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Kata Pengantar

Puji syukur kehadirat Allah swt. yang telah 
memberikan tim penulis kesehatan dan kesempatan untuk 
menulis hasil penelitian tentang Akses Keadilan bagi Janda 
Kawin Siri terhadap Hak-hak Pasca Perceraian (Studi 
Kasus di Lombok NTB). Shalawat dan salam senantiasa 
tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. Semoga kelak 
kita mendapatkan syafaatnya. 

Penelitian ini berada dalam ranah socio-legal research, 
Oleh karenanya digunakan dua jenis data yaitu data 
yang berupa studi dokumen dan data yang berupa studi 
lapangan. Untuk studi dokumen bahan hukum yang 
digunakan adalah kitab fiqih, Konstitusi RI, dan peraturan 
perundang-undangan yang terkait dengan perkawinan. 
Sedangkan dalam studi lapangan digunakan teknik 
wawancara mendalam (indept interview), observasi, dan 
Focus Group Discussion (FGD). Untuk memperoleh data-
data lapangan maka penelitian ini mengambil wilayah 
Lombok sebagai tempat penelitian. Adapun penentuan 
sampel dan jumlahnya dilakukan dengan cara “purposive 
sampling”. Data yang terkumpul kemudian dikategorikan, 
dikelompokkan, disusun secara sistematis, kemudian 
dianalisis dengan teknik kualitatif-deskriptif. 

Dengan menggunakan teori pluralisme hukum dan 
teori resistensi sebagai pisau analisis, hasil penelitian 
menunjukkan bahwa adanya pluralisme hukum telah 



menimbulkan ketidak pastian hukum dan diskriminasi, 
sehingga menyulitkan bagi janda kawin siri. Salah satu 
kesulitan yang dialami oleh janda kawin siri adalah dalam 
hal mengakses hak-hak pasca perceraian. Dalam kondisi 
seperti ini, posisi janda kawin siri memang menjadi sangat 
subordinat atau lemah secara hukum, sehingga tidak 
sedikit dari mereka kemudian melakukan resistensi yang 
sifatnya tertutup, yakni melalui forum-forum tidak resmi 
dengan melibatkan  pihak lain seperti kepala desa, kepala 
lingkungan, keluarga besar, LSM, atau tokoh-tokoh lain 
yang dianggap mampu membantunya dalam mengakses 
hak-hak pasca perceraian. 

Akhir kata, semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan 
segala saran yang bersifat konstruktif  sangat tim penulis 
harapkan.

    Mataram, 08 Januari 2016
    Tim Penulis,

    Tuti Harwati, dkk
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BaB I

PenDaHULUan

A. Latar Belakang 
Perkawinan dalam Islam mempunyai makna religius 

yang amat tinggi nilainya, karena ia bukan hanya 
merupakan tindakan hukum yang berkaitan dengan 
keabsahannya, tetapi lebih dari itu. Perkawinan merupakan 
suatu pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan 
seorang perempuan untuk hidup bersama sehingga terjadi 
hubungan suami istri.1

Dengan demikian perkawinan merupakan sebuah 
media yang mempersatukan dua insan dalam sebuah 
rumah tangga, juga satu-satunya ritual pemersatu dua 
insan yang diakui secara resmi dalam hukum kenegaraan 
maupun hukum agama.

Perkawinan adalah terjemahan dari kata nakaha 
dan zawaja. Kedua kata inilah yang menjadi istilah 
pokok dalam al-Qur’an untuk menunjuk perkawinan 
(pernikahan). Istilah atau kata zawaja berarti pasangan, 
dan istilah nakaha berarti berhimpun. Dengan demikian 

1M. Fachrir Rahman, Pernikahan di Nusa Tenggara Barat: antara Islam dan 
Tradisi, (Mataram: Leppim IAIN Mataram, 2013), h. 15.
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dari sisi bahasa perkawinan berarti berkumpulnya dua 
insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri menjadi 
satu kesatuan yang utuh dan bermitra. Kata zawaja dalam 
berbagai bentuknya  terulang tidak kurang dari 80 kali 
dalam al-Qur’an. Sementara kata nakaha dalam berbagai 
bentuknya ditemukan 23 kali.2 Kata zawaja memberi kesan 
bahwa laki-laki kalau sendiri tanpa perempuan hidupnya 
terasa belum lengkap. Perempuan pun demikian merasa 
ada sesuatu yang tidak lengkap dalam hidupnya tanpa 
laki-laki. Dengan demikian, suami adalah pasangan isteri 
dan sebaliknya istri adalah pasangan suami.3

Adapun dari sisi istilah perkawinan didefinisikan 
sebagai melakukan suatu akad atau perjanjian untuk 
mengikatkan diri antara seorang pria dan seorang wanita 
untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua 
belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua 
belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan 
hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan 
ketenteraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah 
SWT.4

Adapun dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan 
merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria 
dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan 
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang 
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha 

2Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan I, (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 
2005), h. 17.

3M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai 
Persoalan Ummat, (Bandung: Mizan, 1996), h. 206.

4Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, 
(Yogyakarta: Liberti, 1982), h. 8.
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Esa,5 Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
pernikahan didefinisikan sebagai akad yang sangat kuat 
atau mitsaaqan ghaliizhan untuk menaati perintah Allah 
dan melaksanakannya merupakan ibadah.6

Pelaksanaan perkawinan di Indonesia selalu bervariasi, 
dari perkawinan lewat Kantor Urusan Agama (KUA) 
dan Kantor Catatan Sipil, perkawinan bawa lari, sampai  
perkawinan yang populer di kalangan masyarakat, yakni 
kawin siri. Perkawinan siri dikenal dengan berbagai istilah 
lain seperti kawin di bawah tangan dan perkawinan yang 
tidak dicatatkan. 

Perkawinan siri merupakan salah satu bentuk 
perkawinan yang dipraktikkan masyarakat Sasak Lombok. 
Bahkan Kasus kawin siri di Pulau Lombok tertinggi 
di Indonesia. Adat atau tradisi kawin lari membuat 
angka kasus tersebut terus-menerus bertambah. Pihak 
berwenang, dalam hal ini pemerintah daerah maupun 
Kementerian Agama (Kemenag) tidak memiliki kekuasaan 
yang tinggi untuk mengintervensi tradisi atau mencegah 
kasus tersebut, kecuali dengan suatu kebijakan yang 
menyentuh kearifan lokal.7

Perkawinan siri atau yang dikenal dengan berbagai 
istilah lain seperti kawin bawah tangan dan kawin tidak 
tercatat adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan 
aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di 
kantor pegawai pencatat nikah (KUA bagi yang beragama 
Islam, Kantor Catatan Sipil bagi non-Islam). 

5Lihat Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 Ayat (1).
6Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), 

h. 114.
7www.sasak.org, dikutip tanggal 21 September 2014.
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Istilah siri berasal dari bahasa Arab sirr, israr yang berarti 
rahasia8. Kawin siri menurut arti katanya, perkawinan 
yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi atau rahasia.9 
Dengan kata lain kawin siri merupakan perkawinan yang 
dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat 
dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang 
beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil bagi yang 
non Islam. Nikah ini dianggap sah menurut Agama tetapi 
melanggar ketentuan pemerintah.10

Dalam konteks masyarakat Sasak Lombok, perkawinan 
siri dilakukan karena berbagai alasan dan motivasi, mulai 
dari untuk mempermudah proses perkawinan sampai 
takut ketahuan isteri pertama untuk kawin lagi. 

Nikah siri merupakan salah satu bentuk  perkawinan 
yang sangat problematis di negara Indonesia saat ini. 
Permasalahan ini sangat sulit untuk dipantau oleh pihak 
yang berwenang, karena para pelaku yang melaksanakan 
perkawinan siri tidak melaporkan perkawinan mereka 
kepada pihak yang berwenang yakni Kantor Urusan 
Agama (KUA) bagi umat muslim dan Kantor Catatan Sipil 
bagi yang non muslim.

Meski Perkawinan siri secara agama atau kepercayaan 
dianggap sah, namun menimbulkan pro dan kontra dalam 
masyarakat. Di samping itu perkawinan siri tidak memiliki 
kekuatan hukum sehingga dianggap tidak sah di mata 
hukum negara, khususnya dalam hal terjadi putusnya 

8Lihat Ahmad Warson Munawir, Kamus Al Munawir, (Yogyakarta: Pondok 
Pesantren Al Munawir, 1984), h. 667-668.

9Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam, (Jakarta: Hidakarya Agung, 
1979), h. 176. 

10Syaidus Syahar, Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya 
Ditinjau dari Segi Hukum Islam, (Bandung: Alumni, 1981), h. 22.
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perkawinan atau perceraian sebagaimana tertuang dalam 
pasal 6 ayat (1) KHI yang menyatakan bahwa setiap 
perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah 
pengawasan PPN dan pada ayat (2) disebutkan bahwa 
perkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan PPN 
tidak mempunyai kekuatan hukum.

Konsekuensi dari perkawinan yang tidak mempunyai 
kekuatan hukum khususnya apabila terjadi perceraian 
maka istri yang dicerai tidak dapat memperjuangkan 
hak-hak pribadnya di depan sidang pengadilan, kecuali 
terlebih dahulu dilakukan itsbat terhadap Perkawinan 
sirinya tersebut, yang disebut itsbat untuk cerai. Implikasi 
hukum yang muncul adalah kalau nikah sirrinya 
diitsbatkan walaupun untuk cerai, maka pada saat nikah 
itu diitsbatkan, maka otomatis muncul hak keperdataan 
istri, karena telah menjadi istri yang sah memiliki hak-hak 
seperti seorang istri sah.11

Itsbat nikah dalam perkawinan monogami tidaklah 
rumit seperti itsbat terhadap perkawinan poligami. Sebab 
proses itsbat nikah poligami, istri pertama harus dijadikan 
sebagai pihak yang dimintai persetujuannya untuk 
dipoligami. Namun kenyataannya  sulit bagi istri pertama 
untuk menyetujuinya. Jika hal ini terjadi maka istri kedua 
dan seterusnya tidak dapat menuntut hak-haknya pasca 
perceraian baik terkait mut’ah yang layak kepada bekas 
isteri, maskan dan kiswah selama dalam iddah, Melunasi 
mahar yang masih terhutang, harta bersama dan Biaya 

11H.Muhsin, “Problematika Perkawinan tidak Tercatat dalam Pandangan 
Hukum Islam dan Hukum Positif”, Materi Rakernas Perdata Agama, (Jakarta: 
Mahkamah Agung RI, 2008), h. 21.
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hadlonah untuk anak yang belum mencapai umur 21 
tahun.

Meskipun perkawinan siri menimbulkan pro dan kontra 
dalam masyarakat dan tidak sah menurut hukum negara 
sebagaimana telah dijelaskan namun perempuan yang 
dicerai harus mendapatkan hak-haknya pasca perceraian. 
Sebab tercabutnya hak-hak perempuan pasca perceraian 
dalam perkawinan siri sesungguhnya mencederai rasa 
keadilan. Selain itu juga akan bertentangan dengan 
konstitusi Indonesia yang tertuang dalam Pasal 28B Ayat 
1 UUD 1945 “Setiap orang berhak membentuk keluarga 
dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang 
sah.”  Perkawinan yang sah menurut UU No. 1 Tahun 
1974 Pasal 2 ayat (1) “Perkawinan adalah sah apabila 
dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan 
kepercayaannya itu.” Dalam  Kompilasi Hukum Islam 
(KHI) pasal 4 dikatakan “Perkawinan adalah sah, apabila 
dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 
2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan.”

Bagi umat Islam perkawinan adalah sah, apabila 
dilakukan menurut  hukum Islam. Sedangkan hukum 
Islam tidak mewajibkan adanya pencatatan, namun akan 
sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya yakni a. Calon 
Suami; b. Calon Isteri; c. Wali nikah; d. Dua orang saksi 
dan; e. Ijab dan Kabul.

Disamping itu, di dalam Pasal 28D ayat 1 UUD 
1945 dikatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, 
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 
perlakuan yang sama di hadapan hukum,” Pasal 28I ayat 
2 UUD 1945 “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan 
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yang bersifat  diskriminatif  atas dasar apapun  dan berhak 
mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang 
bersifat diskriminatif  itu.”

Namun pada UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) 
dikatakan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku”. Begitu juga di dalam 
KHI Pasal 5 ayat (1) dinyatakan Agar terjamin ketertiban 
perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan 
harus dicatat. Ayat (2) dinyatakan “Pencatatan perkawinan 
tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat 
Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang 
No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 
1954. Pasal 6 (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 
5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan 
dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. (2) 
Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai 
Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum. Pasal 
7 (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta 
Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. 

Dari penjelasan di atas nampak bahwa terdapat aturan 
hukum perkawinan yang bervariasi dalam kehidupan 
masyarakat Indonesia. Di satu sisi hukum formal Indonesia 
mengakui bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan 
menurut hukum Islam namun di sisi lain tidak memiliki 
kekuatan hukum secara negara kalau tidak dicatatkan 
walaupun sudah sah menurut hukum Islam. Di sini terjadi 
konflik norma. Kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh 
mantan suami untuk menjadikan legalitas perkawinan 
sebagai alasan untuk menghindari kewajiban yang 
dibebankan kepadanya terhadap isteri yang telah dicerai. 
Hal ini menyulitkan janda kawin siri dalam mengakses 
keadilan terhadap hak-hak pasca perceraian. Meski hukum 
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Islam menjamin hak-hak perempuan pasca perceraian, 
namun dalam kenyataan mantan istri dalam perkawinan 
siri tidak mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang 
ditentukan oleh hukum Islam tersebut. Dalam konteks 
inilah penelitian ini sangat urgen untuk dilakukan. 

B. Perumusan Masalah
Terkait dengan masalah pokok yang akan diteliti, 

dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat 
dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana relasi antara agama, adat dan hukum di 
Lombok?

2. Apa alasan dan motivasi praktik kawin siri di kalangan 
masyarakat Sasak Lombok.  

3. Bagaimana akses janda kawin siri terhadap hak-hak 
pasca perceraian?

C.  Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk menganalisis dan menemukan relasi agama, 
adat dan hukum di Lombok.

2. Untuk menganalisis dan menemukan alasan dan 
motivasi praktik kawin siri di kalangan masyarakat 
Sasak Lombok.  

3. Untuk menganalisis dan menemukan bagaimana akses 
janda kawin siri terhadap hak-hak pasca perceraian. 
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D.  Kontribusi 
1.  Kontribusi Teoritik

Pada tataran teoritik penelitian ini diharapkan 
memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu 
hukum, khususnya yang menyangkut tentang hukum 
perkawinan. 

2.  Kontribusi Praktis

Pada tataran praktis penelitian ini diharapkan menjadi 
bahan masukan bagi eksekutif  dan legislatif  untuk 
melakukan amandemen terhadap peraturan perundang-
undangan tentang perkawinan. 

