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ABSTRAK 

Pencatatan perkawinan merupakan bentuk kepedulian negara terhadap 

urusan individu warga negaranya guna melindungi hak dan menjamin terlaksanya 

kewajiban sebagai suatu implikasi dari pelaksanaan perkawinan. Dalam 

pelaksanaan tugas pencatatan perkawinan negara memberikan mandat kepada 

KUA. Akibat dipilihnya KUA sebagai institusi pencatatan perkawinan maka 

seluruh peran kepenghuluan dilimpahkan kepada penghulu KUA sebagai bentuk 

representasi dari pemerintah. Dalam praktik penyelenggaraan perkawinan di 

kabupaten Bungo penghulu KUA menyerahkan penyelenggaraan perkawinan 

kepada penghulu swasta yang memiliki kedudukan sebagai pegawai syara’ karena 

alasan tertentu. Padahal secara yuridis formal tidak ada aturan yang melandasi cara 

perkawinan tersebut. Dengan demikian dirumuskanlah masalah pokok yang akan 

menjadi pembahsan dalam tulisan ini, yakni; pertama, Bagaimana proses 

pelaksanaan perkawinan yang diselenggarakan oleh penghulu swasta? dan, 

mengapa praktik penyelenggaraan perkawinan oleh penghulu swasta masih tetap 

eksis di kabupaten Bungo? 

Untuk menjawab pokok masalah tersebut dilakukan penelitian dengan 

mengumpulkan data terkait dan melakukan observasi langsung di lapangan 

terhadap prakrik penyelenggaraan perkawinan serta melakukan wawancara dengan 

para penghulu swasta di kabupaten Bungo. Selanjutnya hasil dari penelitian tersebut 

diolah secara kualitatif dan di analisis dengan menggunakan teori sistem hukum 

yang digagas oleh Lawrence M. Friedman dan teori chaos hukum. Kedua teori ini 

saling berkolaborasi menjad satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.    

Praktik penyelenggaraan perkawinan oleh penghulu swasta di kabupaten 

Bungo dilakukan karena lemahnya hukum secara struktural. Artinya aparatur 

pelaksana hukum tidak dapat menjalankan tugasnya secara efektif karena beberapa 

alasan yakni, pertama, akses kelembagaan penghulu. Kedua, kurangnya tenaga 

penghulu dan, ketiga, keselamatan penghulu dalam bertugas. Akibat lemahnya 

sistem hukum perkawinan di Bungo secara struktural maka aturan hukum tidak 

dapat dijalankan dengan efektif, sehingga terkadang masyarakat mencari solusi 

alternatif dengan jasa penghulu swasta. Dengan demkian chaos teridentifikasi 

dalam praktik penyelenggaraan perkawinan di Bungo. Oleh karena itu, KUA 

setempat meminta kepada penghulu swasta untuk bekerjasama dalam urusan 

penyelenggaraan perkawinan masyarakat dengan tidak menghilangkan pengaruh, 

tugas dan fungsi penghulu swasta dalam budaya masyarakat. Kebijakan yang 

diambil oleh KUA setempat, walaupun tidak memiliki payung hukum, namun 

secara substansi telah membentuk suatu equiblirium baru yang berdampak pada 

keseimbangan sistem hukum perkawinan, dari kekacaun berubah menjadi suatu 

keteraturan.       

Kata kunci: Perkawinan, Penghulu Swasta, Pencatatan Perkawinan
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ABSTRACT 

Marriage registration is a form of state concern for the affairs of individual 

citizens in order to protect rights and ensure the fulfillment of obligations as an 

implication of the implementation of marriage. In carrying out the task of 

registering marriage, the state mandates the KUA. As a result of the election of the 

KUA as the institution for registering marriages, the entire role of the head was 

delegated to the head of the KUA as a form of representation from the government. 

In the practice of organizing marriages in the Bungo district, the KUA leaders hand 

over the implementation of marriages to penghulu swasta who have positions as 

“pegawai syara’” for certain reasons. Even though in formal juridical there are no 

rules that underlie this method of marriage. Thus the main problems that will be 

discussed in this paper are formulated, namely; First, how is the process of 

implementing marriages organized by penghulu swasta? and, why does the practice 

of organizing marriages by penghulu swasta still exist in Bungo district? 

To answer the main problem,  research was conducted by collecting related 

data and conducting direct observations in the field on the practice of organizing 

marriages as well as conducting interviews with penghulu swasta in Bungo district. 

Furthermore, the results of the research are processed qualitatively and analyzed 

using the theory of legal systems initiated by Lawrence M. Friedman and legal 

chaos theory. These two theories collaborate to form an inseparable whole. 

The practice of holding marriages by penghulu swasta in Bungo Regency is 

carried out because of the structural weakness of the law. This means that the law-

implementing apparatus cannot carry out their duties effectively for several reasons, 

namely, first, the access of the penghulu institution. Second, the lack of penghulu 

personnel and, third, the safety of the penghulu on duty. Due to the structural 

weakness of the marriage legal system in Bungo, the rule of law cannot be 

implemented effectively, so that sometimes people seek alternative solutions with 

the services of a penghulu swasta. Thus, chaos was identified in the practice of 

organizing marriages in Bungo. Therefore, the local KUA asks the penghulu swasta 

to cooperate in the affairs of organizing community marriages by not eliminating 

the influence, duties and functions of the penghulu swasta in the community culture. 

The policy taken by the local KUA, although it does not have a legal umbrella, has 

substantially formed a new equilibrium that has an impact on the balance of the 

marriage legal system, from chaos to order. 

Keywords: Marriage, Penghulu Swasta, Marriage Registration 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

 Penulisan Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan 

skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 

0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1987. 

 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan أ

 Bā’ B Be ب

 Tā’ T Te ت

 Sā Ṡ Es titik atas ث

 jīm J Je ج

 Hā’ ḥ Ha titik di bawah ح

 Khā’ Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zāl Ż Zet titik di atas ذ

 Rā’ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sīn S Es س

 Syīn Sy Es dan ye ش

 Ṣād Ṣ Es titik di bawah ص
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 Dād ḍ; De titik di bawah ض

 Tā’ Ṭ Te titik di bawah ط

 Zā’ Ẓ Zet titik di bawah ظ

 Ayn ...ʻ... Koma terbalik (di atas)‘ ع

 Gayn G Ge غ

 Fā’ F Ef ف

 Qāf Q Qi ق

 Kāf K Ka ك

 Lām L El ل

 Mīm M Em م

 Nūn N En ن

 Waw W We و

 Hā’ H Ha ه

 Hamzah ...’... Apostrof ء

 Yā’ Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap  

Konsonan rangkap termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh: 

 ditulis muta’aqqidīn متعقّدين

 ditulis ‘iddah عدّة

 

C. Ta’ Marbūṭah di Akhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis h: 
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 ditulis hibah هبة

 ditulis jizyah جزية

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 

terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, 

kecuali dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t, contoh: 

 ditulis ni’matullah نعمة الله

 ditulis zakātul-fiṭri زكاة الفطر

 

