaklah orang yang berutang 

itumendiktekan, dan hendaklah dia 

bertaqwa kepada Allah, Tuhannya, 



 

II 
 

dan janganlah dia mengurangi 

sedikitpun dari padanya. Jika yang 

berutang itu orang yang kurang 

akalnya atau lemah (keadaanya), 

atau tidak mampu mendiktekan 

sendiri, maka hendaklah walinya 

mendiktekan dengan benar. Dan 

dipersaksikanlah dengan dua orang 

saksi laki-laki di antara kamu.  Jika 

tidak ada saksi dua orang laki-laki, 

maka boleh seorang laki-laki dan 

dua orang perempuan. Di antara 

orang-orang yang kamu sukai dari 

para saksi yang ada, agar jika yang 

seorang lupa, maka yang seorang 

lagi mengingatkannya. dan 

janganlah saksi-saksi itu menolak 

apabila dipanggil. Dan janganlah 

kamu bosan menuliskannya,  untuk 

batas waktunya baik (utang itu) 

kecil maupun besar. Yang demikian 

itu, lebih adil di sisi Allah, lebih 

dapat menguatkan kesaksian, dan 

lebih mendekatkan kamu kepada 

ketidakraguan, kecuali jika hal itu 

merupakan perdagangan tunai yang 

kamu jalankan di antara kamu, 

maka tidak ada dosa bagi kamu jika 

kamu tidak menuliskannya. Dan 

ambillah saksi apabila kamu berjual 

beli, dan janganlah penulis 

dipersulit dan begitu juga saksi. 

Jika kamu lakukan yang demikian, 

maka sungguh, hal itu kefasikan 

pada kamu. Dan bertaqwalah 

kepada Allah, Allah memberikan 

pengajaran kepadamu, dan Allah 

Mengetahui segala sesuatu. 

16 32 Kaidah Ushul Fiqh Tidak merugikan dan dirugikan 

 

  BAB II  



 

III 
 

24 2 Q.S. At-Takwir (81) 

: 7 

Apabila roh-roh dipertemukan 

dengan tubuh (dijadikan pasangan). 

 

24 3 Q.S. Ad-Dukhan 

(44) : 54 

Mereka tidak akan merasakan mati 

di dalamnya selain kematian 

pertama di dunia. Allah melindungi 

merek dari azab neraka. 

 

28 15 Q.S. An-Nisa (4) : 3 Dan jika kamu khawatir tidak akan 

mampu berlaku adil terhadap (hak-

hak) perempuan yatim (bila kamu 

menikahinya), maka nikahilah 

perempuan lain yang kamu senangi, 

: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika 

kamu khawatir tidak akan mampu 

berlaku adil, maka nikahilah 

seorang saja, atau hamba sahaya 

perempuan yang kamu miliki. Yang 

demikian itu lebih dekat agar kamu 

tidak berbuat dzalim. 

 

28 16 Q.S. An-Nuur (24) : 

32 

Dan nikahkanlah orang-orang yang 

masih membujang di antara kamu, 

dan jugaorang-orang yang layak 

menikah dari hamba-hamba 

sahayamu yang laki-laki dan 

perempuan. Jika merela miskin, 

Allah akan memberi kemampuan 

kepada mereka dengan karunia-

Nya. dan Allah Maha Luas 

(Pemberian-Nya), Maha 

Mengetahui. 

 

28 17 Q.S. Al-A’raf (7) : 

189 

Dialah (Allah) yang menciptakan 

kamu dari jiwa yang satu (Adam) 

dan dari padanya Dia menciptakan 

pasangannya, agar merasa senang 

kepada-Nya. 

 

28 18 Q.S. An-Nisa (4) : 1 Wahai manusia! Bertaqwalah 



 

IV 
 

kepada Tuhanmu yang telah 

menciptakan kamudari diri yang 

satu (Adam), dan Allah 

menciptakan pasangannya (Hawa) 

dari dirinya; dan dari keduanya 

Allah memperkembangbiakkan 

laki-laki dan perempuan yang 

banyak. Bertaqwalah kepada Allah 

yang dengan nama-Nya kamu 

saling meminta, dan (peliharalah) 

hubungan kekeluargaan. 

Sesungguhnya Allah selalu 

menjaga dan mengawasimu. 

 

29 19 Q.S. Ar-Ruum (30) : 

21 

Dan di antara tanda-tanda 

kebesaran-Nya ialah Dia 

menciptakan pasangan-pasangan 

untukmu dari jenismu sendiri, agar 

kamu cenderung dan merasa 

tentram kepada-Nya, dan Dia 

menjadikan di antaramu rasa kasih 

sayang. Sungguh, pada yang 

demikian itu benar-benar terdapat 

tanda kebesaran Allah bagi kaum 

yang berpikir. 

 

30 22 Hadist Imam 

Baihaqi 

Tidak sah suatu pernikahan tanpa 

seorang wali dan dua orang saksi 

yang adil. 

 

  BAB IV  

63 2 Hadist Shahih Ibnu 

Hibban 

Tidak sah suatu pernikahan tanpa 

seorang wali. 

 

64 4 Hadist Shahih Ibnu 

Hibban 

Wabita manapun yang menikah 

tanpa mendapat izin walinya, maka 

pernikahannya bathil, 

pernikahannya bathil, 

pernikahannya bathil. 

 

64 5 Hadist Sunan 

Baihaqi al-Kubra 

Seorang wanita tidak boleh 

menikahkan wanita lainnya. 



V 

Seorang wanita juga tidak berhak 

menikahkan dirinya sendiri. Sebab, 

sesungguhnya wanita pezina itu 

adalah seorang wanita yang 

menikahkan dirinya sendiri. 

65 7 Q.S. Ar-Ruum (30) : 

21 

Dan di antara tanda-tanda 

kebesaran-Nya ialah Dia 

menciptakan pasangan-pasangan 

untukmu dari jenismu sendiri, agar 

kamu cenderung dan merasa 

tentram kepada-Nya, dan Dia 

menjadikan di antaramu rasa kasih 

sayang. Sungguh, pada yang 

demikian itu benar-benar terdapat 

tanda kebesaran Allah bagi kaum 

yang berpikir. 

66 9 HR. Imam at-

Tirmidzi 

Ketahuilah bahwa hak-hak mereka 

(isteri)di pundakmu adalah berbuat 

baik kepada mereka  berupa 

pakaian dan makanan mereka. 

67 10 HR. Imam Baihaqi 

al-Kubra 

Umumkanlah pernikahan 

67 11 HR. Imam at-

Tirmidzi 

Yang membedakan antara haram 

dan halalnya pernikahan adalah 

mengumumkan pernikahan dengan 

memukul duff (semacam rebana) 

dan pengumuman lewat suara. 

68 12 Kaidah Qowaidh 

Fiqh 

Perkara wajib yang tidak sempura 

dengannya, maka perantara itu 

menjadi wajib. 

69 15 Q.S. Al-Baqarah (2) 

: 282 

Wahai orang-orang yang beriman! 

Apabila kamu melakukan utang 

piutang untuk waktu yang 

ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya. Dan hendaklah 

seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar. 

Janganlah penulis menolak untuk 

menuliskannya sebagaimana Allah 



VI 

telah mengajarkan kepadanya, 

70 19 HR. Ibnu Majah Tidak merugikan dan dirugikan 

71 22 Kaidah Ushul Fiqh Pada dasarnya perintah (amr) itu 

wajib. Dan menunjukkan hukum 

wajib. Kecuali ada petunjuk yang 

menunjukkan arti selain wajib. 
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