E.  Tinjauan Pustaka
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini 

sepanjang pengetahuan peneliti sudah ada beberapa 
tulisan atau peneliti terdahulu yang mengangkat masalah 
pernikahan siri dalam berbagai sudut pandang. Berbagai 
persamaan dalam penelitian kemungkinan saja dapat 
terjadi akibat keterbatasan dalam melacak hasil-hasil 
penelitian terdahulu khususnya yang tidak dipublikasikan, 
juga tidak menutup kemungkinan pokok persoalan dalam 
penelitian ini telah diteliti oleh peneliti sebelumnya karena 
adanya disiplin ilmu yang sama, akan tetapi dalam sudut 
pandang yang berbeda. Sehubungan dengan keaslian 
pokok permasalahan dalam kajian penelitian ini dapat 
dikemukakan beberapa hasil penelitian terdahulu yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Imron Rosyadi 
“Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian 
Di Indonesia (Studi Terhadap Putusan Pengadilan 
Agama Se-Provinsi Kepulauan Riau Dalam 
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Menerapkan Pasal 149 KHI),” Penelitian, UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta, tahun 2010. Secara garis besar, 
penelitian ini membahas perkara-perkara hukum 
yang diputuskan Peradilan Agama terkait dengan 
perlindungan hak dan kedudukan perempuan pasca 
perceraian studi kasus di Pengadilan Agama se-
Propinsi Riau (Pengadilan Agama Batam, Pengadilan 
Agama Tanjung Pinang, Pengadilan Agama Tanjung 
Balai  Karimun, Pengadilan Agama Dabaosingkep, 
Pengadilan Agama Natuna, Pengadilan Agama 
Tarempa). 

 Penelitian ini difokuskan pada kasus-kasus perceraian 
dengan mengangkat pasal 149 KHI sebagai materi 
penelitian, yang menyebutkan bahwa : Bilamana 
perkawinan putus karena talak, maka mantan suami 
wajib : 1. Memberikan mut’ah yang layak kepada mantan 
istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali mantan 
istrinya qabla al-dulhul (belum digauli) 2. Memberi 
Nafkah, maskan (tempat tinggal), dan kiswah (pakaian) 
kepada mantan istri. 3. Melunasi mahar yang masih 
terutang. 4. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-
anaknya yang belum mencapai 21 tahun. Imron 
Rosyadi menemukan 992 kasus perceraian di Riau. 
Sebanyak 62 % putusan perceraian masih menerapkan 
pasal 149 KHI (hak-hak perempuan pasca perceraian 
diperhatikan). Selebihnya 38 % tidak menerapkan 
pasal ini, (hak-hak perempuan pasca perceraian tidak 
diperhatikan/diabaikan).  

 Alasan hakim tidak menerapkan pasal tersebut, 
karena istri tidak diketahui domisilinya, istri 
tidak mau datang ke siadang pengadilan, istri 
dinilai nusyuz (purik) oleh hakim, istri tidak 
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menuntut, suami tidak memiliki kemampuan dan 
karena alasan lainnya. Sementara dalam menerapkan 
hak-hak perempuan pasca perceraian, hakim 
menggunakan pendekatanautonomy plus (perpaduan 
dari peraturan perundang-undangan, al-Qur’an, 
pendapat ulama dan pengetahuan hakim dari ilmu-
ilmu lain). Namun ternyata kepastian hukumnya 
masih rendah dan tidak memayungi rasa keadilan bagi 
perempuan. Karena hakim tidak berani keluar dari 
epistemologi nusyuz yang dikembangkan oleh ulama 
klasik. Padahal pengertian nusyuztidak sesuai lagi 
dengan perkembangan jaman, bila dimaknai dengan 
pendekatan gender. Dari hasil analisisnya, efektifitas 
pasal 149 KHI akan lebih bisa melindungi hak-hak 
perempuan dan anak-anak pasca perceraian, apabila 
dihampiri dengan pendekatan hermeneutik, teori 
hukum feminis, dengan metode deduktif-responsif. 
Karena esensi pasal ini sesungguhnya merupakan 
manifestasi dari norma syari’at yang diambil dari ruh 
normatif  Q.S. al-Baqarah (2) : 241 dan Q.S. al-Baqarah 
(2) : 233, yang memerintahkan suami member mut’ah 
kepada wanita yang dicerai, jaminan sosial semasa 
iddah, jaminan kehidupan kepada anak-anak hasil 
perkawinan. Sementara implementasi penerapan 
pasal 149 selama ini, karena tidak dilakukan dengan 
pendekatan hermeneutik, teori hukum feminis, maka 
hasilnya, setiap putusan hakim pengadilan agama 
masih berpihak pada kepentingan laki-laki (tidak 
mencerminkan perlindungan terhadap mantan istri 
dan anak-anak mereka). Maka, Hakim perlu keberanian 
untuk melakukan kreasi hukum yang melahirkan 
hukum in concreto yang cerdas dan responsif, sesuai 
aspirasi hukum yang hidup di masyarakat. Bila 
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diperlukan, aspirasi hukum yang hidup dimasyarakat 
dapat menjadi tafsir peraturan-perundang-undangan. 
Walaupun secara hermeneutik ketegasan rambu-ram bu 
syari’at harus dicamkan betul, agar tidak terjebak pada 
kebebasan yang tidak terbatas. Untuk menghasilkan 
putusan-putusan hakim yang komprehensif, juga 
berpihak pada perempuan dan anak-anak, hakim 
juga perlu mendalami wawasan gender, karakteristik 
masyarakat, keselarasan nilai-nilai hukum dengan 
nilai-nilai sosial, keadilan dan moral yang berkembang 
di masyarakat dan juga keilmuan modern. Semakin 
hakim bisa memahami semua wawasan di atas, hakim 
akan semakin bisa menciptakan putusan-putusan yang 
baik dan mencerminkan rasa keadilan semua pihak. 
Dan putusan yang baik dan memayungi rasa keadilan 
semua pihak yang bersengketa, akan meningkatkan 
kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan. 
Sementara Mahkamah Agung perlu juga melakukan 
pengkajian terhadap putusan-putusan lembaga 
peradilan yang baik dan memenuhi standar, untuk 
dijadikan yurisprodensi dan sumber hukum bagi hakim 
yang menangani perkara yang sama dikemudian hari,

2. Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah  Wasian  
“Aki bat Hukum Perkawinan siri (Tidak Dicatatkan) 
terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta 
Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam dan Undang-
Undang”, Tesis, UNDIP Semarang, tahun 2010. Secara 
garis besar tesis ini membahas mengenai 1) bagaimana 
konsep Perkawinan siri menurut Hukum Islam dan  
Undang-undang Perkawinan, 2) bagaimana akibat 
hukum Perkawinan siri terhadap kedudukan istri, anak, 
dan harta kekayaannya. Hasil penelitian menyebutkan 
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bahwa menurut hukum Islam apapun bentuk dan 
model perkawinan sepanjang telah memenuhi rukun 
dan syaratnya maka perkawinan itu dianggap sah, 
sementara menurut hukum perkawinan Indonesia 
selain sah menurut agama dan kepercayaannya, suatu 
perkawinan memiliki kekuatan hukum bila dicatat 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu 
di KUA bagi muslim dan KCS bagi non muslim. 
Sedangkan akibat hukum bagi perkawinan yang 
tidak memiliki akte nikah, secara yuridis suami/istri 
dan anak yang dilahirkannya tidak dapat melakukan 
tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah 
tangganya. Istri dan anak yang ditelantarkan oleh suami 
dan ayah biologisnya tidak dapat melakukan tuntutan 
hukum baik pemenuhan hak ekonomi maupun harta 
kekayaan milik bersama.

3. Penelitian yang dilakukan Margaretha Eveline 
“Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Dilahirkan 
dari Perkawinan yang tidak dicatatkan Dihubungkan 
dengan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan dan Undang-undang No 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak”. Tesis UNDIP 
Semarang Tahun 2009. Secara garis besar tesis ini 
membahas tentang 1) bagaimanakah akibat hukum 
yang tidak dicatatkan terhadap anak dihubungkan 
dengan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
dan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak, 2) bagaimanakah upaya perlindungan hukum 
terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang 
tidak dicatatkan dalam mendapatkan hak-haknya 
dihubungkan dengan adalah UU No.1 Tahun 1974 
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tentang Perkawinan dan UU No.23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan hasil review (deskripsi) penelitian 
sebagaimana digambarkan di atas, maka nampak keaslian 
penelitian ini bisa dipertanggungjawabkan secara 
akademik dan ilmiah.

F.  Kerangka Teoritik dan Kerangka Konseptual
1. Kerangka Teoritik

Dalam penelitian ini digunakan dua macam teori 
yakni teori pluralisme hukum dan teori resistensi. Teori 
pluralisme hukum digunakan untuk menganalisis 
terjadinya praktik kawin siri dikalangan masyarakat Sasak 
Lombok. Sedangkan teori resistensi digunakan untuk 
meganalisis akses keadilan bagi janda kawin siri terhadap 
hak-hak pasca perceraian.

Pluralisme hukum merupakan konsep yang 
menunjukkan kondisi bahwa lebih dari satu sistem atau 
institusi hukum yang ada dan berlaku secara bersamaan 
dalam berbagai aktivitas dan hubungan manusia di suatu 
tempat.12 Menurut Hooker13 the term “legal pluralism” 
refers to the situation in with two or more laws interact. 
Kenyataan yang paling jelas adalah ko-eksistensi dari 
hukum pemerintah (penulis: hukum negara), hukum adat 
dan hukum agama, dalam konteks Indonesia terutama 
hukum Islam. Di samping itu juga terdapat bentuk-bentuk 

12Baca John Griffiths, “What is Legal Pluralism?” dalam Journal of Legal 
Pluralism&Unofficial Law 24, 1986), h. 1-56.

13Hooker, M. B., 1976, Legal Pluralism: Introduction to Colonial and Neo-
Colonial Law, (Oxford University Press, London), h.5.
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regulasi hukum lokal yang baru (unnamed law) yang tidak 
dapat dimasukkan ke dalam sistem yang lebih luas.14 

Secara teori, pluralisme hukum dapat dibagi 2 macam 
yaitu strong legal pluralism dan weak legal pluralism 
(Griffiths, 1986; Sumardjono, 2004:2-3).15 Suatu kondisi 
dapat dikatakan strong legal pluralism jika masing-masing 
sistem hukum yang beragam itu otonom dan eksistensinya 
tidak tergantung kepada hukum negara. Jika keberadaan 
pluralisme hukum itu tergantung kepada pengakuan dari 
hukum negara maka kondisi seperti ini disebut dengan 
weak legal pluralism.

Pluralisme hukum melihat berbagai sistem hukum 
eksis pada saat dan tempat yang sama, dan konsep 
pluralisme hukum terus berkembang.16 Belakangan 
pluralisme hukum melihat terdapat interaksi antar sistem 
hukum tersebut, baik interaksi saling meniadakan atau 
konfliktuil maupun interaksi akomodatif  dan adapatif. 
Ada kesalingkaitan antar berbagai sistem hukum tersebut.17 
Perlu dicatat, adopsi tersebut tidak hanya dilakukan 
hukum non-negara terhadap hukum negara tapi bisa juga 
sebaliknya.

14Benda-Beckmann, F. dan K., 2001, “Jaminan Sosial, SumberdayaAlam dan 
Kompleksitas Hukum”, dalam Benda-Beckmann, F, K. dan J. Koning (Ed.), Sumberdaya 
Alam dan Jaminan Sosial, (Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta), h. 23-60.

15Maria Sumardjono, “Pluralisme Hukum di Bidang Pertanahan”, Tulisan, 
“Konferensi Internasional tentang Penguasaan Tanah dan Kekayaan Alam di 
Indonesia yang sedang berubah: Mempertanyakan Kembali Berbagai Jawaban”, 
diselenggarakan oleh Yayasan Kemala, Jakarta, 11-13 Oktober 2004.

16Lihat Sulistyowati Irianto, “Sejarah Pluralisme Hukum dan Konsekuensi 
Metodologisnya”, dalam Tim HUMA, Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan 
Interdisiplin, (Jakarta: Perkumpulan HUMA, 2005).

17Baca Ratno Lukito, Hukum Sakral dan Hukum Sekuler, (Jakarta: Pustaka 
Alvabet, 2008).
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Plurlisme hukum yang dimaksud dalam konteks 
perkawinan ini adalah terdapat lebih dari satu sistem 
hukum yang mengatur tentang perkawinan bagi 
masyarakat muslim. Yaitu hukum Islam di satu sisi dan 
hukum negara di sisi yang lain. 

Penelitian ini secara teoritis juga menyoal asumsi atau 
anggapan bahwa janda kawin siri tidak akan memberikan 
respon apapun terkait dengan status mereka yang inferior 
karena cenderung pasrah dan pasif.  Menurut Mahmood 
Saba, agensi perempuan bisa sangat beragam dan ini relevan 
dengan pandangan Scott bahwa bentuk resistensi tidak 
harus selalu bersifat frontal. Mahmood mendefinisikan 
agensi sebagai kebebasan untuk menentukan pilihan dan 
pendapat tanpa ada pengaruh dan tekanan dari luar.18 Dia 
tidak mempersoalkan bagaimana bentuk agensi itu, yang 
barangkali jika dilihat dari kacamata tertentu, seperti 
feminis radikal dan liberal, adalah sangat memojokkan 
perempuan sendiri. Poin Mahmood adalah bahwa dengan 
menggunakan kebebasannya itu, maka prinsip agensi 
perempuan telah terwujud.19 

Sementara bagi Scott, pihak yang kalah, atau lemah 
biasanya melakukan perlawanan dengan cara yang 
tersembunyi (hidden script) atau bersifat tertutup  melalui 
forum-forum tidak resmi,20 dengan melibatkan  pihak 
lain seperti kepala desa, kepala lingkungan, keluarga 
besar, LSM, atau tokoh-tokoh lain yang dianggap 
mampu membantunya dalam mengakses hak-hak pasca 

18Saba Mahmood, Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject, 
(Princenton: Princenton University Press, 2005), h. 34.

19Ibid.
20Lihat James C. Scott, Domination and the Art of Resistence: Hidden Trancripts, 

(London: Yale University Press New Haven and London, 1990), 1-5.
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perceraian. Dikatakan tertutup karena resistensinya 
bercirikan pertama, tidak teratur, tidak sistematik dan 
terjadi secara individual, kedua, bersifat oportunistik dan 
mementingkan diri sendiri, ketiga, tidak berkonsekuensi 
revolusioner, dan/atau keempat, lebih akomodatif  
terhadap sistem dominasi.21

2. Kerangka Konseptual
Ada tiga konsep yang hendak dijelaskan dalam 

penelitian ini, yaitu pertama, konsep tentang perlindungan 
hukum. Kedua, konsep tentang hak-hak pasca cerai. 
Ketiga, konsep tentang perkawinan siri.

a. Akses Keadilan

United Nation Development Program (UNDP) 
mendefinisikan Akses terhadap Keadilan sebagai 
kemampuan seseorang untuk mencari dan memperoleh 
keadilan melalui lembaga hukum dan keadilan negara 
maupun non-negara sejalan dengan prinsip-prinsip Hak 
Asasi Manusia (UNDP 2007). Sedangkan Van Vollenhoven 
Institute (VVI) mengembangkan definisi Akses terhadap 
Keadilan sebagai ‘suatu keadilan yang dapat diakses oleh 
setiap pencari keadilan dengan syarat si pencari keadilan 
memiliki kapasitas agar persoalan mereka dapat didengar 
dan memperoleh layanan hukum dari lembaga negara 
atau non-negara dalam penyelesaian ketidakadilan yang 
mereka hadapi’ (Bedner dan Vel 2009).22

21James C. Scott, Senjatanya Orang-orang Kalah, terj. A. Rahman Zainuddin 
(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000), h. xxii-iv.