D. Vokal Pendek 

  َ    (fatḥah) ditulis a contoh   ب ر   ditulis ḍaraba ض 

  َ    (kasrah) ditulis i contoh   م  ditulis fahima ف ه 

  َ    (ḍammah) ditulis u contoh   ك ت ب ditulis kutiba 

 

E. Vokal Panjang 

1. Fatḥah+alif, ditulis ā (garis di atas) 

ةجاهليّ   ditulis jāhiliyyah 

2. Fatḥah+alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas) 

 ditulis yas’ā يسعى

3. Kasrah+yā’ mati, ditulis ī (garis di atas) 

 ditulis majīd مجيد

4. Ḍammah+wau mati, ditulis ū (garis di atas) 

 ditulis furūd فروض

 

 

 



 

xii 
 

F. Vokal-vokal Rangkap 

1. Fatḥah dan yā mati ditulis ai, contoh: 

 ditulis bainakum بينكم

2. Fatḥah dan wau mati ditulis au, contoh: 

 ditulis qaul قول

 

G. Vokal-vokal yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan 

Apostrof (ʻ) 

 ditulis aʻantum اانتم

 ditulis uʻiddat اعد ت

 ditulis laʻin syakartum لئن شكرتم

 

H. Kata Sandang Alif dan Lam 

1. Bila diikuti huruf Qamariyah, contoh: 

 ditulis Al-Qurˈān القران

 ditulis Al-Qiyās القياس

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya, 

contoh: 

 ditulis Asy-Syams الشمس

 ’ditulis al-samā السماء

 

I. Huruf Besar 

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan 

(EYD).  
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J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

1. Dapat ditulis menurut penulisannya, contoh: 

 ditulis Żawi al-furūd ذوى الفروض

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut, 

contoh: 

ditulis Ahl as-Sunnāh أهل السنة
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KATA PENGANTAR 

 

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Segala 

puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Dan akibat (akhirat) adalah untuk mereka 

yang bertakwa (kepada-Nya). Tidak ada permusuhan kecuali terhadap orang-orang 

yang ẓālim. Shalawat dan salam semoga tetap atas nabi kita Muhammad SAW yang 

telah mengajarkan kepada kita prinsip-prinsip pokok tauhid (ke-Esaan Tuhan) 

mewajibkan kepada kita untuk mengakuinya dengan lidah dan mempercayainya 

dengan hati. 

Selanjutnya, berbekal pertolongan, anugerah, dan rahmat yang diberikan 

oleh Allah SWT serta berkat daya dan kekuatan dari-Nya, akhirnya penyusun dapat 

menyelesaikan tesis ini guna memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh gelar 

Magister Hukum pada prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum, 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

Penyusun menyadari dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan 

semua pihak, baik moril maupun materil. Dengan demikian, penyusun 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sejak diundangkannya UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan 

Nikah, Talak dan Rujuk jo. UU No. 32 Tahun 1954 jo. UU No.1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan, persoalan penyelenggaraan perkawinan yang dilakukan 

oleh penghulu swasta (perkawinan tanpa pencatatan) masih banyak terjadi. Hal 

ini dibuktikan dengan masih adanya permohonan isbat nikah yang diajukan ke 

Pengadilan Agama.1  Di Indonesia perkawinan tanpa pencatatan disebut 

dengan menggunakan beberapa istilah populer seperti, nikah sirri,2 nikah 

ilegal,3 perkawinan di bawah tangan,4 dan perkawinan tanpa pencatatan.5 

                                                           
1 Mahkamah Agung merilis Laporan akhir tahun 2018 dan 2019 bahwa jumlah perkara 

istbat nikah selama 2 tahun tersebut berjumlah 62.486 kasus. Lihat 

https://badilag.mahkamahagung.go.id diakses tanggal 12 Juli 2021.  

 
2 Lihat U. Syafrudin, “Islam dan Budaya: Tentang Fenomena Nikah Sirri” Jurnal 

Mahkamah,Vol. 9 : 1 (Januari-Juni 2015), hlm. 21. Lihat Sri Hilmi Pujihartati, “Fenomena Nikah 

Siri di Kalangan Mahasiswa dan Dampaknya Terhadap Perempuan” Jurnal Sosiologi: Dilema, Vol. 

24 : 1 (2010), hlm. Lihat Pardianto, “Menelisik Fenomena Nikah Siri (Sebuah Kajian Tematik 

Dalam Komunikasi Islam)” Jurnal Sulesana Vol. 12 : 2  (2018), hlm. 140. Lihat Al-Farabi, “ Budaya 

Kawin Kiyai Studi Terhadap Praktek Nikah Sirri di Desa Sinarrancang, Kecamatan Mundu, 

Kabupaten Cirebon” Al-Ahwal, Vol 4 : 1 (2011), hlm. 21-56. 

 
3 Lihat Sudjak, “Tipologi Nikah Ilegal Sebagian Masyarakat Jawa Timur Dalam Perspektif 

Ulama” Jurnal Diklat Keagamaan: Inovasi, Vol. 10 : 3 (Juli-September 2016), hlm. 292-293. 

 
4 Lihat Achmad Jarchosi, “Hukum Perkawinan di Bawah Tangan di Indonesia (Analisi 

Maqāṣid Asy-Syari’ah Asy-Syātibī Terhadap Fatwa MUI Tentang Nikah di Bawah Tangan” Skripsi 

tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2018, hlm. 62. 

 
5 Lihat Hanifah Romadhani dkk, “Optimalisasi Peran KUA dalam Mengatasi Ilegal 

Wedding” Jurnal Privat Law, Vol. III : 2 (Juli-Desember 2015), hlm. 97. Lihat  Agustina Bilondatu, 

“Optimalisasi Peran KUA Dalam Mengatasi Ilegal Wedding” Jurnal Legalitas, Vol. 5 : 1 (2012), 

hlm. 10. 

https://badilag.mahkamahagung.go.id/
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Dalam tulisan ini, penulis menggunakan istilah perkawinan yang 

diselenggarakan oleh penghulu swasta untuk menyebut perkawinan tanpa 

pencatatan. Hasil dari penelitian terkait perkawinan yang diselenggarakan oleh 

penghulu swasta, ditemukan beberapa faktor yang mendorong masyarakat 

melakukan perbuatan tersebut. Penelitian sebelumnya tentang 

penyelenggaraan perkawinan tanpa pencatatan menyebutkan, ada  faktor 

internal dan faktor eksternal6. Faktor internal adalah suatu faktor yang berasal 

dari individu atau masyarakat yang melakukan kawin dengan jasa penghulu 

swasta, seperti rendahnya pemahaman tentang pencatatan perkawinan, paham 

keagamaan,7 prosedur pencatatan yang dianggap rumit, ekonomi, adanya niat 

untuk lari dari tuntutan hukum, hamil di luar nikah, poligami dan menghindari 

perzinahan.8 

Sedangkan faktor eksternal adalah suatu faktor pendukung yang berasal 

dari luar pribadi masyarakat, seperti peran penyelenggara perkawinan, 

kurangnya sosialisasi oleh pemerintah, dan sulitnya mengakses pegawai 

pencatat perkawinan.9 Namun demikian, walaupun hanya sebagai faktor 

eksternal, peran penyelenggara perkawinan menjadi faktor terpenting dari 

                                                           
6 Lihat Al-Farabi, “ Budaya Kawin Kiyai Studi Terhadap Praktek Nikah Sirri di Desa 

Sinarrancang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon” Al-Ahwal, Vol 4 : 1 (2011), hlm. 35. 

 
7 Ibid,. hlm. 36-37. 

 
8 Lihat Pardianto, “Menelisik Fenomena Nikah Siri (Sebuah Kajian Tematik Dalam 

Komunikasi Islam)” Jurnal Sulesana Vol. 12 : 2  (2018), hlm. 140. Lihat juga Ratna Juita, Rusdji 

Ali  Muhammad dan Imam Jauhari, ”Kajian Yuridis Pernikahan Melalui Qadhi Liar (Studi 

Penelitian di Kabupaten Aceh Besar)” Syiah Kuala Law Jurnal, Vol. 1 : 2 (Agustus 2017), hlm. 121. 

  
9 Al-Farabi, “Budaya Kawin Kiyai Studi Terhadap Praktek Nikah Sirri di Desa 

Sinarrancang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon” Al-Ahwal, Vol 4 : 1 (2011), hlm. 38-40. 
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fenomena perkawinan. Hal ini disebabkan, tanpa penyelenggara atau orang 

yang mengerti tentang hukum dan tatacara pelaksanaan perkawinan, 

masyarakat tidak mungkin melakukan kawin dengan jasa penghulu swasta.           

Menurut PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelakasanaan UU No. 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan bahwa, penyelenggara perkawinan bagi orang Islam 

adalah penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan untuk yang 

beragama selain Islam adalah pegawai Kantor Catatan Sipil.10 Peraturan 

perundang-undangan di Indonesia telah mengatur tentang tugas dan fungsi 

penghulu di dalam proses pelaksanaan perkawinan. Oleh karena itu, jika ada 

oknum penghulu yang telah diberikan kewenangan oleh undang-undang akan 

tetapi menyalahi kewenangannya maka ia dapat dikenakan sanksi. Begitu pula 

bagi penghulu yang tidak diberikan kewenangan oleh undang-undang.11 

Secara umum alasan penghulu swasta menyelengarakan perkawinan 

dari penelitian sebelumnya adalah “mencegah perbuatan zina”.12 Pada  

penelitian sebelumnya, tentang “hukum perkawinan di bawah tangan di 

Indonesia”  yang pernah penulis lakukan, menyatakan bahwa ada lima 

mudharat akibat melakukan perkawinan tanpa pencatatan dengan jasa 

                                                           
10 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). 

 
11 Undang-undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Pasal 

3 Ayat (2).  

 
12 Ratna Juita, Rusdji Ali  Muhammad dan Imam Jauhari, ”Kajian Yuridis Pernikahan 

Melalui Qadhi Liar (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Besar)” Syiah Kuala Law Jurnal, Vol. 1 : 

2 (Agustus 2017), hlm. 119. 
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penghulu swasta13, yaitu; 1) suami istri tersebut tidak mendapatkan akta nikah 

sebagai bukti, bahwa mereka telah melaksanakan pernikahan secara sah 

menurut agama/negara, 2) anak tidak dapat memperoleh akta kelahiran, 3) istri 

dan anak-anak tidak dapat menuntut hak waris ke Pengadilan Agama, 4) tidak 

dapat memperoleh hak-hak lainnya dalam pelaksanaan administrasi negara14, 

dan 5) anak dari perkawinan tersebut tidak dinasabkan kepada ayahnya, tetapi 

dinasabkan kepada ibu dan keluarga ibunya. Akan tetapi, ia memiliki hubungan 

keperdataan dengan ayahnya berdasarkan putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. 

Begitu banyak dampak buruk perkawinan tanpa pencatatan yang 

dilakukan oleh penghulu swasta di atas, kemudian yang menjadi pertanyaan 

mengapa legitimasi terhadap perkawinan tersebut masih banyak dilakukan? 

Apa motif penghulu swasta tersebut, selain mencegah perbuatan zina? Dan 

bagaimana eksistensinya di kabupaten Bungo? Berdasarkan observasi 

sementara yang penulis lakukan di kabupaten Bungo, ada hal menarik yang 

perlu diteliti secara mendalam.  

Pertama, bahwa tidak jauh dari pusat kota Bungo terdapat tempat 

penyelengaraan kawin yang difasilitasi oleh penghulu swasta. Bukan hanya 

sekedar menjadi penyelenggara, penghulu swasta tersebut juga memberikan 

bukti berupa surat, bahwa pasangan yang menikah ditempatnya sudah sah 

                                                           
13 Achmad Jarchosi, “Hukum Perkawinan di Bawah Tangan di Indonesia (Analisi Maqāṣid 

Asy-Syari’ah Asy-Syātibī Terhadap Fatwa MUI Tentang Nikah di Bawah Tangan” Skripsi tidak 

diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2018, hlm. 62. 

 
14 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 

2006), hlm. 51. 
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menjadi pasangan suami istri. Bahkan pasangan yang menikah di tempat 

tersebut bisa mendapatkan buku nikah resmi, akan tetapi dengan syarat 

melengkapi data-data dan persoalan administrasi yang bisa dibicarakan. 

Namun, buku nikah yang dikeluarkan tersebut tidak berlabel provinsi Jambi 

melainkan berlabel Sumatera Barat.15  

Kedua, adanya fenomena kawin yang diselenggarakan oleh tokoh 

agama di kabupaten Bungo. Hal ini terjadi, sebagai solusi bagi orang-orang 

yang dianggap bermasalah dalam menjalin hubungan “pra nikah”. Ketiga, 

adanya oknum pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) yang 

menyalahi kewenangannya dengan mengeluarkan buku nikah terhadap 

pasangan, yang dalam proses perkawinannya tidak disaksikan oleh pihak 

KUA.16 Perbuatan ini bertentangan dengan aturan perundang-undangan dan 

nilai-nilai profesi kepenghuluan. Hal ini terjadi di kabupaten Bungo, salah satu 

kabupaten yang terletak di provinsi Jambi.   

Rangkaian fenomena kawin dengan jasa penghulu swasta di atas, 

menurut penulis perlu dilakukan penelitian secara mendalam terkait alasan 

legitimasi yang dilakukan oleh penghulu swasta ini. Karena dalam praktiknya, 

terkadang perkawinan yang diselenggarakan oleh penghulu swasta tidak hanya 

                                                           
15 Observasi terhadap praktik perkawinan di kabupaten Bungo, Jambi, 20 Januari 2019. 

Lihat “Menyingkap Jasa Nikah Siri di Kabupaten Bungo: Tak Patok Biaya dan Proses 

Cepat”https://www-serujambicom.cdn.ampproject.org/v/s/www.serujambi.com/2017/menyingkap-

jasa-nikah-siri-di-kabupaten-bungo-tak-patok-biaya-proses cepat, akses 18 November 2019. 