22 www.komnasperempuan.or.id, dikutip tanggal 8 Januari 2015.
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2.  Hak-hak perempuan pasca perceraian

Di dalam Hukum Islam hak-hak perempuan 
pasca perceraian adalah hak nafkah iddah, muth’ah, 
dan hadhonah. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum 
Islam yang menjadi salah satu sumber hukum materil 
Pengadilan Agama pasal 149 menegaskan “bilamana 
perkawinan putus karena talaq, maka bekas suami wajib: 
a) memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, 
baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut 
qabla al dukhul; b) memberi nafkah, maskan dan kiswah 
kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali bekas isteri 
telah dijatuhi talaq ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan 
tidak hamil; c) melunasi mahar yang masih terhutang 
seluruhnya dan separoh apabila qabla al dukhul; d) 
memberi biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum 
mencapai umur 21 tahun. 

Bagi pegawai negeri sipil penentuan kewajiban untuk 
memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri, 
distur tersendiri dalam PP No. 10 Tahun 1983 yang telah 
diubah dengan PP No. 45 Tahun 1990  menyebutkan: 1) 
apabila perceraian terjadi di atas kehendak pegawai negeri 
sipil saja maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk 
kehidupan bekas isteri dan anak-anaknya; 2) pembagian 
gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepetiga 
untuk pegawai negeri sipil yang bersangkutan sepertiga 
untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak-anaknya; 
3) apabila dari perkawinan tersebut tidk ada anak, maka 
bagian gaji yang wajib diserahkan oleh pegawai negeri 
sipil pria kepada bekas isterinyasetengah dari gajinya; 4) 
pembagian gaji kepada bekas isteri tidak diberikan apabila 
alasan perceraian disebabkan karena isteri berzina, dan 
atau isteri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat 



Akses Keadilan bagi Janda Kawin Siri    |    19

lahir maupun batin terhadap suami, dan atau isteri menjadi 
pemabuk, pemadat dan penjudi yang sukar disembuhkan 
dan atau isteri telah meninggalkan suami selama dua 
tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan 
yang sah karena hal lain di luar kemampuannya; 5)  
apabila perceraian terjadi atas kehendak sendiri, maka ia 
tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya; 
6) ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) 
tidak berlaku apabila isteri meminta cerai karena dimadu, 
dan atau suami berzina, dan atau suami melakukan 
kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun 
batin terhadap isteri dan atau suami menjadi pemabuk, 
pemadat atau penjudi yang sukar disembuhkan, dan 
atau suami telah meninggalkan isteri selama dua tahun 
berturut-turut tanpa izin isteri dan tanpa alasan yang sah 
karena hal lain di luar kemampuannya; 7) apabila bekas 
isteri pegawai negeri sipil yang bersangkutan kawin lagi 
maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi 
hapus terhitung semenjak ia kawin lagi.23 

3.  Perkawinan siri

Kata kawin dapat diidentikkan dengan perkawinan 
atau pernikahan. Oleh karena itu pengertian kata 
kawin ini identik dengan pengertian perkawinan atau 
pernikahan yang lazim terdapat dalam literatur fiqh 
munakahat maupun hukum perkawinan. Sedangkan kata 
siri (bahasa arab; jamak asrar) mempunyai pengertian 

23Lihat Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di 
Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No.1 Tahun 1974 
sampai KHI, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 256-257.
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rahasia, sembunyi-sembunyi, misteri, dengan diam-diam, 
tertutup.24

Ada dua pemahaman tentang makna kawin siri di 
kalangan masyarakat Indonesia. Yang pertama, Kawin siri 
dipahami sebagai sebuah akad nikah yang tidak dicatatkan 
di Pegawai Pencatat Nikah, namun syarat dan rukunnya 
sudah sesuai dengan hukum Islam. Yang kedua, Kawin 
siri didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan 
tanpa wali nikah yang sah dari pihak perempuan.25 Kedua 
pemahaman ini tercermin dari beberapa pendapat 
berikut:

Prof. DR. Mahmud Syalthut,   mantan   Rektor 
Universitas al-Azhar di Kairo Mesir,  berpendapat  bahwa 
nikah  sirri  merupakan  jenis  pernikahan dimana akad 
atau transaksinya (antara laki-laki dan perempuan) tidak 
dihadiri oleh para saksi, tidak dipublikasikan (i’lan),  tidak  
tercatat secara  resmi,  dan  sepasang  suami  isteri  itu  
hidup secara  sembunyi- sembunyi sehingga tidak ada 
orang lain selain mereka berdua yang mengetahuinya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendefinisikan kawin 
sirri  atau nikah di bawah tangan adalah pernikahan yang 
terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam 
fiqh (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di 
instansi berwenang sebagaimana diatur dalam perturan 
perundang-undangan. 

H. Wildan Suyuti Mustofa, Ketua PTA Semarang 
dalam Mimbar Hukum No. 28 Tahun 1996 menulis, 

24Lihat Ahmad Warson Munawir, Kamus Bahasa Arab, (Yogyakarta: ttp, 1996), 
h. 667-668.

25 http://hukum-islam.com, dikutip 8 Januari 2015.
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nikah sirri dapat dibedakan kepada dua jenis. Pertama, 
akad nikah yang dilakukan oleh  seorang  laki-laki  dan  
seorang  perempuan tanpa  hadirnya  orangtua/wali si 
perempuan. Dalam perkawinan bentuk pertama ini akad 
nikah hanya dihadiri oleh laki-laki dan perempuan yang  
akan  melakukan  akad  nikah, dua  orang  saksi,  dan  guru  
atau  ulama (kiyai) yang menikahkan tanpa memperoleh 
pendelegasian dari wali nikah yang berhak. Padahal guru 
atau ulama (kiyai) tersebut dalam pandangan hukum  
Islam tidak  berwenang menjadi  wali nikah karena ia 
tidak termasuk dalam prioritas  wali nikah. Kedua, adalah 
akad nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun suatu 
perkawinan yang legal sesuai dengan ketentuan hukum 
Islam, tetapi tidak dicatatkan sesuai dengan kehendak 
Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.

Menurut DR. H. A. Gani Abdullah, SH., mantan 
Hakim Agung dalam Mimbar Hukum No. 23 Tahun 
1995 mengatakan, untuk mengetahui apakah pada suatu 
perkawinan itu terdapat unsur sirri atau tidak, dapat 
dilihat dari tiga indikator yang harus selalu menyertai 
perkawinan legal. Apabila salah satu faktor saja tidak 
terpenuhi, perkawinan itu dapat diidentifikasi sebagai 
perkawinan sirri. Tiga indikator itu adalah : Pertama, 
subyek hukum akad nikah, yang terdiri calon suami, 
calon istri, dan wali nikah yaitu orang yang berhak sebagai 
wali, dan dua orang saksi. Kedua, kepastian hukum dari 
perkawinan tersebut, yaitu ikut hadirnya Pegawai Pencatat 
Nikah pada saat nikah dilangsungkan. Ketiga, walimatul 
‘ursy, yaitu suatu kondisi yang sengaja diciptakan untuk 
menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa di antara 
kedua calon suami istri tadi telah resmi menjadi suami istri. 
Dari ketiga indikator tersebut, suatu perkawinan dapat 
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diklasifikasi   sebagai kawin atau nikah sirri apabila  unsur 
kedua dan ketiga tidak   terpenuhi, yaitu perkawinan tidak 
dipublikasikan kepada masyarakat dan tidak dicatatkan 
pada Pegawai Pencatat Nikah.

Wakil Ketua Umum MUI Kiai Haji Ma’ruf  Amin 
memaknai kawin siri dengan perkawinan tidak 
dicatatkan.26

Dari berbagai pendapat di atas yang dimaksud dengan 
kawin siri dalam penelitian ini adalah sebuah akad nikah 
atau perkawinan yang telah memenuhi segala persyaratan 
dan rukun nikah, akan tetapi peristiwa perkawinan 
tersebut tidak dicatatkan di lembaga pencatat perkawinan 
atau Kantor Urusan Agama (KUA). 

G.  Metode Penelitian
Penelitian ini berada dalam ranah socio-legal research,27 

sebab metode penelitiannya menggunakan pendekatan 
kombinasi antara pendekatan doktriner dengan pendekatan 

26 http://www.tribunnews.com, dikutip 08 Januari 2015.
27Dalam rangka luasnya ruang metodologi yang dapat dimasuki oleh studi 

sosio-legal, tidak tepat untuk mereduksi penelitian sosiolegal sebagai penelitian 
hukum empiris. Suatu ranah penelitian hokum yang biasanya diasosiasikan dengan 
studi lapangan untuk mengetahui bagaimana hukum bekerja dan beroperasi dalam 
masyarakat. Metode sosio-legal lebih luas daripada itu. Bagaimanapun para ahli 
sosio-legal harus memiliki pemahaman tentang peraturan perundang-undangan, 
instrumen dan substansi hukum yang terkait dengan bidang studinya, dan kemudian 
menganalisisnya. Baca Sulistyowati Irianto, “Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan 
Implikasi Metodologisnya” dalam Adriaan W. Bedner dkk (ed), Kajian Sosio-Legal, 
(Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta: Universitas Indonesia, Universitas Leiden, 
Universitas Groningen, 2012), h. 5; Sulistyowati Irianto, “Berumah di Fakultas Hukum: 
Belajar dari Pengalaman Negara Lain (Studi Banding Kurikulum Studi Sosiolegal di 
Negara Belanda)” dalam Sulistyowati Irianto (ed), Hukum yang Bergerak: Tinjauan 
Antropologi Hukum, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), h. 83; Sulistyowati 
Irianto, Akses Keadilan dan Migrasi Global, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011), 
h. 36-37.
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empirik.28 Oleh karenanya saya membutuhkan dua jenis 
data yaitu data yang berupa studi dokumen dan data yang 
berupa studi lapangan.  

Untuk menjelaskan tentang bagaimana regulasi dan 
instrumen hukum yang mengantur tentang perkawinan 
dalam hukum Islam dan humum negara maka bahan 
hukum yang saya butuhkan adalah kitab fiqih, Konstitusi 
RI, dan peraturan perundang-undangan yang terkait 
dengan perkawinan. Bahan-bahan hukum ini kemudian 
dianalisis dengan mengajukan berbagai pertanyaan kritis 
tentang bagaimanakah perkawinan diproyeksikan dan 
diposisikan dalam hukum, bagaimana makna pasal-pasal 
dalam regulasi tersebut dan implikasinta terhadap subyek 
hukum. Juga bagaimanakah makna dalam pasal-pasal 
tersebut merugikan subyek hukum dan dengan cara 
bagaimana 

Putusan hakim Mahkamah Konstitusi tetang 
kedudukan anak di luar nikah juga sangat dibutuhkan 
dalam penelitian ini untuk melihat bagaimanakah subyek 
hukum dan inti perkara ditempatkan oleh hakim melalui 
pertimbangan dan putusannya.29

28Sulistyowati Irianto, “Praktik Penelitia Hukum: Perspektif Sosiolegal” dalam 
Sulistyowati Irianto & Sidarta (ed), Metode Penelitian Hukum: Konstelasi da Refleksi, 
(Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), h. 308. Baca juga Sulistyowati 
Irianto & Antonius Cahyadi, Runtuhnya Sekat Perdata dan Pidana: Studi Peradilan 
Kasus Kekerasan terhadap Perempuan, (Jakarta: yayasan Obor Indonesia, 2008), 
h. 9-11; Sulistyowati Irianto, “Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implikasi 
Metodologisnya”, dalam Sulistyowati Irianto & Sidarta (ed), Metode Penelitian 
Hukum: Konstelasi da Refleksi, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), h. 
177-183; Sulistyowati Irianto dan Lim Sing Meij, “Penelitian Hukum Feminis: Suatu 
Tinjauan Sosiolegal” dalam  Sulistyowati Irianto & Sidarta (ed), Metode Penelitian 
Hukum: Konstelasi da Refleksi, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), h. 
253-254.

29Sulistyowati Irianto, “Praktik Penelitian Hukum Perspektif Sosiolegal”, dalam  
Sulistyowati Irianto & Shidarta (ed), Metode Penelitian Hukum: Konstelasi da 
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Sedangkan dalam studi lapangan digunakan metode 
antropologi hukum untuk mengumpulkan data. Adapun 
data lapangan yang saya butuhkan adalah 1) Praktik kawin 
siri masyarakat Sasak Lombok;  dan 2) Akses keadilan 
bagi janda kawin siri terhadap hak-hak pasca perceraian. 
Untuk memperoleh data-data tersebut maka penelitian ini 
mengambil wilayah Lombok sebagai tempat penelitian. 
Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan pertama, 
Lombok sebagai tempat berdomisilinya masyarakat 
Sasak Pelaku kawin siri. Kedua, Lombok sebagai tempat 
paling tinggi angka perkawinan siri di Indonesia. Teknik 
yang saya gunakan berupa wawancara mendalam (indept 
interview), observasi/pengamatan, dan Focus Group 
Discussion (FGD).30

Wawancara mendalam dilakukan kepada pelaku 
kawin siri dan Janda kawin siri. Hakim Pengadilan Agama, 
Sedangkan pengamatan dilakukan terhadap praktik 
kawin siri yang terjadi pada masyarakat Sasak Lombok 
dan dampaknya terhadap isteri serta anak. Adapun FGD 
dilakukan terhadap Hakim Pengadilan Agama dan kepada 
pihak-pihak yang konsen dalam memperjuangkan hak 
anak dan perempuan. 

Sedangkan penentuan sampel dan jumlahnya 
dilakukan dengan cara “purposive sampling”.31 Purposive 
sampling atau penarikan sample dengan cara mengambil 
subjek didasarkn pada tujuan tertentu. 

Refleksi, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), h. 309.
30Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 79. Lihat 

juga Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukm, (Jakarta: Granit, 2010), h. 
93-94.

31Baca Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, 
(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h. 196.
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Data yang terkumpul kemudian dikategorikan, 
dikelompokkan, disusun secara sistematis, kemudian 
dianalisis dengan teknik kualitatif-deskriptif. Hal ini 
dilakukan karena pertama, menggambarkan karakteristik 
obyek yang diteliti yakni perempuan janda kawin siri. 
Kedua, karena memperoleh hasil bagaimana gambaran 
bagaimana akses keadilan bagi janda kawin siri terhadap 
hak-hak pasca perceraian. 

I.  Sistematika Penulisan
Isi buku ini terdiri dari beberapa bab sebagaimana 

yang nampak dalam sistematika penulisan berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang berisi tentang  
Latar Belakang Masalah; Perumusan Masalah; Tujuan 
Penelitian; Kontribusi; Tinjauan Pustaka; Kerangka 
Teori dan Kerangka Konseptual; Metode Penelitian; dan 
Sistematika Penulisan.

Bab II berisi tentang hak-hak perempuan dalam 
perspektif  sosiologis dan yuridis. Bab ini terdiri atas 
pembahasan tentang relasi agama, adat, dan hukum; 
hak-hak perempuan perspektif  fiqih nikah; dan hak-hak 
perempuan perspektif  Undang-undang Indonesia.

Bab III berisi tentang akses keadilan bagi janda kawin 
siri  terhadap hak-hak pasca perceraian. Bab ini menjelaskan 
tentang motivasi atau alasan terjadinya praktik kawin siri 
di kalangan masyarakat Sasak Lombok NTB; dan akses 
hak janda nikah siri Pasca Perceraian.

Bab IV berisi tentang  pembahasan dan analisis temuan 
penelitian. Bab ini merupakan hasil analisis terhadap 
temuan penelitian yang terkait dengan praktik kawin siri 
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dan akses keadilan bagi janda kawin siri terhadap hak-hak 
pasca perceraian.