 
16 Observasi terhadap fenomena penyelenggaraan perkawinan di kabupaten Bungo, Jambi, 

20 Januari 2019. 
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melanggar syarat-syarat yang ditentukan oleh negara, tetapi juga syarat dan 

rukun yang ditentukan oleh agama.  

Hal ini terjadi disebabkan oleh sebagian pelaku perkawinan yang 

“bermasalah”, tetapi, tetap berkeinginan kuat agar perkawinan tersebut 

dilegalkan menurut hukum agama sebagai solusi sementara. Namun tetap 

mereka akan mengusahakan agar mendapat bukti dari negara bahwa telah 

resmi sebagai pasangan suami istri dan mendapatkan akses pelayanan oleh 

negara.  Maka, untuk meneliti proses pelaksanaan perkawinan dan motif 

legitimasi perkawinan oleh penghulu swasta di kabupaten Bungo, dirumuskan 

penelitian dengan judul “Praktik Penyelenggaraan Perkawinan oleh 

Penghulu Swasta (Studi di Kabupaten Bungo, Jambi”. Selanjutnya, 

perumusan masalah menjadi penting dilakukan.   

B. Pokok Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka ada tiga pertanyaan 

yang menjadi pokok pembahasan, terkait praktik penyelenggaraan perkawinan 

oleh penghulu swasta di kabupaten Bungo. Adapun pokok masalah yang 

diangkat adalah: 

1. Bagaimana proses pelaksanaan perkawinan yang diselenggarakan oleh 

penghulu swasta di kabupaten Bungo? 

2. Mengapa praktik penyelenggaraan perkawinan oleh penghulu swasta 

masih tetap bertahan di kabupaten Bungo? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 
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Untuk melukiskan praktik perkawinan yang difasilitasi oleh 

penghulu swasta di kabupaten Bungo dan, mengetahui alasan 

penyelenggara perkawinan (penghulu swasta) yang melegitimasi 

perkawinan tersebut. Kemudian menganalisanya menggunakan teori sitem 

hukum dan teori chaos hukum sebagai pisau yang akan mengupas 

persoalan perkawinan yang dilakukan oleh penghulu di kabupaten Bungo.     

2. Kegunaan Penelitian 

Untuk menambah khasanah keilmuan di bidang hukum keluarga 

kontemporer di Indonesia, sebagai bentuk kontribusi akademik dan untuk 

memberikan informasi perihal pentingnya taat pada aturan negara demi 

tercapainya kemaslahatan bersama, khusunya terjaminnya hukum dari 

peristiwa perkawinan. 

D. Telaah Pustaka 

Penelitian yang berkaitan dengan isu perkawinan dengan jasa penghulu 

swasta memang bukan hal baru dalam persoalan hukum keluarga di Indonesia, 

melainkan sudah banyak penelitian tentang hal tersebut. Dalam melakukan 

penelitian ini, penulis telah menelaah beberapa karya ilmiah terkait studi 

sosiologi terhadap perkawinan yang diselenggarakan oleh penghulu swasta di 

Kabupaten Bungo. Hal ini dilakuakan untuk mencari perbedaan antara 

penelitian yang akan penulis lakukan dengan hasil penelitian atau karya ilmiah 

yang ada.  

Dari hasil telaah tersebut, ada beberapa yang menjadi perhatian, yakni 

mulai dari masalah regulasi, agama, dan adat. Dalam hal regulasi misalnya, 
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Waisul Qarni menyatakan dalam skripsinya berkaitan dengan hukum penghulu 

ilegal bahwa bisa dikenakan sanksi berupa denda atau kurungan sebagaimana 

yang terdapat dalam UU No. 22 Tahun 1946 jo. UU No. 32 Tahun 1954. 

Penghulu ilegal yang dimaksud yaitu: pertama penghulu ilegal adalah 

penghulu yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang, tetapi menyalah 

gunakan kekuasaannya. Kedua, penghulu yang tidak diberikan kewenangan 

oleh Undang-undang.17 

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai institusi yang bertanggung 

jawab dalam hal penyelenggaraan perkawinan berperan penting untuk 

mencegah penyelenggaraan perkawinan liar. Hanipun Ramadhani dkk, dalam 

karyanya menyatakan bahwa KUA berperan penting untuk mengatasi perilaku 

perkawinan dengan jasa penghulu swasta18. Begitu juga yang ditulis oleh 

Agustina Bilondatu tentang optimalisasi peran KUA dalam mengatasi 

perkawinan di luar pengawasan KUA .19       

Dari segi adat dan agama perkawinan yang diselenggarakan oleh 

penghulu swasta juga menjadi polemik di Indonesia, karena terjadi dualisme 

tatanan hukum, yakni agama dan negara yang tidak saling mengindahkan 

antara satu dan lainnya. Syafrudin menyebutkan tentang fenomena perkawinan 

                                                           
17 Waisul Qorni, “Sanksi Bagi Penghulu Ilegal Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 

jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum 

Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014, hlm. 59. 

   
18 Hanifah Romadhani dkk, “Optimalisasi Peran KUA dalam Mengatasi Ilegal Wedding” 

Jurnal Privat Law, Vol. III : 2 (Juli-Desember 2015), hlm. 97. 

 
19 Agustina Bilondatu, “Optimalisasi Peran KUA Dalam Mengatasi Ilegal Wedding” 

Jurnal Legalitas, Vol. 5 : 1 (2012), hlm. 10. 
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siri yang terjadi di Indonesia bahwa, itu terjadi dikarenakan perkawinan 

tersebut tidak disetujui oleh salah satu pihak keluarga dan adanya keinginan 

dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk lari dari tuntutan 

hukum20. Sudjak dalam tulisannya “Tipologi Nikah Ilegal Sebagian 

Masyarakat Jawa Timur Dalam Perspektif Ulama” menjelaskan tentang nikah 

dengan jasa penghulu swasta yang dilakukan masyarakat Jawa Timur sama 

halnya dengan nikah sirri. Sudjak tidak menjelaskan tipologi masyarakat Jawa 

Timur yang melakukan nikah secara konkrit dan konsep nikah siri yang 

diangkat tidak dijelaskan secara terperinci, mengenai istilah tersebut.21 

Sedangkan menurut Sri Hilmi Pujihartati perkawinan dengan jasa penghulu 

swasta itu dilakukan oleh masyarakat akibat dari lemahnya ekonomi dan 

regulasi dari negara.22 

Dalam kajian ilmu komunikasi Islam, sebagaimana di jelaskan oleh 

Pardianto bahwa, yang mendorong masyarakat untuk melakukan illegal 

wedding ada empat faktor, yaitu: 1) Faktor ekonomi, 2) Pencatatan perkawinan 

yang dianggap susah untuk dilakukan, 3) Susahnya mendapatkan izin poligami 

dari istri, 4) Adanya niat terselubung antara laki-laki dan perempuan atau hanya 

untuk menghalalkan hubungan persetubuhan saja.23 Begitu pula hasil 

                                                           
20 U. Syafrudin, “Islam dan Budaya: Tentang Fenomena Nikah Sirri” Jurnal 

Mahkamah,Vol. 9 : 1 (Januari-Juni 2015), hlm. 21. 

 
21 Sudjak, “Tipologi Nikah Ilegal Sebagian Masyarakat Jawa Timur Dalam Perspektif 

Ulama” Jurnal Diklat Keagamaan: Inovasi, Vol. 10 : 3 (Juli-September 2016), hlm. 292-293. 

    
22 Sri Hilmi Pujihartati, “Fenomena Nikah Siri di Kalangan Mahasiswa dan Dampaknya 

Terhadap Perempuan” Jurnal Sosiologi: Dilema, Vol. 24 : 1 (2010), hlm. 11.  

 
23 Pardianto, “Menelisik Fenomena Nikah Siri (Sebuah Kajian Tematik Dalam Komunikasi 

Islam)” Jurnal Sulesana Vol. 12 : 2  (2018), hlm. 140. 
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penelitian dari Ratna Juita dkk di Kabupaten Aceh Besar menyebutkan bahwa 

illegal wedding yang dilakukan oleh masyrakat disebabkan beberapa faktor, 1) 

faktor ekonomi, 2) faktor hamil di luar nikah, 3) kurangnya pemahaman 

masyarakat tentang pencatatan nikah, 4) selingkuh yang berkepanjangan, 5) 

tidak mendapatkan izin untuk poligami, 6) tidak memiliki wali, 7) menghindari 

perzinahan.24  

Karya serupa tentang penyelenggaraan perkawinan di bawah tangan 

namun dilakukan masyarakat perkotaan oleh Alfan Hafidz menyatakan bahwa 

terjadi suatu polarisasi yang keliru dalam kehidupan orang-orang yang tinggal 

di kota. Seharusnya masyarakat perkotaan adalah tipe masyarakat yang peduli 

akan hukum, namun realitanya yang terjadi pada masyarakat Boyong Pondat 

Terong merupakan hal sebaliknya. Indikatornya adalah masih adanya perilaku 

tidak tertib administrasi dengan melaksanakan kawin di bawah tangan, yang 

berakibat tidak adanya bukti tertulis legal dengan alasan susahnya mengurus 

administarasi atau bisa juga dinilai sebagai faktor kemalasan.25 Muhammad 

Alfan Hafidz dalam tulisannya hanya berfokus pada faktor-faktor yang 

menyebabkan masyarakat kota melakukan nikah di bawah tangan dengan 

                                                           
 
24 Ratna Juita, Rusdji Ali  Muhammad dan Imam Jauhari, ”Kajian Yuridis Pernikahan 

Melalui Qadhi Liar (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Besar)” Syiah Kuala Law Jurnal, Vol. 1 : 

2 (Agustus 2017), hlm. 121. 

 
25 Muhammad Alfan Hafidz, “Praktik Perkawinan di Bawah Tangan Pada Masyarakat 

Perkotaan Studi Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat di Kelurahan Bojong Pondok Terong 

Kecamatan Cipayung Kota Depok” Skripsi tidak diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta, 2017, hlm. 42-67. 
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menggunakan sudut pandang yuridis-sosiologis dan teori kesadaran hukum 

sebagai pisau analisis.   

Astika Nurdamayanti juga menulis karya serupa dengan judul 

“Penghulu dalam Sorotan” dengan menggunakan perspektif keberlakuan 

hukum dan kesadaran hukum, yang pada intinya menilai dan menghakimi 

bahwa perbuatan penghulu kampung yang mengawinkan masayarakat secara 

bawah tangan itu ilegal karena melanggar aturan perundang-undangan, tanpa 

melihat cara dan tujuannya.26 Praktik perkawinan dengan jasa penghulu 

kampung yang dimaksud terjadi di kecamatan Jelai tepatnya di kabupaten 

Sukamara. Hal serupa juga terjadi di desa Pasir Bugur kecamatan Cilograng 

kabupaten Lebak, yang ditulis oleh Lia Apriliani27 yang menyatakan di mana 

perkawinan di bawah tangan diselenggarakan oleh seorang kiyai, yang pada 

akhirnya menilai bahwa perkawinan yang diselenggarakan oleh kiyai di Pasir 

Bugur bertentangan dengan undang-undang. 

Praktik perkawinan di bawah tangan di kota Palopo yang diteliti oleh 

Muhammad Nasrullah dengan menggunakan analisis yuridis terhadap undang-

undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yang hasilnya hanya 

memvonis perbutan itu menyalahi aturan karena menggunakan pendekatan 

                                                           
26 Astika Nurdamayanti, “Penghulu Dalam Sorotan, Alasan Penghulu Menikahkan 

Pasangan dengan Akad Nikah Bawah Tangan di Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara” Skripsi 

tidak diterbitkan oleh Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2020, hlm. 145-189.     

 
27 Lia Apriliani, “Perkawinan di Bawah Tangan: Studi Kasus di Desa Pasir Bugur 

Kecamatan Cilongrang Kabupaten Lebak” Skripsi tidak diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri 

Sunan Gunung Jati Bandung, 2017, hlm. 12.  
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yuridis-normatif.28 Sehingga menjadikan tulisan ini tidak menarik untuk 

dibaca. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Al-farabi yang 

berjudul “Penghulu Negara vs Penghulu Non Negara” yang melihat adanya 

suatu kontestasi kewenangan dalam hal penyelenggaraan perkawinan yang  

terjadi di desa Sinarrancang, Cirebon.29           

Penelitian yang lebih spesifik terkait praktik penyelenggaraan 

perkawinan adalah penelitian yang dilakukan oleh Al-Farabi tentang budaya 

nikah kiyai di kecamatan Sinarrancang, Cirebon. Farabi menyatakan bahwa 

faktor penyebab masyarakat melakukan nikah kiyai ada dua yakni, faktor 

internal dan faktor eksternal.30 Akan tetapi yang menjadi subjek penelitian 

hanya masyarakat yang melakukan nikah kiyai, bukan tokoh agama yang 

berperan dalam menyelenggarakan perkawinan tersebut. Fenomena yang 

ditemukan di Cirebon, kemudian dianalisis menggunakan teori sistem hukum 

dan komponen-komponenya dengan menggunakan perspektif sosial dari 

Friedman. Hasil analisisnya menyatakan bahwa di desa Sinarrancang terjadi 

suatu pelembagaan hukum perkawinan oleh tokoh agama yang diberikan 

legitimasi oleh masyarakat untuk mnyelesaikan persoalan mereka. Hal ini 

                                                           
28 Muhammad Nasrullah, “Perkawinan di Bawah Tangan di Kecamatan Wara Kota Palopo 

Tahun 2009 – 2010 Analis Yuridis Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi 

Hukum Islam” Tesis tidak diterbitkan oleh Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar, 2012, hlm. 76 - 111. 

 
29 Al-Farabi, “The State Penghulu vs The Non-State Penghulu: The Validity and 

Implementing Autorities of Indonesia” Jurnal Justisia Islamica, Vol 17 : 2 (2020), hlm. 343 - 363. 