Bab V adalah penutup. Bab ini terdiri atas kesimpulan; 
dan rekomendasi. 
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BaB II

HaK-HaK PereMPUan DaLaM 
PersPeKtIf sOsIOLOgIs Dan 

YUrIDIs

A.  Relasi Agama, Adat dan Hukum  
Ada ungkapan yang mengatakan Ubi societas ibis lus 

yang artinya di mana ada masyarakat di sana ada hukum, 
dengan kata lain, hukum itu tercipta karena adanya sutu 
masyarakat yang memiliki kepentingan yang berbeda satu 
sama lain, sehingga perlu adanya suatu aturan agar hak-
hak dan kepentingan didalam kehidpan bermasyarakat 
dapat terjamin. Akan tetapi dengan cakupan hukum 
yang luas terjadilah perbedaan-perbedaan yang sangat 
signifikan, dengan kata lain setiap negara bahkan setiap 
daerah mempunyai sistem hukum yang berbeda-beda.

Dalam setiap negara memiliki sistem dan bentuk 
hukum yang berbeda satu sama lain, hal ini dipengaruhi 
oleh faktor-faktor keadaan yang ada. Dalam masyarakat 
dunia, kiblat dalam menjalankan kehidupan hukum 
berkiblat pada sistem hukum Barat  Hukum Barat ini 
banyak diadopsi oleh banyak negara tak terkecuali 
Indonesia yang memang banyak menyerap sistem hukum 
Barat. 
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Demikian pula tidak sedikit pula negara-negara yang 
berkiblat pada hukum Islam dan menjadikan acuan 
sebagai tatanan hukum dinegaranya. Indonesia sendiri 
selain mengadopsi hukum Barat juga mengadopsi hukum 
Islam  Selain hukum Barat dan hukum Islam, Indonesia 
sendiri dalam pembuatan hukumnya tidak sedikt pula 
mengacu pada hukum-hukum adat yang telah lama 
berlaku di masyarakat, Tetapi hukum-hukum adat yang 
sangat beranekaragam dan berbeda di setiap daerah 
menyebabkan tidak semua hukum adat dijadikan hukum 
tertulis, hal ini disebabkan perbedaan kultur di setiap 
daerah. 

Hukum Islam, hukum adat dan hukum Barat memiliki 
cirinya masing-masing yang saling berbeda satu sama 
lain. Namun demikian, tujuan sama yakni mewujudkan 
tatanan kehidupan yang tertib dan harmonis.

Tak mudah untuk meletakkan relasi antara agama, 
adat dan hukum nasional. Agama dalam tradisi Semitik 
kerap didefinisikan sebagai sesuatu yang sakral karena 
turun dari langit. Agama dipahami sebagai sekumpulan 
gagasan dan ajaran yang telah baku dalam kitab suci. 
Umat Islam berpendirian bahwa ajaran-ajaran al-Qur’an 
yang kemudian dielaborasi dalam hadits mesti menjadi 
pedoman hidup mereka. Begitu juga pandangan umat 
Kristen terhadap Bibel atau Injil, dan orang-orang Yahudi 
terhadap Torah atau Taurat. Dalam derajat tertentu, 
ayat-ayat dalam kitab suci itu dianggap ayat hukum yang 
mengikat mereka. Dengan demikian, segala hal profan 
yang dirumuskan oleh manusia mesti tunduk pada 
ketentuan kitab suci.
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Namun demikian, banyak yang lupa bahwa agama 
pun turun dalam konteks kebudayaan tertentu. Sejumlah 
nomenklatur dan peristilahan dalam agama-agama kerap 
dipinjam dari kebudayaan. Bahkan, rumusan dan cara 
pandang seseorang terhadap Tuhan tak sepenuhnya 
dibentuk oleh ajaran kitab suci, melainkan juga 
merupakan cerminan dari kebudayaan sekitar. Misalnya 
dalam konteks keislaman-keindonesian, kata “pesantren”, 
“kiai”, santri, dan “surau” yang dianggap mengandung 
aura kesucian muncul dari lanskap nusantara sendiri dan 
bukan diambilkan dari istilah-istilah Arab, lokus tempat 
Islam pertama kali muncul. Tidak sedikit pula, melalui 
proses perjumpaan lama antara Islam dan kebudayaan 
nusantara, kata-kata yang beraroma Islam seperti 
“majelis”, “dewan”, “permusyawaratan”, dan lain-lain 
diterima oleh masyarakat plural Indonesia.  

Oleh karena itu, sebagaimana telah berkembang 
cukup lama di negeri ini, agama, adat dan hukum mestinya 
saling berdialektika, dan mengisi formasi masing sesuai 
jurisdiksinya, sehingga tercipta tatanan kehidupan yang 
harmonis dalam kerangka sibiosis mutualisa antara ketiga 
komponen tersebut. 

B. Wawasan Konseptual Agama, Adat dan Hukum
Islam sebagai agama, kebudayaan, hukum dan 

peradaban besar dunia sudah sejak awal masuk ke Indonesia 
pada abad ke- 7 dan terus berkembang hingga kini. Ia 
telah memberi sumbangsih terhadap keanekaragaman 
kebudayaan nusantara. Islam tidak saja hadir dalam tradisi 
agung [great tradition] bahkan memperkaya pluralitas 
dengan islamisasi kebudayaandan pribumisasi Islam 
yang pada gilirannya banyak melahirkan tradisi-tardisi 
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kecil (little tradition) Islam. Berbagai warna Islam –-dari 
Aceh, Melayu, Jawa, Sunda, Sasak, Bugis, dan lainnya—
riuh rendah memberi corak tertentu keragaman, yang 
akibatnya dapat berwajah ambigu. Ambiguitas atau juga 
disebut ambivalensi adalah fungsi agama yang sudah 
diterima secara umum dari sudut pandang sosiologis. 

Ada tiga istilah yang menunjukkan pengertian agama, 
yaitu agama itu sendiri, religi,  dan istilah din.32 Secara 
etimologis, pengertian agama yang berasal dari bahasa 
Sansekerta terdiri dari a= tidak, dan gam= pergi, berarti 
tidak pergi, tetap, statis, sudah ada sejak lama, menjadi 
tradisi, diwarisi secara turun temurun. Agama dari kata 
gam berarti kitab suci, tuntunan, atau pedoman. Maka 
agama adalah ajaran yang berdasarkan kitab suci, suatu 
yang dijadikan pedomana atau pegangan hidup manusia.33 
Adapula pengertian lain, agama, dari kata a= tidak, 
gama= kacau, jadi agama adalah suatu sistem kehidupan 
yang tertib, damai, dan tidak kacau.34

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa agama 
adalah suatu ajaran yang sudah ada sejak dahulu, 
diwariskan secara turun temurun yang berfungsi sebagai 
pegangan dan pedomana hidup yang bersumber dari kitab 
suci agar kehidupan manusia menjadi damai, tertib dan 
tidak kacau. 

Secara terminologis, pengertian agama adalah 
ekuivalen (sama) dengan pengertian religi dalam bahasa-

32Hasan Shadily, Ensiklopedi Indonesia, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1989), 
h. 104-105.

33Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspek, (Jakarta: UI Press, 1979), 
h. 9-11.

34Endang Saifuddin Anshari, Pokok-Pokok Pikiran Tentang Islam, (Jakarta: 
Usaha Enterprises, 1976), h. 109.
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bahasa Eropa, dan istilah din dalam bahasa Arab.  Istilah 
religi berasal dari kata religie dalam bahasa Belanda, atau 
religion dalam bahasa Eropa lainnya, seperti Inggris, 
Prancis, dan Jerman, yang bersumber dari bahasa Latin: 
Lerigare [re berati kembali, lerigare artinya terikat/ikatan].

Dengan demikian, istilah religi dapat diartikan bahwa 
agama adalah sebuah sistem kehidupan yang terikat oleh 
norma-norma atau peraturan-peraturan, sedangkan 
norma atau peraturan yang tertinggi adalah norma atau 
peraturan yang berasal dari Tuhan. Religion juga dapat 
berarti sebagai earnest observance of  ritual obligation and an 
inward spirit reference.35

Menurut Glock & Stark, sebagaimana dikutip 
Djamaludin Ancok,36 adalah sistem simbol dan keyakinan, 
sistem nilai dan perilaku yang terlembagakan, yang 
semuanya itu berpusat pada persoalan-persoalan yang 
dihayati sebagai yang paling maknawi.

Sedangkan Robert H. Thouless mendefinisikan 
Relegion sebagai sikap dan penyesuaian diri terhadap dunia 
yang mencakup acuan yang menunjukkan lingkungan 
yang lebih luas daripada lingkungan dunia fisik yang 
terikat ruang dan waktu.37

William James berpendapat bahwa agama sebagai 
perasaan, tindakan, dan pengalaman-pengalaman manusia 

35The American Heritage Concise Dictionary, Microsoft Encarta 97 Encyclopedia, 
(Hougthon Mifflin Company, 1994), Third ed. Copyright.

36Djamaluddin Ancok, Psikologi Islami: Solusi Islam Atas Problema-problem 
Psikologi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 77. 

37Robert H. Thouless, Pengantar Psikologi Agama, (Jakarta: CV. Atisa, 1988), 
h. 10.
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masing-masing dalam ’keheningannya’.38 Kesadaran 
keagamaan berdasarkan pengalaman subyektif, ada tiga 
ciri yang mewarnai agama, yaitu pertama, pribadi, agama 
sebagai hal yang amat pribadi sesuai dengan kenyataan 
sepenuhnya; kedua, emosionalitas, sebagai hakikat agama 
yang baik dalam bentuk emosi maupun dalam perilaku 
yang didasarkan atas perasaan keagamaan; dan ketiga, 
keanekaragaman dalam pengalaman keagamaan.39

Selanjutnya lebih jauh, Anthony Giddens menjelaskan 
bahwa agama terdiri dari seperangkat simbol, yang 
membangkitkan perasaan takzim dan khidmat, serta 
terkait dengan pelbagai praktek ritual maupun upacara 
yang dilaksanakan oleh komunitas pemeluknya.40 
Sebagai sebuah sistem makna, maka agama memberikan 
penjelasan dan interpretasi tertentu atas berbagai 
persoalan, dan mejadikan berberapa persoalan lainnya 
tetap sebagai misteri.  Agama memberikan jawaban atas 
pertanyaan tentang asal-usul alam semesta dan manusia 
dalam kehidupan, kematian dan hidup sesudah mati dalam 
konsep-konsep yang bernuansa kegaiban. Oleh karena 
itu Geertz41 berpendapat bahwa keyakinan keagamaan 
menetapkan tatanan tertib sosial dan memberikan makna 
bagi dunia dengan referensi pada wilayah transendental. Ini 
berarti penjelasan dan makna yang melekat dalam agama 
melampaui keterbatasan  pikiran dan logika manusia. 
Giddens menambahkan bahwa selalu ada ’obyek’ tertentu 
yang makhluk supra natural yang eksistensinya terletak 

38Robert W. Crapps, Dialog Psikologi dan Agama Sejak William James Hingga 
Gordon W. Allport, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), h. 17.

39Ibid., h. 148-152.
40Anthony Giddens, Sociology, (Cambridge: Polity Press, 1989), h. 452.
41Clifford Geertz, the Interpretation of Cultures, (New York: Basic Books, 

1973).
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di luar jangkauan indera manusia yang mendatangkan 
perasaan takjub. Obyek supranatural itu dapat berupa 
”suatu kekuatan ilahiyah atau personalisasi para dewa”.42

Dalam Islam, kekuatan ilahiyah itu adalah Allah SWT. 
Sedangkan dalam Hinduisme makhluk supranural yang 
dipuja satu namun manifestasinya banyak., seperti dewa, 
arwah para leluhur, dan kekuatan supranatural lainnya.

Disamping itu agama juga menetapkan ”petunjuk-
petunjuk moral” yang mengontrol dan membatasi tindak 
tanduk para pemeluknya.43 Agama memberlakukan 
berbagai pranata dan norma serta menuntut agar para 
penganutnya bertingkah laku menurut pranata dan 
norma yang telah digariskan tersebut. Tujuannya adalah 
mengarahkan dan menuntun para pengikutnya pada jalan 
yang benar, jalan yang membimbing mereka menuju 
keselamatan.     

Sementara istilah din berasal dari bahasa Arab, yang 
antara lain dapat diartikan sebagai: kebiasaan atau tingkah 
laku, seperti dalam al-Quran [Q.S. 6: 156, 25: 12, 109: 6]; 
jalan, peraturan atau hukum Allah [Q.S. 12: 76]; ketaatan 
atau kepatuhan [Q.S. 16: 52],; balasan yang setimpal atau 
adil (Q.S. 1: 3, 51: 6, 82: 17). 

Dengan demikian, maka dapat dirumuskan bahwa 
agama adalah kebiasaan atau tingkah laku manusia yang 
didasarkan pada jalan, peraturan atau hukum Allah, yang 
apabila ditaati atau dipatuhi, maka pemeluknya akan 
memperoleh balasan yang setimpal atau adil. Di dalam 
al-Qur’an istilah din digunakan baik untuk agama Islam 

42Anthony Giddens, Sociology....., h. 452.
43Ibid.
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maupun agama lainnya termasuk agama leluhur kaum 
Quraisy, seperti ungkapan dalam Q.S. 109: 6, 48: 28, dan 
61: 9. 

Istilah din menjadi khusus bagi agama Islam yang 
dibawa Nabi Muhammad SAW, jika dihubungkan dengan 
kata-kata: Allah, al-Haqq, al-Qayyim, al-Khalish, menjadi: 
Din Allah, Din al-Qayyim, dan Din al-Khalish.44

Selanjutnya akan dijelaskan tentang adat dan hukum 
adat di masyarakat. Hukum adat sering dikenal di 
masyarakat dengan sebutan kebiasaan, hukum adat yang 
ada di Indonesia sangatlah beragam mengingat daerah 
Indonesia yang memiliki keanekaragaman budaya dan 
agama yang saling berbeda. Hukum adat pertama kali 
diperkenalkan oleh C Snouck Hurgronje di Indonesia dari 
bahasa belanda yaitu adatrecth  yang selanjutnya dipakai 
oleh Van Vollenhoven dengan istilah teknis yuridis. Istilah 
hukum adat baru muncul dalam perundang-undangan 
pada tahun 1980, yaitu dalam undang-undang Belanda 
mengenai Perguruan Tinggi di negeri Belanda. Hukum 
adat mulai diperkenalkan sejak zaman Belanda, hal ini 
terbukti dengan adanya pengendalian masyarakat Aceh 
dengan Hukum Adat. Hal ini diperjelas dengan sebuah 
buku yang berjudul De Atjehers yang dikarang oleh 
Snouck Hurgronye.  Hukum Adat adalah hukum non 
statutair dimana sebagian besar adalah hukum kebiasaan 
dan sebagian kecil hukum islam. Hukum adat memang 
tidak diberlakukan secara tertulis seperti halnya undang-
undang, namun keberadaab hukum adat sendiri memang 
diakui sebagi suatu aturan yang berlaku didalam sebuah 

44E. Hasan Saleh, Studi Islam, (Jakarta: ISTN, 1998), h. 30-31.
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masyarakat tertentu dan dilindungi keberadaannya oleh 
undang-undang.45

Hukum adat ditemukan pertamakali oleh tiga orang 
Belanda yang dikenal dengan trio penemu hukum 
adat yaitu: (1) Penemu hukum adat yang pertama 
adalah Wilken, pegawai pangreh praja Belanda mula-
mula di Pulau Buru, kemudian di Gorontalo dan 
Minahsa Barat, selanjutnya di Sipirok dan Mandailing. 
(2) Penemu hukum adat yang kedua adalah Liefrinck, 
pegawai Pangreh Praja Belanda di Indonesia. Liefrinck 
membatasi penyelidikannya hanya pada satu lingkungan 
Hukum Adat,yaitu Bali dan Lombok. Pada tahun 1927 
tulisan-tulisan terpenting dari Liefrinck di kumpulkan oleh 
van Earde di dalam sebuah himpunan “Bali dan Lombok” 
dengan sub judul:“Geschriften”. (3) Penemu hukum adat 
yang ketiga, adalah Snouck Hurgronje seorang sarjana 
sastra yang menjadi politkus. Pada tahun 1884-1885 ia 
mengembara di tanah Arab sebagai mahasiswa,di Mekkah 
ia bertemu dengan orang Indonesia (Aceh dan Jawa) 
sehingga ia mengenal hukum adat.Tahun 1891 ia dikirim 
ke Indonesia untuk mempelajari lembaga Islam,selama 
di Indonesia ia menulis beberapa buku: tentang lembaga-
lembaga kebudayaan di Sumatera bagian utara,”De 
Atjehers”,dan “Het Gajoland” adalah diantara buah 
karyanya.46

Hukum adalah seperangkat norma dan aturan adat 
atau kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah. Istilah 
“kebiasaan” adalah terjemahan dari bahasa Belanda 

45Muchsin, Hukum Islam Dalam Perspektif Dan Prospektif, (Surabaya: Yayasan 
Al-Ikhlas, 2003), h. 34.