 
30 Al-Farabi, “ Budaya Kawin Kiyai Studi Terhadap Praktek Nikah Sirri di Desa 

Sinarrancang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon” Al-Ahwal, Vol 4 : 1 (2011), hlm. 21-56. 
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terjadi karena kurangnya pemahaman tentang aturan hukum perkawinan, dari 

akibat kurangnya sosialisai dari pihak yang berwenang.   

Dari beberapa literatur di atas dapat disimpulakan bahwa 

penyelenggaraan perkawinan oleh penghulu swasta itu dilakukan oleh 

masyarakat, karena faktor regulasi, agama, adat, ekonomi dan keinginan untuk 

lari dari tuntutan hukum. Akan tetapi menurut pengamatan penulis, faktor 

utama terjadinya penyelenggaraan perkawinan oleh penghulu swasta adalah 

adanya legitimasi yang dilakukan oleh penghulu swasta. Perkawinan tidak 

akan mungkin terlaksana tanpa adanya penyelenggara yang mengerti tentang 

perkawinan. Pada penelitian-penelitian sebelumnya tidak ada yang 

mengkategorikan penghulu swasta sebagai faktor utama terlaksananya 

perkawinan oleh penghulu swasta, kemudian belum ada yang meneliti 

peristiwa penyelenggaraan perkawinan dari kacamata penghulu swasta sebagai 

pelaksana perkawinan. apakah perkawinan yang diselenggarakannya itu sesuai 

dengan aturan agama dan negara? Oleh karena itu, penulis tertarik untuk 

melihat fenomena penyelengaraan perkawinan yang dilakukan oleh penghulu 

swasta tersebut. 

E. Kerangka Teoritik 

Studi sosiologi terhadap praktik hukum yang dilakukan oleh 

masyarakat, bisa disebut sebagai proses untuk membicarakan fenomena-

fenomena yang terjadi, dengan pengalaman yang di dapat langsung dari 

lapangan. Oleh karena itu, sumber data primer yang dikaji adalah fenomena-

fenomena yang terjadi langsung di masyarakat. Berkaitan dengan fokus 
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penelitian ini, penulis akan menggali lebih detail tentang praktik legalisasi 

penyelenggaraan perkawinan oleh penghulu swasta di kabupaten Bungo. 

Dengan demikian, teori sistem hukum yang ditawarkan oleh Lawrence M. 

Friedman dipilih sebagai kerangka teoritik utama dalam penelitian ini. 

Teori  ini dipilih karena menawarkan suatu pemikiran sistematis terkait 

sistem hukum yang dapat berlaku efektif baik dalam lingkungan masyarakat 

atau negara dalam pengertian yang lebih luas. Sebagai seorang sosiolog 

Friedman menawarkan satu sudut pandang yang berbeda dalam melihat hukum 

yakni dengan perspektif ilmu sosial. Pada pokoknya teori ini memandang 

bahwa hukum merupakan salah satu dari berbagai sistem sosial yang hidup di 

masyarakat guna mempersembahkan makna dan tujuan dari hukum itu. 

Sebagai suatu bentuk paradigma hukum merupakan norma dan dapat 

pula di pandang sebagai nilai. Manifestasi hukum sebagai sistem nilai memiliki 

makna bahwa perwujudannya untuk melindungi dan mempertahankan nilai-

nilai yang hidup di masyarakat. Pembahasan komprehensif tentang hukum 

adalah dituntutnya hukum untuk mewujudkan keadilan. Indonesia sebagai 

negara juga mengalami konfrontasi nilai-nilai dalam norma hukum. Pada satu 

sisi ingin bernegara dengan berlandaskan pada kehidupan yang berorientasi 

atas nilai-nilai komunal, yakni perundingan atau musyawarah mufakat akan 

tetapi disisi lain yang digunakan adalah asas hukum (rule of law).31   

                                                           
31 Sartjipto Raharjo, Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah 

(Yogyakarta: Genta Publishing 2010), hlm. 75. 
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Hukum sebagai suatu norma dioperasinalkan menjadi suatu sistem oleh 

negara dan masyarakat agar terwujudnya cita-cita hukum yakni kepantasan dan 

keteraturan. Apabila hukum itu di fisualisasikan dengan bentuk benda maka ia 

seperti mesin penggerak. Untuk bekerja mesin membutuhkan partikel-partikel 

tertentu agar dapat berfungsi secara efektif.32 

Lawrence M. Friedman dalam teori sistem hukumnya mensyaratkan 3 

(tiga) kompenen hukum yang menjadi standar penilaian terhadap hukum yaitu; 

1) substansi hukum, 2) struktur hukum, dan 3) budaya hukum.33 Prinsipnya 

adalah sebagai suatu sistem yang memerlukan penggerak maka tiga komponen 

tersebut harus berfungsi dengan efektif untuk menjadi suatu sistem yang teratur 

dan terstruktur. Bentuk kolaborasi antara ketiga komponen tersebut akan 

menjadi parameter untuk melihat keefektifan sistem hukum dalam suatu negara 

dan sistem nilai masyarakat. 

Untuk melihat lebih jauh fungsi komponen hukum yang di syaratkan 

oleh Friedman, akan digambarkan cara kerja teori ini sebagai berikut. Pertama, 

substansi hukum difisualisasikan sebagai suatu mesin produksi yang akan 

menghasilkan produk hukum dalam hal ini adalah aturan hukum yang disebut 

dengan substansi hukum atau maksud hukum sebagai hasil dari mekanisme 

struktural kenegaraan.  

                                                           
32 Sayidatiihayaa Afra G. Raseukiy, “Sistem Hukum Nasional Sebagai Pengingat Bahwa 

Hukum Bukan Alat Penguasa” Artikel Fakultas Hukum UNPAD di https://fh.unpad.ac.id/sistem-

hukum-nasional-sebagai-pengingat-bahwa-hukum-bukan-alat-penguasa di akses pada tanggal 11 

Mei 2021.  

 
33 Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (Bandung: Nusa Media, 

2009), hlm. 12.   

https://fh.unpad.ac.id/sistem-hukum-nasional-sebagai-pengingat-bahwa-hukum-bukan-alat-penguasa
https://fh.unpad.ac.id/sistem-hukum-nasional-sebagai-pengingat-bahwa-hukum-bukan-alat-penguasa
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Kedua, struktur hukum atau aparatur pelaksanaan hukum. Aturan 

hukum yang dirumuskan oleh para ahli yang berkompeten sebagai hasil dari 

proses pelaksanaan substansi hukum tidak akan memiliki kekuatan untuk 

menunjukkan kewibawaan hukum apabila aparatur penegak hukum tidak 

menjalankan fungsinya secara disiplin dan berintegritas. Pada intinya aparat 

penegak hukum berperan menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik agar 

aturan hukum yang telah ditetapkan dapat berlaku dengan efektif. 