46Imam Sudiyat, Asas-Asas Hukum Adat, (Yogyakarta: Liberty, 2000), h. 51-54.
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gewoonte, sedangkan istilah “adat” berasal dari istilah 
Arab yaitu ’adah yang berarti juga kebiasaan. Jadi istilah 
kebiasaan dan istilah adat mempunyai arti yang sama 
yaitu kebiasaan.

Menurut ilmu hukum, kebiasaan dan adat itu dapat 
dibedakan pengertiannya. Perbedaan itu dapat dilihat dari 
segi pemakaiannya sebagai perilaku atau tingkah laku 
manusia atau dilihat dari segi sejarah pemakaian istilahnya 
dalam hukum di Indonesia. Sebagai perilaku manusia 
istilah biasa berarti apa yang selalu terjadi atau apa yang 
lazim terjadi, sehingga kebiasaan berarti kelaziman. Adat 
juga bisa diartikan sebagai kebiasaan pribadi yang diterima 
dan dilakukan oleh masyarakat.

Sejarah perundang-undangan di Indonesia 
membedakan pemakaian istilah kebiasaan dan adat, yaitu 
adat kebiasaan di luar perundangan dan adat kebiasaan 
yang diakui oleh perundangan. Sehingga menyebabkan 
munculnya istilah hukum kebiasaan atau adat yang 
merupakan hukum tidak tertulis dan hukum yang tertulis. 
Di negara Belanda tidak membedakan istilah kebiasaan 
dan adat. Jika kedua-duanya bersifat hukum, maka disebut 
hukum kebiasaan (gewoonterecht) yang berhadapan dengan 
hukum perundangan (wettenrecht).

Istilah hukum adat sendiri berasal dari istilah Arab 
“Hukm” dan “’Adah”. Kata hukm (jamak: ahkam) 
mengandung arti perintah atau suruhan, sedangkan kata 
‘adah berarti kebiasaan. Jadi hukum adat adalah aturan 
kebiasaan. Di Indonesia hukum adat diartikan sebagai 
hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk 
perundang-undangan Republik Indonesia yang di sana-
sini mengandung unsur agama.
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Terminologi “Adat” dan “Hukum Adat” seringkali 
dicampuradukkan dalam memberikan suatu pengertian. 
Padahal keduanya adalah dua lembaga yang berlainan.Adat 
sering dipandang sebagai sebuah tradisi sehingga terkesan 
sangat lokal, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan 
ajaran agama dan lain-lainnya. Hal ini dapat dimaklumi 
karena “adat” adalah suatu aturan tanpa adanya sanksi 
riil (hukuman) di masyarakat kecuali menyangkut soal 
dosa adat yang erat berkaitan dengan soal-soal pantangan 
untuk dilakukan (tabu dan kualat). Terlebih lagi muncul 
istilah-istilah adat budaya, adat istiadat, dan sebagainya.

Hukum Adat adalah wujud gagasan kebudayaan yang 
terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-
aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi 
suatu sistem dan memiliki sanksi riil yang sangat kuat. 
Contohnya sejak jaman dulu, Suku Sasak di Pulau Lombok 
dikenal dengan konsep Gumi Paer atau Paer. Paer yakni satu 
kesatuan sistem teritorial hukum, politik, ekonomi, sosial 
budaya, kemanan dan kepemilikan yang melekat kuat 
dalam masyarakat .

Selanjutnya sebagai perbandingan akan dikemukakan 
tentang pengertian dan tujuan hukum. Hukum adalah 
salah satu dari norma dalam masyarakat. Norma hukum 
memiliki sanksi yang lebih tegas. Hukum sulit didefinisikan 
karena kompleks dan beragamnya sudut pandang yang 
hendak dikaji. Beberapa pengertian hukum menurut para 
ahli hukum anatara lain:

Mochtar Kusumaatmadja mengatakan:Hukum adalah 
keseluruhan kaidah serta semua asas yang mengatur 
pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan untuk 
memelihara ketertiban serta meliputi berbagai lembaga 
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dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai 
suatu kenyataan dalam masyarakat.47

Sementara Karl von Savigny menyatakan bahwa 
hukum adalah aturan yang tebentuk melalui kebiasaan 
dan perasaan kerakyatan, yaitu melalui pengoperasian 
kekuasaan secara diam-diam. Hukum berakar pada sejarah 
manusia, dimana akarnya dihidupkan oleh kesadaran, 
keyakinan dan kebiasaan warga masyarakat.48

Selanjutnya dalam literatur hukum, dikenal ada dua 
teori tentang tujuan hukum, yaitu teori etis dan utilities. 
Teori etis mendasarkan pada etika. isi hukum itentukan 
oleh keyakinan kita yang etis tentang yang adil dan 
tidak. Menurut teori ini, hukum bertujuan untuk 
semata-mata mencapai keadilan dan memberikannya 
kepada setiap orang yang menjadi haknya.Sedangkan 
teori utilities, hukum bertujuan untuk memberikan 
faedah bagi sebanyak-banyaknya orang dalam masyarakt. 
Pada hikikatnya, tujuan hukum adalah manfaat dalam 
memberikan kebahagiaan atau kenikmatan besar bagi 
jumlah yang terbesar.

2. Dialektika Agama dan Adat
Relasi antara Islam sebagai agama dengan adat dan 

budaya lokal  sangat jelas dalam kajian antropologi agama. 
Dalam perspektif  ini diyakini, bahwa agama merupakan 
penjelmaan dari sistem budaya.49 Berdasarkan teori 

47Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan: 
Kumpulan Karya Tulis, (Bandung: Alumni, 2002), h.14; Mochtar Kusumaatmadja di 
dalam Otje Salman dan Eddy Damian, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, 
(Bandung: Alumni, 2002), h.1.

48Ibid.
49Bassam Tibbi, Islam and Cultutral Accommodation of Social Change, (San 

Francisco: Westview Pres, 1991), h. 1.
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ini, Islam sebagai agama samawi dianggap merupakan 
penjelmaan dari sistem budaya suatu masyarakat muslim. 
Tesis ini kemudian dikembangkan pada aspek-aspek ajaran 
Islam, termasuk aspek hukumnya. Para pakar Antropologi 
dan Sosiologi mendekati hukum Islam sebagai sebuah 
institusi kebudayaan muslim. 

Pada konteks sekarang, pengkajian hukum dengan 
pendekatan sosiologis dan antrologis sudah dikembangkan 
oleh para ahli hukum Islam yang peduli terhadap nasib 
syari’ah. Dalam pandangan mereka, jika syari’ah tidak 
didekati secara sosio-historis, maka yang terjadi adalah 
pembakuan terhadap norma syariah yang sejatinya bersifat 
dinamis dan mengakomodasi perubahan masyarakat.50

Kata adat, berasal dari bahasa Arab, yaitu: ‘ãddah, secara 
literal sinonim dengan kata ‘urf  yang berarti kebiasaan, 
adat atau praktek. Sementara arti kata ‘urf  sendiri adalah 
“sesuatu yang telah diketahui”.51 Dari makna etimologis 
ini dapat dipahami, bahwa adat mengandung arti 
pengulangan atau parktek yang sudah menjadi kebiasaan, 
yang dapat dipergunakan, baik untuk kebiasaan individual 
(‘ada fardliyah] maupun kelompok (adah jama’iyyah). 
Sementara ‘urf  diartikan sebagai praktek yang terjadi 
berulang-ulang dan dapat diterima oleh seseorang yang 
berakal sehat.

 Oleh karena itu, berdasarkan arti ini, ‘urf  lebih 
merujuk kepada suatu kebiasaan dari sekian banyak orang 
dalam suatu komunitas masyarakat, sementara adat lebih 

50 Aziz al- Azmeh [ed.], Islamic Law: Social and Historical Contexts, (Ttp: tp, 
1988), h. viii.

51Muhammad Musthafa Syalabi, Ushul al-Fiqh al-Islami, (Beirut: Dar al-Nahdlah 
al-‘Arabiyyah, 1986), h. 313-315.
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berhubungan dengan kebiasaan sekelompok kecil tertentu 
saja dalam masyarakat. Namun demikian, beberapa 
fuqaha yang lain memahami dua term ini sebagai dua 
kata yang tidak berlainan.

Subhi Mahmasani, misalnya, memahami secara paralel 
kedua kata ini, bahwa kata  adat dan ‘urf  memiliki arti yang 
sama (l-‘urf  wa al-‘adah bi ma’na wahid]).52 Pada akhirnya, 
terjadi sebuah transisi dari arti ‘urf  yang bermakna “sesuatu 
yang telah diketahui” kepada makna “sesuatu yang dapat 
diterima oleh suatu masyarakat” yaitu kebiasaan atau 
adat itu sendiri. Arti inilah yang banyak digunakan untuk 
memahami terma ini. Dalam rangka konsistensi tesis ini, 
penulis menggunakan terma adat dipandang sebagai kata 
yang mempunyai arti ekuivalen dengan ‘urf yang diartikan 
sebagai “adat” atau “kebiasaan”.

Secara teoritis, adat tidak diakui sebagai salah satu 
sumber dalam jurisprudensi Islam.53 Namun demikian, 
dalam prakteknya, adat memainkan peran yang sangat 
signifikan dalam proses kreasi hukum islam dalam berbagai 
aspek hukum yang muncul di negara-negara Islam. 

Jika dirunut secara sosiologis pada masa Nabi 
Muhammad SAW, maka terlihat komunitas Muslim 
banyak mengadopsi berbagai macam adat.  Praktek 
adat ini, dalam banyak hal, telah mempunyai kekuatan 
hukum dalam masyarakat. Walaupun hukum adat tidak 
dilengkapi oleh sanksi maupun suatu otoritas,54 perannya 

52Subhi Mahmasani, Falsafat al-Tasyri’ fi al-Islam, (Beirut: Dar al-Kasysyaf  lin-
Nasyr wa Itiba’ah wa at-Tauzi’, 1952), h. 178-181.  

53Joseph Schacht, an Introduction to Islamic Law, (Oxford: The Clarendon 
Press, 1964), h. 62.

54Duncan B. Macdonald, Development Muslim Theology, Jurisprudence and 
Constitustional Theory, (London: Darf Publisher Limited, 1985), h. 68. 
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dalam masyarakat tidak diragukan lagi. Satu contoh 
yang dapat dikemukakan di sini adalah tindakan kaum 
Muslimin mempertahankan praktek adat  dan perbuatan 
hukum Nabi Ibrahim, terutama dalam ritual-ritual yang 
berkaitan dengan Ka’bah dan tradisi sunatan [khitan]. 
Ritual upacara tersebut berperan sebagai dasar kultural 
dalam pembentukan tradisi sossial setempat.55

Berbagai macam adat pra-Islam diteruskan 
pemberlakuannya selama periode Rasulullah. Fakta ini 
mengindikasikan bahwa Islam bukanlah merupakan suatu 
bentuk revolusi hukum yang secara langsung ditujukan 
untuk melawan adat yang telah diketahui dan dipraktekkan 
oleh bangsa Arab sebelum kemunculan Islam. 

Sebaliknya Nabi Muhammad, dalam kapasitasnya 
sebagai pembuat hukum dari sebuah agama yang baru, 
banyak menciptakan aturan-aturan yang melegalkan 
hukum adat masyarakat Arab, sehingga memberikan 
tempat bagi praktek hukum adat tersebut di dalam sistem 
hukum Islam yang baru. Hal ini dapat dipahami, karena  
Islam hadir ke pentas peradaban dunia tidak memulai dari 
lembaran putih, meminjam istilah An-Na’im,56 karena ia 
tidak hadir dalam ruang hampa keagamaan, sosial budaya, 
ekonomi dan politik. Dengan demikian, Islam merupakan 
kelanjutan dan kulminasi tradisi Ibrahim. Selain itu, 
hukum Islam dalam syari’ah menerima dan memodifikasi 
banyak aspek adat dan praktik Arab pra-Islam.

55Reuben Levy, The Social Stucture of Islam, (Cambridge: The University press, 
1975), h. 251.

56Abdullahi Ahmed An-Na’im, Dekonstruksi Syari’ah, (Yogyakarta: LKiS dan 
Pustaka Pelajar, 1994), h. 102.
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Pernyataan ini agaknya relevan, jika kita mencoba 
melihat pada aspek sosio-historis ketika masa pewahyuan 
al-Qur’an baik di Makkah maupun di Madinah, telah 
memunculkan tipologi pembacaan yang khas bagi umat 
Islam, yakni untuk memahami dan mendialogkan al-
Qur’an dengan realitas kehidupan. Teks demi teks dalam 
al-Qur’an oleh para Sahabat ditafsirkan dengan teks 
kehidupan. Ini merupakan kesadaran bahwa antara teks 
al-Qur’an dan teks yang terhampar dalam kehidupan sosial 
saling menafsiri satu sama lain. Apa yang disebut sebagai 
ayat-ayat tekstual adalah refleksi dari ayat-ayat sosial. 

Selanjutnya, dalam bidang hukum keluarga, Nabi 
Muhammad mempertahankan beberapa praktek hukum 
yang telah lama diketahui oleh masyarakat Arab sebelum 
Islam dan hanya mengganti beberapa hal yang tampaknya 
tidak konsisten dengan prinsip-prinsip alasan hukum 
yang masuk akal dan landasan moral yang baik. Karena 
peraturan-peraturan yang diderivasikan dari nilai adat 
pra-Islam yang berhubungan dengan masalah perkawinan 
dan pengaturan hubungan gender, demikian pula dalam 
masalah status hukum anak yang lahir dari perkawinan 
yang bersifat meragukan dan tidak ada kepastian, maka 
kemudian Islam berusaha untuk menyesuaikan aturan-
aturan tersebut sesuai dengan karakter manusia. Berangkat 
dari argumentasi ini, maka Rasulullah menghapuskan 
beberapa praktek hukum yang telah diamalkan secara 
luas sejak dahulu kala oleh bangsa Arab, seperti praktek 
poliandri,, hubungan seksual yang tidak sah,  pembunuhan 
bayi perempuan, perceraian yang berulang-ulang, dan lain 
sebagainya. 

Sementara di sisi lain, Nabi juga tetap mempertahankan 
atau memodifikasi praktek-praktek hukum yang lain, 
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seperti poligami, pembayaran mahar, atau pemberitahuan 
[iqrar] dalam perkawinan.57

Berbicara tentang pengaruh kultur dan adat lokal 
dalam kaitannya dengan agama, di sana terlihat adanya 
pergulatan untuk mengompromikan pesan relegius 
keagamaan yang disinergikan dengan kultur lokal. 
Perjumpaan agama dengan budaya lokal itu mengambil 
banyak bentuk. Pertama, mengalami benturan [clash] 
yang sampai pada titik dimana budaya setempat dihabisi 
dan diganti yang baru dengan islamisasi misalnya, yang 
terjadi di Padang tempo dulu. 

Kedua, ada yang mengambil jalan akomodasi. 
Artinya ada pertemuan saling mengisi dan tidak saling 
menjatuhkan. “Islam diterima tapi sebatas simboliknya. 
Adapun substansi seperti kepercayaan terhadap leluhur 
tetap dijaga. Ketiga, mengambil bentuk hibriditas. 
Artinya menerima agama tapi sebagian saja, sisanya 
tradisi setempat. Bentuk ini kemudian biasa dikenal 
dengan misalnya, Islam Jawa, Islam Banjar, Islam Sasak 
dan sebagainya.58

Ajaran agama Islam bagi masyarakat Sasak 
mendapatkan tempat sangat tinggi dalam menjalankan 
kehidupan keagamaannya sehari-hari sesuai dengan 
doktrin keagamaan yang dianut. Kuatnya tradisi 
keagamaan Islam ini dapat dilihat dengan jumlah-jumlah 
tempat ibadah. Islam merupakan dan menjadi faktor 

57Mahomed Ullah, The Muslim Law of Marriage, (New Delhi: Kitab Bhavan, 
1986), h. ii-xvii; Abdul Rahim, The Principles of Muhammadan Jurisprudence, 
(London: Luzac & Co., 1911), h. 7-12.

58Ahmad Baso, Plesetan Lokalitas: Politik Pribumisasi Islam, (Jakarta: Desantara, 
2002), h. 7-8. lihat juga “Tradisi Lokal dan Masa Depan agama” dalam Majalah 
Majemuk, No.6 November-Desember 2003, h. 3.
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utama dalam masyarakat Lombok. Sekitar  90 % dari 
penduduk Lombok adalah dari Suku Sasak dan hampir 
semuanya muslim. Tidak mengherankan manakala 
muncul ungkapan “menjadi Sasak berarti menjadi 
muslim”. Hal ini kenyataannya dipegangi bersama oleh 
sebagian besar penduduk Lombok karena identitas Sasak 
begitu erat kaitannya dengan identitas mereka sebagai 
muslim.

Lombok adalah potret sebuah mozaik. Terdapat banyak 
warna budaya dan nilai menyeruak di masyarakatnya. 
Mozaik ini terjadi antara lain, karena Lombok masa lalu 
adalah merupakan objek perebutan dominasi berbagai 
budaya dan nilai, yaitu antara Sasak (suku dominan di 
Lombok) sebagai pribumi yang harus berhadapan dengan 
pengaruh Bali yang dominan di Lombok Barat dan 
pengaruh Islam Jawa yang kuat ekspansinya di Lombok 
Tengah dan Lombok Timur. 

Islam merupakan dan menjadi sebuah faktor utama 
dalam masyarakat Lombok. Seorang etnografis bahkan 
lebih jauh mengatakan bahwa “menjadi Sasak berarti 
menjadi muslim”. Meskipun pernyataan ini tidak 
seluruhnya benar (karena pernyataan ini mengabaikan 
popularitas Sasak Boda).59 Sentimen-sentimen itu 
dipegangi oleh sebagian besar penduduk Lombok karena 
identitas Sasak begitu erat terkait dengan identitas mereka 
sebagai muslim.

59Boda merupakan kepercayaan asli orang Sasak sebelum kedatangan pengaruh 
asing. Orang Sasak pada waktu itu, yang menganut kepercayaan ini, disebut Sasak 
Boda. Agama Sasak Boda ini ditandai oleh Animisme dan Panteisme. Pemujaan dan 
Penyembahan roh-roh leluhur dan berbagai dewa lokal lainnya merupakan fokus 
utama dari praktek keagamaan Sasak Boda. Lihat Erni Budiwanti,”The Impact of 
Islam on the Religion of the Sasak in Bayan, West Lombok” dalam Kultur, Volume I, 
No.2/2001/hlm. 30.
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Di samping itu, Lombok dikenal dengan sebutan “pulau 
seribu masjid” dan sebagai sebuah tempat di mana Islam 
diterima secara serius dan tipe Islam yang dipraktekkan 
pada umumnya adalah agak kaku, fanatik dan ortodoks, 
di satu sisi dan di sisi lain terlihat lebih lentur  dan sangat 
sinkretik, karena bercampur dengan anasir budaya lokal. 

Islam sebagai sebuah sistem nilai tersusun dari dua 
elemen dasar yang membentuk sebuah entitas tunggal 
yang masing-masing tidak bisa dipisah-pisahkan. Elemen 
tersebut adalah doktrin atau kredo yang bersifat dogmatik 
dan berperan sebagai elemen inti [core element] di satu 
sisi, dan peradaban yang bersifat historis dan kontekstual 
sebagai elemen permukaan  (peripheral element) disisi lain. 
Disebut elemen inti karena ia menjadi ruh substantif  
dari agama Islam yang tanpa kehadirannya agama tidak 
akan mempunyai arti, sementara peradaban menempati 
posisi permukaan mengingat bentuknya yang secara fisik 
bisa diobservasi oleh kasat mata jika tampak ke wilayah 
permukaan.60

Dari asek doktrinal, Islam membawa pesan-pesan 
transendental yang permanen dan tidak berubah-rubah, 
namun ketika pesan-pesan transendental tersebut sampai 
ke tataran praksis  komunitas umatnya , maka warna Islam 
bisa beragam sejalan dengan beragamnya interpretasi 
akibat perbedaaan persepsi. 

Perbedaan interpretasi beserta segala konsekuensinya 
itu belakangan membentuk sebuah peradaban Islam yang 
sangat heterogen dan dinamis, sesuai dengan dimensi 

60Masdar Hilmy, “Problem Metodologis Dalam Kajian Islam: Membangun 
Paradigma Penelitian keagamaan yang komprehensif”, dalam http://www.geocities.
com/HotSprings/6774/p-6.html, dikutip 08 September 2015.
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ruang dan waktu. Aspek yang terakhir ini menjadi faktor 
signifikan bagi proses pembentukan identitas Islam secara 
sosial, politik, dan kultural yang memiliki dialektiaka 
sejarah yang berbeda-beda namun secara prinsipil memiliki 
semangat teologis yang sama. 

Dengan demikian, Islam harus dilihat sebagai sebuah 
sistem dialektis yang meliputi aspek idealitas dan realitas; 
mencakup dimensi kepercayaan (belief ) yang berupa 
tauhid dan diimplementasikan ke dalam dimensi praksis 
yang meliputi ritual, budaya dan tradisi dan tradisi 
keislaman lainnya. 

Sebagai konsekuensi lebih jauh dari pemahaman 
diatas, aspek idealitas Islam sering disebut sebagai, 
meminjam istilah Fazlur Rahman, “Islam normatif ” 
atau, istilah Richard C. Martin, “Islam formal” yang 
ketentuannya tertuang secara ekplisit didalam teks-teks 
Islam primer. Sementara itu, aspek praksis menyangkut 
dimensi kesejarahan umat Islam yang beraneka ragam 
sesuai dengan faktor eksternal yang melingkupinya. 
Aspek yang terakhir ini bersifat subyektif  sebagai akibat 
dari akumulasi pengetahuan secara turun-temurun dan 
dialog akulturatif  antara “Islam formal” dan budaya lokal 
Muslim tertentu. 

Dalam mengkaji Islam beserta makna derivasinya, 
paling tidak ada dua pendekatan yang digunakan, 
yaitu Pendekatan teksual dan pendekatan kontekstual. 
Pendekatan tekstual menekankan pada signifikansi teks-
teks sebgai sentra kajian Islam dengan merujuk kepada 
sumber-sumber suci [pristine source] dalam Islam, 
terutama al-Qur’an dan al-Hadits. Pendekatan ini sangat 



Akses Keadilan bagi Janda Kawin Siri    |    47

penting untuk melihat realitas Islam normatif  yang tertulis 
baik secara eksplisit maupun implisit. 

Selain ajaran tauhid sebagai pilar utama dalam Islam, 
ibadah mahdhah [dimensi vertikal] merupakan bagian 
dari Islam normatif  yang ketentuan hukumnya sudah 
diatur secara jelas dalam kedua teks suci tersebut. Ibadah 
mahdhah tidak memerlukan ijtihad untuk mencari 
penafsiran lebih jauh, namun ia hanya perlu diamalkan. 
Dalam bahasa ritualnya, ia sering disebut sebgai arkan al-
Islam yang meliputi syahadat,  shalat, puasa, zakat, dan 
ibadah haji bagi yang mampu. Bukan hanya arkan al-Islam 
yang membentuk Islam normatif, kesalehan teologis 
lainnya yang tertuang dalam al-Qur’an dan al-hadits juga 
sering menjadi rujukan utama ibadah dalam Islam dan, 
dengan begitu bisa dilihat dengan pendekatan pertama 
ini.

Dalam prakteknya, pendekatan tekstual ini barangkali 
tidak menemui kendala yang berarti ketika dipakai untuk 
melihat dimensi Islam normatif  yang bersifat qath’i 
sebagaimana tersebut di atas. Persoalan baru muncul 
ketika pendekatan ini dihadapkan pada realitas ibadah 
umat Islam yang tidak tertulis secara eksplisit, baik di 
dalam al-Qur’an maupun al-Hadits, namun kehadirannya 
diakui dan, bahkan, diamalkan oleh komunitas Muslim 
tertentu secara luas. Contohnya adalah adanya ritual 
tertentu dalam komunitas muslim yang sudah mentradisi 
secara turun temurun, seperti selametan, tahlilan dan lain 
sebagainya. 

Fenomena ritual keagamaan yang banyak bercampur 
dengan tradisi lokal tidak dapat disangkal lagi, kepercayaan 
dan ritual sinkretik/Abangan sangat banyak ragamnya. 
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Banyak peneliti Islam Indonesia, yang memberikan 
keterangan tentang Islam yang begitu berbeda dengan 
karakter Islam Arab.61

Fenomena ini juga diamini oleh Martin van Bruinessen, 
dengan menunjukkan bukti bahwa banyak praktek 
yang dikatagorikan Islam Abangan juga ditemukan di 
belahan lain dunia Islam. Ia membandingkan deskripsi 
Geertz tentang agama Abangan dengan pengamatan-
pengamatan pada kehidupan sehari-hari kaum petani 
Mesir, pada awal abad ke-19, yang dilakukan oleh studi 
klasik lain, karya Lane: Manners and Customs of  the Modern 
Egyptians [Perilaku dan Kebiasaan Orang-orang Mesir 
Modern]. Beberapa praktek kurang islami yang terlihat 
dalam perilaku keagamaan orang Jawa, telah dikenal juga 
oleh orang-orang Mesir.62

Di samping itu banyak praktek magic yang bersumber 
dari kehidupan masyarakat Islam, bahkan bersumber 
dari tanah suci [Makkah]. Isinya banyak memuat tentang 
naskah magis populer dan ramalan-ramalan, yang juga 
dikenal sebagai primbon atau dalam versi yang lebih 
islami disebut kitab mujarobat, yang diperoleh langsung 
dari karya-karya penulis Muslim Afrika Utara abad ke-12-
13, yakni Syeikh Ahmad al-Buni.63

61Mark R. Woodward melakukan penelitian yang amat ekstrem mengenai 
kehidupan agama dalam masyarakat urban di lingkungan kraton Yogyakarta tahun  
1989. Penemuan ritual keraton dan praktek keagamaan sinkretik lain yang ditelitinya 
tidak ditemukan dalam kitab ajaran Hindu, sehingga ia berkesimpulan bahwa pada 
mulanya mereka bukan asli Hindu. Lihat Mark R. Woodward, Islam Jawa: Kesalesahan 
Normatif Versus Kebatinan, (Yogyakarta: LKiS, 1999), h. 3-5.  

62Martin van Bruinessen, “Global and Local in Indonesian Islam” dalam 
Southeast Asian Studies, (Kyoto: tp, 1999), h. 46-63. Artikel ini juga dapat diakses 
melalui http://www.let.uu.nl/-Martin.vanbruinessen/personal/publication/Global.

63Dalam catatan al-Buni, Syams al-Ma’arif, sebuah kitab yang cukup populer 
di Indonesia. Banyak kitab yang sering disebut mujarobat yang secara sederhana 
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Beberapa kepercayaan dan praktek lokal telah menjadi 
bagian kompleksitas budaya global. Banyak umat Islam 
kontemporer Indonesia enggan menyebutnya islami 
karena mereka menentang konsepsi Islam universal. 
Namun demikian, lanjut Martin, dalam beberapa kasus, 
meraka masuk ke Indonesia sebagai bagian dari perluasan 
peradaban Islam, meski tidak menjadi tulang punggung 
agama Islam. Mereka merepresentasikan gerakan awal 
islamisasi, dan adalah keliru jika dikatakan bahwa islamisasi 
adalah gerakan sekali jadi, melainkan merupakan suatu 
proses yang dimulai sejak abad ke-13 sampai 15 H.64

Untuk menjawab persoalan di atas, pendekatan yang 
diajukan Mark. R. Woodward dalam menjawab disparitas 
distingtif  antara Islam normatif  dengan Islam lokal dapat 
diajukan. Pendekatan ini disusun secara kronologis atas 
empat65 unsur dasar, yaitu:

Pertama, Islam universalis. Penempatan Islam 
universalis di lakukan di awal karena di dalamnya tercakup 
ajaran-ajaran Islam yang secara qoth’i sudah digariskan di 
dalam al-Qur’an dan al-Hadits. Masuk dalam katagori ini 
adalah tauhid, arkan al-Islam, dan kredo religius lainnya 
yang bersifat taken for granted. Terhadap katagori ini, 
umat Islam pada umumnya sepakat meyakininya sebagai 
ultimate truth yang tidak memerlukan elaborasi [ta’wil] 
lebih jauh. 

disadur dari kitab Syams al-Ma’arif. Martin van Bruinessen, Kitab Kuning, (Bandung: 
Mizan, 1989). 