Ketiga, budaya hukum masyarakat menjadi komponen utama dalam 

menentukan hukum itu efektif atau tidak. Sebab sasaran hukum adalah 

masyarakat yang hidup di bawah naungannya. Apabila masyarakat tidak 

menghendaki atau menolak aturan hukum yang telah ditetapkan maka hukum 

tidak akan terlaksana sesuai fungsinya. Oleh karena itu, dalam teori kesadaran 

hukum dan kepatuhan hukum Soerjono Soekanto menyatakan bahwa sebelum 

adanya ketetapan aturan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah, maka harus 

melibatkan masyarakat yang menjadi sasaran hukum agar hukum dapat 

diterima oleh moral masyarakat tersebut.34 

Dalam ilmu sosiologi, reaksi masyarakat akan hukum menjadi suatu 

unsur penting guna terlaksanya aturan hukum. Aksentuasi warga masyarakat 

yang tidak sama memotivasi negara dengan tujuan merumuskan satu substansi 

hukum dan struktur hukum yang tidak sama, demi mewujudkan sistem hukum 

yang dapat dilaksanakan di seluruh negeri.          

                                                           
34 Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 337.  
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Pembahasan tentang praktik penyelenggaraan perkawinan oleh 

penghulu swasta di kabupaten Bungo dari sudut pandang teori ini maka 

pemeran dalam setiap komponen yakni, substansi hukum adalah peraturan 

perundang-undangan, struktur hukum adalah penghulu negara dan penghulu 

swasta sebagai lembaga kepenghuluan yang bertugas mencatatkan dan 

menyelenggarakan perkawinan dan, budaya hukum adalah masyarakat yang 

hidup dalam naungan hukum. Seluruh komponen harus berjalan sesuai peran 

dan fungsi untuk mewujudkan keteraturan dan terjaminnya hak oleh hukum itu 

sendiri. 

Teori sistem hukum memiliki satu kelemahan yakni hanya menilai 

efektifitas suatu hukum dengan komponen-komponen yang menjadi bagian 

dari sistem secara terstruktur. Ketika ditemukan suatu sistem yang gagal atau 

tidak efektif maka penilaiannya hanya sampai disitu tanpa melihat adanya 

komponen baru yang dapat menghasilkan efektifitas. Oleh karena itu 

digunakanlah teori chaos hukum sebagai penutup kekurangan dari teori sistem 

hukum. 

Chaos merupakan suatu bentuk keadaan yang kompleks dan acak dalam 

satu sistem. Chaos adalah situasi atau keadaan di mana suatu sistem tidak dapat 

ditebak di mana ia akan didapatkan, karena ia bergerak secara random.35 

Namun yang menjadi kekuantan teori chaos adalah apabila keadaan random 

tersebut diteliti dalam waktu yang cukup panjang dengan mempertimbangkan 

                                                           
35 Kelik Wardiono, “Chaos Theory: Sebuah Ancangan Dalam Memahahami Hukum” 

Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15 : 2 (September, 2012), hlm. 141. 
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dimensi lain, maka akan didapatkan suatu keteraturan, karena kacaunya suatu 

sistem dalam kondisi apapun ia tidak akan pernah melewati batas ketentuan-

ketentuan tertentu.36 

Anggapan yang keliru tentang teori chaos yakni dengan mengatakan 

chaos merupakan suatu bentuk ketidak beraturan, padahal teori ini tidak 

mengatakan bahwa keteraturan itu tidak ada, justru chaos merupakan 

keteraturan.37 Ketika suatu sitem tidak dapat berjalan secara struktural karena 

misal, terjadi keos antar komponen, maka chaos akan membentuk suatu 

equiblirium baru agar sistem tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya. 

Dalam kasus pencatatan perkawinan, ketika penghulu KUA sebagai institusi 

yang berwenang menyelenggarakan perkawinan tidak dapat menjalankan tugas 

dan fungsinya secara struktural, maka harus ada pengganti walaupun itu 

menyalahi aturan pelaksanaan perkawinan, namun yang terpenting adalah 

terwujudnya perkawinan sesuai keinginan undang-undang.                      

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan teori tentang tahapan-tahapan yang harus 

dilalui oleh peneliti untuk menemukan data penelitian dengan hasil yang 

optimal, sehingga nantinya hasil dari penelitian ini dapat dipertanggung 

jawabkan secara akademis. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah: 

1. Jenis Penelitian 

                                                           
36 Yasraf Amir Piliang, Sebuah Dunia yang Menakutkan, Mesin-mesin Kekerasan Dalam 

Jagat Raya Chaos, (Bandung : Mizan, 2001), hlm. 305. 

  
37 Kelik Wardiono, “Chaos Theory: Sebuah Ancangan Dalam Memahahami Hukum” 

Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15 : 2 (September, 2012), hlm. 146. 
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Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian lapangan (field research) yaitu dengan cara mencari data 

lapangan di daerah provinsi Jambi tepatnya di kabupaten Bungo terkait 

fenomena penyelenggaraan perkawinan oleh penghulu swasta, sebagai 

data primer. Sedangkan untuk tambahan data diperlukan berbagai regulasi, 

buku dan karya ilmiah terkait sebagai data sekunder untuk menganalisa 

fenomena tersebut. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yakni dengan 

mendeskripsikan data yang diperoleh dengan cara menghimpun, 

menyusun dan mengalisis data untuk kemudian dijelaskan dalam bentuk 

naratif.38 Dalam hal ini, mendeskripsikan fenomena penghulu swasta yang 

menyelenggarakan perkawinan di kabupaten Bungo dengan teori 

kesadaran hukum dan kepatuhan hukum.  

3. Pengumpulan Data 

Data penelitian akan dikumpulkan dengan beberapa metode di 

bawah ini, yaitu:  

a. Interview (wawancara) 

Wawancara merupakan proses pengambilan data secara 

langsung dengan cara berdialog kepada para narasumber yang menjadi 

subjek penelitian untuk menanyakan pendapat dan keterangan mereka 

                                                           
38 Nurul Zuriah, Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 

2006), hlm. 94.  
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mengenai fakta-fakta yang akan diteliti.39 Dalam hal ini yang ditunjuk 

sebagai narasumber adalah orang-orang yang berperan sebagai 

penghulu swasta, tokoh masyarakat, dan masyarakat kabupaten Bungo. 

b. Observasi 

Selain wawancara, cara lain untuk mendapatkan data lapangan 

dari penelitian tentang penyelenggaraan perkawinan oleh penghulu 

swasta di kabupaten Bungo adalah dengan melakukan observasi. 

Observasi dilakukan dengan melihat secara langsung fenomena-

fenomena yang terjadi pada objek yang akan diteliti.40  Data yang 

dihasilkan dari observasi bisa dikatakan data yang valid dan orisinil dari 

peneliti, karena berasal dari pengamatan dan pencatatan secara 

langsung terhadap gejala yang tampak pada subjek dan objek 

penelitian.41 Dalam hal ini adalah praktik perkawinan dan penghulu 

swasta di kabupaten Bungo. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data yang 

digunakan dalam metodelogi penelitian sosial, dari segi substansinya 

metode ini digunkan untuk menelusuri data historis baik berupa 

dokumen catatan, transkrip atau arsip-arsip yang berkaitan dengan 

                                                           
39 Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 

127. 