64Martin van Bruinessen, “Global and Local. Lihat http://www.let.uu.nl/ Martin.
vanbruinessen/personal/publication/Global 

65Lebih lanjut lihat Mark R. Woodward, Islam Jawa…, h. 10- 22.
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Kedua, Islam esensialis. Penggunaan terma esensialis 
ini pada awalnya dipinjam oleh Woodward dari Richard C. 
Martin untuk menunjukkan modus praktik-praktik ritual 
yang sekalipun tidak didelegasikan secara eksplisit oleh 
teks-teks universalis, namun secara luas diamalkan oleh 
umat Islam atas dasar justifikasi substansial dari semangat 
kedua sumber suci tersebut. Masuk dalam katagori ini 
adalah upacara tahunan Maulid Nabi Muhammad SAW., 
bacaaan-bacaan zikir yang diamalkan oleh halaqah-halaqah 
sufi, juga modus-modus ritual yang secara mentradisi 
dipraktikkan untuk memuliakan para wali, ziarah  ke 
tempat-tempat suci, serta tradisi slametan, tahlilan yang 
tersebar luas di negara-negara Muslim, seperti India, 
Malaysia, Pakistan, dan Indonesia. Dengan demikian, 
Islam esensial merupakan katagori Islam yang sangat 
inklusif.

Ketiga, receiverd Islam. Secara harfiah, receiverd Islam 
bisa diterjemahkan sebagai Islam yang diterima atau 
dipahami. Woodward tidak menghadirkan deskripsi yang 
memuaskan tentang kategori ketiga ini. Ia hanya menyebut 
bahwa receiverd Islam menjadi jembatan antara kategori 
universalis dan esensialis dengan Islam lokal. Lebih jauh 
ia menambahkan bahwa contoh konkrit dari kategori 
ini adalah dominasi ajaran sufi yang mempengaruhi 
perkembangan Islam lokal di Jawa dan Lombok. Islam jenis 
ini bersifat dinamis; ia berubah seiring dengan pengetahuan 
atau penafsiran terhadap teks-teks esensialis.

Keempat, Islam lokal. Islam lokal bisa didefinisikan 
sebagai seperangkat teks tertulis, tradisi oral atau ritual 
yang kehadirannya tidak dikenal di daerah asal turunnya 
Islam [Mekkah]. Menurut Woodward, naskah-naskah 
atau tradisi mistik kejawen merupakan contoh paling 
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jelas adanya Islam jenis ini serta merupakan implikasi 
logis sebagai hasil interaksi antara kebudayaan lokal dan 
received Islam. 

Berdasarkan erabolasi yang diberikan oleh Woodward 
di atas, ada kesan bahwa pendekatan tekstual terkesan 
tidak memiliki batasan yang jelas untuk membedakan 
mana yang  disebut “Islami” dan mana yang tidak. Justru 
dari sini muncul kesan seolah-olah pendekatan ini dapat 
diaplikasikan di wilayah mana saja sepanjang masih dalam 
lingkup ritual Islam. Ketidakjelasan batasan mengenai 
Islam ini bisa jadi merupakan kelemahan pendekatan 
tekstual bisa juga merupakan keistimewaannya.

Selanjutnya, kehadiran pendekatan kontekstual 
penting untuk memahami Islam dalam konteks ruang dan 
waktu. Pendekatan ini pertama kali dipopulerkan oleh D. 
Eickelman yang merupakan perangkat komplementer 
yang dapat menjelaskan motif-motif  kesejarahan dalam 
ritual Islam untuk memperkuat asumsi bahwa Islam 
merupakan entitas komprehensif  yang melingkupi 
elemen normatif  dan elemen praksis. Dalam memahami 
fenomena ritual lokal dalam Islam, maka teori-teori 
sosio kultural berikut ini menjadi bagian penting dari 
pendekatan kontekstual, antara lain: 

Pertama, teori fungsional. Teori ini dikembangkan 
oleh Bronislaw Malinowski66 yang mengasumsikan adanya 
hubungan dialektis antara agama dengan fungsinya yang 
diaplikasikan melalui ritual. Secara garis besar, fungsi dasar 
agama diarahkan kepada sesuatu yang supranatural atau, 
dalam bahasa Rudolf   Otto, “powerfull other”. Partisipan 

66Lihat lebih lanjut Bronislaw Malinowski, Magic, Science and Religion, (New 
York: Doubleday & Company, Inc., 1954).
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yang terllibat dalam sebuah ritual bisa melihat kemanfaatan 
agama sebagai sarana meningkatkan hubungan spiritual 
dengan tuhan, karena pada dasarnya manusia secara 
naluriah memiliki kebutuhan spiritual. 

Dengan demikian, teori fungsional melihat setiap 
ritual dalam agama memiliki signifikansi teologis, baik 
dari dimensi psikologis maupun sosial. Aspek-aspek 
teologis dari sebuah ritual keagamaan seringkali bisa 
ditarik benang merahnya dari simbol-simbol religius 
sebagai bahasa maknawiah. Pemaknaan terhadap simbol-
simbol keagamaan tersebut sangat bergantung kepada 
kualitas dan arah performa ritual serta keadaan internal 
partisipan sehingga sebuah ritual bisa ditujukan untuk 
“memuaskan” kebutuhan spiritual.

Dalam konteks sosiologis, sebuah ritual juga merupakan 
manifestasi dari apa yang disebut oleh Durkheim sebagai 
“alat memperkuat solidaritas sosial” melalui performa dan 
pengabdian. Tradisi slametan merupakan contoh paling 
konkret dari ritual jenis ini sebagai alat untuk memperkuat 
keseimbangan masyarakat [social equilibrium], yakni 
menciptakan situasi rukun-setidaknya- di kalangan para 
partisipan. Kalangan fungsionalis yang mengakui asumsi 
ini adalah Clifford Geertz, James Peacock, Robert W. 
Hefner, Koentjaraningrat, dan sebagainya. 

Pendek kata, teori fungsional melihat fungsi ritual 
[agama] dalam konteks yang lebih luas, baik dalam konteks 
spiritual maupun eksistensi kemanusiaan. Ia bisa dipahami 
sebagai sebuah jawaban terhadap pertanyaan mengapa 
ritual [agama] itu ada atau diadakan. Jawaban tersebut 
tentu saja muncul karena umat Islam membutuhkannya 
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sebagai perangkat untuk mendapatkan berkah suci dari 
Tuhan.

Kedua, Rite de Passage. Secara harfiah, teori yang 
dikembangkan oleh Arnold Van Gennep67 ini bisa diartikan 
sebagai “ritual penahapan” yang menandai perpindahan 
status seseorang dari yang satu ke yang lain, baik 
merupakan perubahan status sosial maupun transformasi 
spiritual. Ritual jenis ini melibatkan perubahan, baik status 
eksternal maupun internal, rekonfirmasi sebuah kondisi 
sebagaimana yang diharapkan tetapi belum sempat 
dialami atau diartikulasikan dalam hidup seseorang.

Sejalan dengan perspektif  Rite de Passage di atas, 
tradisi slametan dan tahlilan bisa juga dipahami sebagai 
ritual yang menandai perpindahan status seseorang 
sepanjang hidupnya mulai dari kelahiran, aqiqah, khitan, 
perkawinan, dan kematian. Setiap tahapan dalam hidup 
manusia menandai perubahan status sosial dari yang satu 
ke yang lain. Sebagai contoh, ritual perkawinan menandai 
perubahan status sosial dari masa lajang menuju masa 
keluarga; ritual kematian menandai perpindahan status 
manusia dari alam dunia ke alam barzah dan seterusnya. 

Ketiga, teori struktural. Teori ini dikembangkan 
oleh Claude Levi-Strauss sebagai seorang pelopornya. 
Ritual dalam sebuah ajaran agama diasumsikan memiliki 
hubungan struktural dengan mitos-mitos lokal tertentu. 
Terlepas dari persoalan orisinalitas antara mitos dengan 
ritual, pendekatan ini melihat keduanya memiliki 
hubungan resiprokal; mitos eksis pada tataran konsepsi 

67Arnold Van Gennep, Les Rites de Passage, (Chicago: University of Chicago 
Press, 1960). 
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dan ritual pada tataran aksi atau “homology”, dalam 
bahasa Levi-Strauss. 

Dengan demikian, strukturalisme melihat ritual 
sebagai bagian dari sebuah logical order dalam bangunan 
sistem kultural; ia mengikuti struktur formal dari sebuah 
sistem tertutup. Dalam konteks ini, teori model of  [model 
dari] dan model for [model bagi] Geertz bisa diterapkan 
untuk lebih memperjelas perspektif  teori ini. Jika Levi-
Strauss melihat mitos dan ritual bisa saling berganti posisi 
ke satu sama lain, Geertz melihat mitos sebagai wujud dari 
teori model of  sebagai ritual dan ritual sendiri menjadi 
model for-nya mitos.68

Berdasarkan elaborasi di atas dapat dsimpulkan bahwa 
dalam konteks diskursus keislaman, pendekatan tekstual 
merupakan pilihan prioritas yang kehadirannya tidak bisa 
ditawar-tawar lagi. Ia merupakan conditio sine quanon 
dalam rangka melihat wajah Islam dari sumber-sumber 
teks suci, terutama al-Qur’an dan al-Hadits. Selanjutnya 
eksistensi teks-teks yang ditulis oleh intelektual atau ’ulama 
kenamaan di bidang tertentu dalam Islam juga tidak kalah 
pentingnya, terutama ketika ditemukan justifikasi dari 
kedua teks suci tersebut terhadap sebuah ritual.

Masih dalam aras yang sama pendekatan tekstual 
ini dikenal juga sebagai pendekatan Bayani [penerapan 
analisis tekstual]. Pendekatan ini asumsinya diharapkan 
dapat menggali landasan normatif  al-Qur’an dan al-
Hadits yang berkaitan dengan wacana agama dan budaya 
lokal, serta dapat mengungkapkan makna teks normatif  
sehingga dapat memberikan kerangka relatifitas-kepastian 

68Masdar Hilmy, “Problem.... http://www.geocities.com/HotSprings/6774/p-6.
html.
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hukum. Legitimasi normatif  tekstual di atas, sangat 
dibutuhkan setidaknya justifikasi keyakinan keagamaan 
dalam menerima dan mengadaptasi serta mengakomodasi 
budaya lokal.

Namun pendekatan Bayani saja tidak cukup karena 
terkadang dalam teks al-Qur’an dan al-Hadits tidak ada 
penjelasan secara langsung. Oleh karena itu diperlukan 
pendekatan atau perspektif  lain yang lebih bersikap 
terbuka, luwes dan toleran yaitu pendekatan Burhani dan 
Irfani. Melalui pendekatan Burhani [penerapan analisis 
rasional filosofis] dan Irfani [analisis konteks: historis 
sosio antropologis dan polotis-ideologis]; diharapkan 
selain dapat mengungkapkan konteks dari sebuah risalah 
keagamaan, juga dapat mengungkapkan realitas sejarah 
dari sebuah tradisi dan budaya lokal, baik genealogi 
pemikiran nilai-nilai spriritualitas dan religiusitasnya 
maupun filosofis, local wisdom [kearifan lokal] serta visi 
pencerahan dan kritik sosialnya .

Dengan demikian, kehadiran kajian tekstual (Bayani) 
akan lebih berbobot bila klaim-klaimnya bisa ditopang 
oleh kajian-kajian kontekstual (Burhani dan Irfani), 
bukan untuk mencari klaim sepihak, melainkan untuk 
menempatkannya secara proporsional dan komprehensif.  
Pendekatan kontekstual ini bisa dipakai untuk melihat 
nuansa “lain” dari wajah Islam dengan tanpa mereduksi 
makna keislaman seorang muslim. Pendekatan ini 
diperlukan sekadar untuk memperkuat asumsi bahwa di 
dunia ini tidak hanya berlaku satu versi saja, melainkan 
banyak versi yang menggambarkan tentang Islam. Karena 
itu, sikap yang terjebak ke dalam kubangan truth claim 
apologetik bisa dihindarkan.
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3. Akomodasi, Adaptasi dan Akulturasi Islam dan 
Adat
Kondisi Kehidupan keagamaan kaum muslimin pada 

saat ini tidak dapat dipisahkan dari proses penyebaran 
Islam di Indonesia sejak beberapa abad sebelumnya. 
Ketika Islam masuk di Indonesia, kebudayaan nusantara 
telah dipengaruhi oleh agama Hindu dan Budha, selain 
masih kuatnya berbagai kepercayaan tradisional, seperti 
animisme, dinamisme, dan sebagainya.69 Kebudayaan 
Islam akhirnya menjadi tradisi kecil di tengah-tengah 
Hinduisme dan Budhisme yang juga menjadi tradisi 
kecil. Tradisi-tradisi kecil inilah yang kemudian saling 
mempengaruhi dan mempertahankan eksistensinya.

Wilayah-wilayah nusantara yang pertama tertarik 
masuk Islam adalah pusat-pusat perdagangan di kota-kota 
besar di daerah pesisir. Islam ortodok dapat masuk secara 
mendalam di kepulauan luar Jawa, yang memiliki hanya 
sedikit pengaruh Hindu dan Budha. Sementara itu di Jawa, 
agama Islam mengahadapi resistensi dari Hinduisme dan 
Budhisme yang telah mapan. Dalam proses seperti ini, 
Islam tidak saja harus menjinakkan sasarannya, tapi juga 
harus memperjinak diri.70 Benturan dan resistensi dengan 
kebudayaan-kebudayaan setempat memaksa Islam untuk 
mendapatkan simbol yang selaras dengan kemampuan 
penangkapan kultural dari masyarakat setempat.

69Sebuah studi menarik berkaitan dengan tema ini, lihat Arbiyah Lubis, 
Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh, Suatu studi perbandingan, 
(Jakarta: Bulan Bintang, 1993).

70Taufik Abdullah, “Pengantar: Islam, Sejarah dan Masyarakat”, dalam Taufik 
Abdullah (ed.), Sejarah dan Masyarakat: Lintasan Historis Islam di Indoensia, 
(Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), h. 3.
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Kemampuan Islam untuk beradaptasi dengan 
budaya setempat, memudahkan Islam masuk ke lapisan 
paling bawah dari masyarakat. Akibatnya, kebudayaan 
Islam sangat dipengaruhi oleh kebudayaan petani dan 
kebudayaan pedalaman, sehingga kebudayaan Islam 
mengalami transformasi bukan saja karena jarak geografis 
antara Arab dan Indonesia, tetapi juga karena ada jarak-
jarak kultural.

Proses kompromi kebudayaan seperti ini tentu 
membawa resiko yang tidak sedikit, karena dalam 
keadaan tertentu seringkali mentoleransi penafsiran yang 
mugkin agak menyimpang dari ajaran Islam yang murni. 
Kompromi kebudayaan ini pada akhirnya melahirkan, apa 
yang di pulau Jawa dikenal sebagai sinkretisme atau Islam 
Abangan. Sementara di pulau Lombok dikenal dengan 
istilah Islam Wetu Telu.

Proses islamisasi yang berlangsung di Nusantara 
pada dasarnya berada dalam proses akulturasi. Seperti 
telah diketahui bahwa Islam disebarkan ke nusantara 
sebagai kaedah normatif  disamping aspek seni budaya. 
Sementara itu, masyarakat dan budaya di mana Islam 
itu disosialisasikan adalah sebuah alam empiris. Dalam 
konteks ini, sebagai makhluk berakal, manusia pada 
dasarnya beragama dan dengan akalnya pula mereka 
paling mengetahui dunianya sendiri. Pada alur logika 
inilah manusia, melalui perilaku budayanya senantiasa 
meningkatkan aktualisasi diri. Karena itu, dalam setiap 
akulturasi budaya, manusia membentuk, memanfaatkan , 
mengubah hal-hal paling sesuai dengan kebutuhannya.71

71Hasan Muarif Ambary, Menemukan Peradaban: Jejak Arkeologis dan Historis 
Islam Indonesia, (Jakarta: Logos, 2001), h. 251.
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 Dari paradigma inilah, masih dalam kerangka 
akulturasi, lahirlah apa yang kemudian dikenal sebagai 
local genius. Di sini  local genius  bisa diartikan sebgai 
kemampuan menyerap sambil mengadakan seleksi dan 
pengolahan aktif  terhadap pengaruh kebudayaan asing, 
sehingga dapat dicapai suatu ciptaan baru yang unik, yang 
tidak terdapat di wilayah bangsa yang membawa pengaruh 
budayanya. 