   
40 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Paraktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1993), hlm. 161.   

 
41 Penjelasan dari Dr. Ahmad Bunyan Wahib pada mata kuliah Metode Penelitian Tahun 

2019. 
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penelitian.42 Cara ini dilakukan dengan mempelajari catatan-catatan, 

transkrip atau arsip-arsip seperti, peraturan perundang-undangan dan 

peraturan daerah (adat) terkait persolan perkawinan yang dilakukan 

oleh penghulu swasta di kabupaten Bungo.  

4. Pendekatan 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

sosiologis. Pendekatan sosiologis secara garis besar merupakan suatu 

metode untuk mengkaji suatu objek yang disandarkan kepada masyarakat 

yang terdapat dalam kajian tersebut.43 Kemudian fenomena yang terjadi 

tersebut dijelaskan dalam bentuk tulisan. Dalam hal ini, penulis bertujuan 

untuk melihat fenomena yang terjadi di masyarakat kabupaten Bungo 

terhadap praktik penyelenggaraan perkawinan yang dilakukan oleh 

penghulu swasta, sebagai penyelenggara perkawinan yang tidak 

dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.   

5. Analisis Data 

Keseluruhan data yang terhimpun kemudian diklasifikasikan dan 

dianalisis sesuai dengan teori sitem hukum dan chaos hukum. Penelitian 

ini merupakan penelitian kualitatif yang tujuannya memaparkan data 

deskriptif mengenai hasil penelitian di lapangan, baik berupa wawancara, 

                                                           
 
42 Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan, 

(Jakarta: Prenada Media, 2014), hlm. 391. 

  
43 Moh. Rifa’i, ”Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis” Jurnal 

Al-Tanzim, Vol. 2 : 1 (2018), hlm. 23. 
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observasi dan dokumentasi dari subjek dan objek penelitian. Metode ini 

menggunakan analogi untuk memaparkan argumentasi yang logis, 

sehingga mendapatkan kesimpulan yang tepat. Kemudian kerangka 

berfikirnya adalah induktif, yaitu dari suatu peristiwa yang khusus akan 

ditarik kesimpulan secara umum. 

G. Sistematika Pembahasan 

Adapun sistematika pembahasan dalam tesis ini, penulis membagi 

pembahasan  ke dalam V (lima) Bab yang telah disesuaikan dengan 

pembahasannya, selanjutnya akan disampaikan sebagai berikut:  

Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, pokok 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua menjelaskan tentang tinjauan hukum perkawinan terhadap 

penghulu dan penghulu swasta serta administrasi perkawinan, yang terdiri dari 

dari beberapa sub bab yaitu; pencatatan perkawinan di Indonesia, prosedur 

pencatatan perkawinan, kemunculan penghulu swasta dan, praktik 

penyelenggraan perkawinan. 

Bab ketiga membahas tentang deskripsi fenomena praktik 

penyelenggaraan perkawinan oleh penghulu swasta di kabupaten Bungo yang 

terdiri dari beberapa sub bab yaitu: gambaran umum yang berisi data demografi 

dan adat, ditunjukkanya pegawai syara’ sebagai isntitusi kepenghuluan di 

kabupaten Bungo, perkembangan institusi kepenghuluan swasta, dan deskripsi 

pelaksanaan penyelenggaran perkawinan oleh penghulu swasta.   
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Bab keempat merupakan analisis terhadap fenomena penghulu swasta 

yang ada di kabupaten Bungo dengan beberapa sub bab berikut: kolaborasi 

penghulu negara dan penghulu swasta dalam perkawinan masyarakat Bungo 

dan sistem hukum dalam fenomena penyelenggaraan perkawinan di bungo 

yang membahas, substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. 

Bab kelima adalah penutup, yang berisi kesimpulan dari pembahasan 

bab-bab sebelumnya dan di akhiri dengan saran ataupun masukan terhadap 

generasi peneliti selanjutany.
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap praktik penyelenggaraan 

perkawinan oleh penghulu swasta di kabupaten Bungo dengan pendekatan 

fenomenologi di atas secara universal dapat diambil beberapa kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Proses penyelenggraan perkawinan di kabupaten Bungo dilakukan dengan 

melalui beberapa tahapan mulai dari tahap adat sampai pada pencatatan 

perkawinan bagi pelaksanaan perkawinan resmi. Selanjutnya perkawinan 

semi resmi, sama halnya dengan perkawinan resmi akan tetapi tidak 

adanya pencatatan dari KUA. Sedangkan perkawinan tidak resmi hanya 

diselenggarakan oleh pasangan yang akan kawin dengan penghulu swasta 

saja tanpa adanya prosesi adat dan pencatatan perkawinan. Dalam 

praktiknya penyelenggaraan perkawinan terjadi kolaborasi antara 

penghulu negara dengan penghulu swasta untuk perkawinan resmi di 

beberpa kecamatan.  

2. Eksisistensi penghulu swasta di kabupaten Bungo terjadi karena beberapa 

faktor, yakni faktor tidak berjalannya sistem hukum perkawinan secara 

efektif dan formal oleh karena adanya kolaborasi antara penghulu negara 

dan penghulu swasta yang menyebabkan terjadinya chaos dalam sistem 

hukum perkawinan. Akan tetapi chaos tersebut memunculkan suatu 
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equiblirium baru yang menjadi penyeimbang sehingga kekacauan sistem 

menjadi suatu keteraturan. Selanjutnya adalah faktor budaya, gegrafis, 

keamanan dan keuntungan finansial yang berdampak kepada penghulu 

swasta sehingga ia mampu bertahan sampai dengan sekarang.   

3. Masyarakat kabupaten bungo juga memiliki andil dalam mendukung 

eksistensi penghulu swasta karena menjadikannya sebagai solusi akhir 

ketika negara tidak dapat memenuhi keinginan mereka untuk kawin. 

Hadirnya penghulu swasta menjadi jalan bagi mereka yang hendak 

berkawin akan tetapi tidak ingin repot mengurus syarat administratif yang 

pada akhirnya akan menolak permohonan mereka, maka penghulu swasta 

adalah pelarian terbaik.            

B. Saran 

Sebagai penutup ada beberapa saran penulis untuk kepentingan 

penelitian selanjutnya dan masukan bagi aparat pemerintah sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti yang akan memebahas mengenai tema serupa dengan 

tulisan ini atau tema lainnya, pada bagian analisis data yang terjadi di 

masyarakat ada baiknya untuk tidak menyalahkan dengan bermodal 

aturan hukum positis tertulis. Menggunakan perspektif hukum positif 

tertulis akan memposisikan diri kita sebagai hakim dalam melihat 

persoalan, akan tetapi gunakanlah sudut pandang yang lebih luas untuk 

melihat fenomena tersebut sehingga diketahuilah maksud dan 

kemaslahatan yang terkandung di dalamnya. 
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2. Untuk pihak apratur pemerintahan agar diberikan solusi terbaik bagi 

masyarakat yang memerlukan bantuan di bidang hukum perkawinan 

dengan pelayanan yang baik dengan tidak menuntut imbalan apapun. 
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