Pada sisi lain, secara implisit local genius dapat dirinci 
karakteristiknya, yakni: mampu bertahan terhadap dunia 
luar; mempunyai kemamapuan megakomodasi unsur-
unsur dunia luar; mempunyai kemampuan mengintegrasi 
unsur budaya luar ke dalam budaya asli; dan memiliki 
kemampuan mengendalikan dan memberikan arah pada 
perkembangan budaya selanjutnya.72

Hasan Muarif, berpendapat bahwa ada beberapa hal 
penting yang perlu mendapat perhatian berkaitan dengan 
masalah akulturasi budaya  nusantara dengan anasir-anasir 
budaya dari luar, diantaranya: (1) Proses pembentukan 
budauya inti [core culture] nusantara, semenanjung, Brunei 
darussalam, dan Mindanau berkesinambungan sampai 
pada saat-saat kontak budaya dengan tradisi besar India, 
dunia Islam dan eropa; (2) Kontribusi yang dihasilkan 
sehubungan persentuhan budaya dari luar tersebut; 
dan (3) Proses dipusi budaya tempatan [lokal] dalam 
mengadaptasi anasir-anasir tradisi besar.73

72Soerjanto Poespowardojo, “Pengertian Local Genius dan Relevansinya” dalam 
Modernisasi dalam Kepribadian Budaya Bangsa, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1986), h. 
28-38.

73Hasan Muarif Ambary, Menemukan Peradaban …, h. 252.
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Sebagai pranata lokal, Islam bagi komunitas Islam di di 
pulau Lombok tidak dapat lepas dari hukum adat, karena 
jauh sebelum Islam masuk ke Lombok, adat atau hukum 
adat telah bersemi sebagai perwujudan budaya lokal suku 
Sasak. Kemudian adat memperoleh kesahihannya setelah 
Islam menjadi keyakinan mayoritas suku bangsa ini, dan 
dalam pengertian pengertian ini dapat dikatakan bahwa 
adat dan ajaran Islam merupakan satu kesatuan sebagai 
tata nilai tunggal yang dirumuskan dalam terminologi 
“adatgama”.74 Artinya ada suatu dialektika antara hukum 
adat dan hukum Islam, dan pada gilirannya merasuki 
hampir semua aspek komunitas, memberikan batasan-
batasan mana yang boleh dan mana yang dilarang. Bila 
terdapat perbedaan adat dengan nilai-nilai Islam, seperti 
praktek dan ritual adat Wetu Telu, maka yang berlaku 
adalah prinsip-prinsip kebenaran mutlak dari agama Islam 
yang bersumber dari al-Qur’an dan al-Sunnah.

Pemahaman ini memberikan pengertian bahwa 
apabila prinsip-prinsip adat ingin tetap dipertahankan, 
maka ia harus menyesuaikan diri dengan ajaran agama, dan 
konsep inilah menurut paham suku Sasak disebut sebagai 
adat luir gama, bahwa adat dapat berlaku dan dijadikan 
pedoman dalam kehidupan bila sudah bersandar kepada 
agama, atau senada dengan falsafah adat Minangkabau, 
yang menyatakan: “Adat basandi syarak dan syarak basandi 
kitabullah”.75

Hukum Islam dalam penerimaannya terhadap hukum 
adat selalu melakukan koreksi terhadap sistem pranata 

74Idrus Abdullah, Penyelesaian Sengketa melalui Mekanisme Prata Lokal: Studi 
Kasus pada Area Suku Sasak di Lombok Barat, (Jakarta: Pasca Sarjana FH UI, 2002), 
h. 126.

75Abdul Aziz Dahlan, (ed), Ensiklopedi......, h. 21.
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tersebut, kemudian baru dijadikan landasan kehidupan 
sehari-hari masyarakat. Konsep ini jelas berbeda dengn 
teori receptie dari Snouck Hurgronje yang mengatakan 
bahwa hukum Islam itu baru memiliki kekuatan sebagai 
hukum apabila sudah diterima oleh hukum adat.76

Sejalan dengan pandangan di atas, maka parameter 
yang digunakan untuk menyeleksi apakah adat itu 
sesuai atau tidak dengan nilai-nilai Islam adalah dengan 
melihat apakah perilaku adat itu memberikan banyak 
kemaslahatan atau kemudharatan bagi masyarakat. Jika 
terdapat banyak unsur kemaslahatan, maka adat dapat 
dinilai sesuai dengan norma agama dan sebaliknya apabila 
lebih banyak mudharatnya, maka adat tersebut menjadi 
tidak  berlaku dan tidak dapat diterima.

Atas dasar itu kemudian para ahli hukum Islam 
memformulasikan kaidah hukum: al-‘adah muhakkamah. 
Selanjutnya mereka juga mengkualifikasikan peran adat 
dengan berbagai macam persyaratan agar tetap valid 
menjadi bagian dari hukum Islam. Di antara kualifikasi 
itu adalah: (1) Adat harus secara umum dipraktekkan 
oleh masyarakat jika memang adat tersebut dikenal 
secara luas oleh semua anggota lapisan masyarakat; (2) 
Adat harus berupa suatu kebiasaan yang sedang berjalan 
dalam masyarakat pada waktu adat akan dijadikan 
sebagai hukum; (3) Adat harus dipandang tidak sah ab 
intio jika adat tersebut bertentangan dengan ketentuan 
yang eksplisit dari al-Qur’an dan al-Hadits; dan [4] Dalam 
hal perselisihan, adat akan dipakai hanya ketika tidak ada 

76Teori ini dikenal dengan theory receptio , untuk kajian tentang tema ini secara 
lebih komprehensif, lihat Ratno Lukito, Pergumulan Antara Hukum Islam dan Hukum 
Adat, (Jakarta: INIS, 1998), h. 27-49.
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penolakan yang eksplisit sifatnya untuk menggunakan 
adat dari salah satu pihak yang terlibat.77

Makna hukum adat pada setiap daerah memiliki 
keanekaragaman, penafsiran, maupun manifestasi yang 
berbeda. Ekspresi adat tidak sama dan bervariasi di setiap 
komunitas kedaerahan Indonesia, seperti diungkap 
Hefner,78 istilah adat itu sendiri memiliki berbagai macam 
makna regional. Dengan demikian, keragaman adat 
merupakan simbol perbedaan-perbedaan kultural, dan 
kebanyakan komunitas etnik seringkali memberikan 
pembenaran kepada adat sebagai identitas khas mereka.

Dialektika adat dan kepercayaan masyarakat Lombok 
melahirkan sifat-sifat majemuk dari suatu kehidupan 
sosial di mana warga masyarakat berada dan tunduk pada 
berbagai aturan pluralistik. Dari heterogenitas budaya ini, 
melahirkan perilaku masyarakat untuk selalu memberikan 
hormat kepada warga yang lebih tua, seperti Tuan Guru, 
para tetua adat, kepada pimpinan agama mereka [Kyai] 
selaku pemegang otoritas tradisional yang berpengaruh. 

Fenomena itu, membentuk kecenderungan kepada 
cara pandang masyarakat bahwa dalam konteks budaya 
mereka  kedudukan pejabat informal lebih penting 
dari pejabat formal. Asumsi ini berakar pada keyakinan 
bahwa orang-orang yang mengemban jabatan-jabatan 
informal sebagai manifestasi dari pemegang otoritas 
tradisional adalah keturunan dari leluhur merekaatau 
orang-orang selaku panutan dalam konteks ibadah. 
Serangkaian nilai-nilai budaya Sasak Bayan berupa sistem 

77Ibid, h. 25.
78Robert W. Hefner, Hindu Javanese: Tengger Tradition and Islam, (New Jersey: 

Princeton University Press, 1985), h. 33.
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adat dan kepercayaan lokal sekaligus “agama”, yakni 
“adat” dan “kepercayaan, pada hakekatnya dalam bahasa 
Koentjaraningrat, sebagaimana dikutip dalam disertasi 
Idrus Abdullah,79 merupakan hasil dari cipta, rasa, dan 
karya, atau merupakan pengalaman masyarakat tersebut, 
menghasilkan sistem nilai tertentu sebagai budaya 
bersama milik bersama suku Sasak di wilayah ini, yakni 
tentang apa yang dianggap buruk –dan karenanya harus 
dihindari—dan apa yang dianggap baik harus dipelihara, 
sekaligus dipertahankan. 

Dialektika Islam dengan realitas kehidupan sejatinya 
merupakan realitas yang terus menerus menyertai agama 
ini sepanjang sejarahnya. Sejak awal kelahirannya, Islam 
tumbuh dan berkembang dalam suatu kondisi yang tidak 
hampa budaya. Realitas kehidupan ini –diakui atau tidak—
memiliki peran yang cukup signifikan dalam mengantarkan 
Islam menuju perkembangannya yang aktual sehingga 
sampai pada suatu peradaban yang mewakili dan diakui 
okeh masyarakat dunia.

Aktualisasi Islam dalam lintasan sejarah telah 
menjadikan Islam tidak dapat dilepaskan dari aspek 
lokalitas, mulai dari budaya Arab, Persi, Turki, India 
sampai Melayu. Masing-masing dengan karakteristiknya 
sendiri, tapi sekaligus mencerminkan nilai-nilai ketauhidan 
sebagai suatu unity sebagai benang merah yang mengikat 
secara kokoh satu sama lain. Islam sejarah yang beragam 
tapi satu ini merupakan penerjemahan Islam universal ke 
dalam realitas kehidupan umat manusia. 

79Idrus Abdullah, Penyelesaian Sengketa..........., h. 138.
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Dalam aksinya, Islam pribumi selalu 
mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal 
masyarakat, di dalam merumuskan hukum-hukum 
agama, tanpa mengubah hukum-hukum inti dalam 
agama. Sementara ajaran-ajaran inti Islam itu dilahirkan 
di dalam kerangka untuk memberikan kontrol konstruktif  
terhadap penyimpangan-penyimpangan lokalitas yang 
terjadi. Terhadap tradisi lokal yang mempraktekkan pola-
pola kehidupan zalim, hegemonik, tidak adil, maka Islam 
pribumi akan melancarkan kritiknya. Sedangakan terhadap 
tradisi lokal yang memberikan jaminan keadilan, dan 
kesejahteraan pada lingkungan masyarakatnya, maka Islam 
pribumi akan bertindak sangat apresiatif. Bahkan, tradisi 
lokal yang adi luhung [urf  shahih] dalam pandangan Islam 
pribumi, memiliki semacam otoritas untuk mentakhsis 
sebuah teks nash. Sebagai ilustrasi, bagaimana sebuah 
tradisi yang bersifat propan oleh para ulama kemudian 
diberi semacam wewenang untuk mentakhsis sebuah teks 
yang dipandang berasal dari Tuhan, Disebutkan bahwa 
tradisi masuk dalam deretan dalil-dalil istinbath hukum 
Islam [al-‘Adah Muhakkamah]. 

Dalam tataran tersebut menarik juga memeperhatikan 
sebuah kaidah fiqh bahwa apa yang terhampar dalam tradisi, 
tidak kalah maknanya dengan apa yang dikemukakan 
oleh teks; al-Tsabit bi al-Urf  ka al-Tsabit bi al-Nash.Kaidah 
ini menggambarkan bahwa betapa para ulama telah 
memberikan apresiasi yang begitu tinggi terhadap tradisi. 
Tradisi tidak dipandang sebagai unsur “rendah” yang tak 
ternilai, melainkan dalam spasi tertentu diperhitungkan 
sebagai sederajat dengan teks agama sendiri.

Dengan platform pemikiran ini, maka wajar jika 
sejumlah para pakar Ushul Fiqh menyatakan bahwa 
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mengetahui setting sosial historis Arab dari terbentuknya 
sebuah ketentuan agama seperti yang terpantul dalam 
teks suci menjadi sangat urgen dan signifikan. Al-Syathibi 
dalam al-Muwaffaqat fi Ushul al-Syari’ah, menyatakan 
bahwa mengetahui kondisi sosial masyarakat Arab, 
sebagai lokus awal turunnya al-Qur’an dan situasi ketika 
sebuah ayat turun merupakan salah satu persyaratan yang 
mesti dimiliki oleh seorang mufassir.80  Dengan statemen 
ini sesungguhnya al-Syathibi ingin mengatakan bahwa 
aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan dalam menguak 
maksud sebuah teks bukan hanya dari sudut gramatika, 
melainkan juga harus mencakup pengetahuan tentang 
keadaan sosio-kultural yang hidup dalam masyarakat 
tatkala berlangsungnya era pewahyuan al-Qur’an. 

Dengan demikian, maka diperlukan sebuah upaya 
yang lebih dari sekedar mengenali, yaitu katagorisasi 
mana-mana ayat yang universal dan mana yang lokal-
partikular terasa penting. Hal ini juga berlaku terhadap 
hadits. Terhadap ayat atau hadits khas lokal Arab, sangat 
tidak bijaksana kalau kita mencangkoknya begitu saja 
untuk diterapkan di Indonesia.

Para pakar hukum Islam melihat prinsip-prinsip 
hukum Islam sebagai salah satu hukum Islam yang 
bersifat sekunder, dalam arti ia diaplikasikan hanya 
ketika sumber-sumber primer tidak memberikan 
jawaban terhadap masalah-maslah yang muncul. Para 
juris muslim mempunyai pendapat yang berbeda-beda 
tentang masuknya adat ke dalam hukum Islam, tetapi 
mereka sampai kepada suatu kesimpulan yang sama, 

80Al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), 
h. 348.



Akses Keadilan bagi Janda Kawin Siri    |    65

bahwa prinsip-prinsip adat merupakan alat yang efektif  
untuk membangun hukum. Dalam hal ini Abu Hanifah 
memasukkan adat sebagai suatu pondasi dari prinsip 
Istihsan.

Sarakhsi dalam kitab al-Mabsuth mengatakan bahwa 
Abu Hanifah menginterpretasikan makna aktual dari 
suatu adat sesuai dengan makna yang secara umum 
dipakai dalam masyarakat, namun keberlakuan itu ditolak 
jika bertentangan dengan nash.81  Sementara Imam Malik 
percaya bahwa aturan-atuaran adat dari suatu negeri 
harus dipertimbangkan dalam memformulasikan suatu 
ketetapan, walaupun ia memandang adat penduduk 
Madinah sebagai suatu variabel yang paling otoritatif  dalam 
teori hukumnya. Tidak seperti fuqaha Hanafi dan Maliki 
yang memandang signifikansi sosial dan politik dari adat 
dalam proses penciptaan hukum, Imam Syafi’i dan Ahmad 
Ibn Hanbal tampaknya tidak begitu memperhatikan 
dalam keputusan mereka. Namun begitu, bukti adanya 
Qaul Jadid Syafi’i yang dikompilasikan setelah ia sampai 
di Mesir, dan dikontraskan dengan Qaul Qodim-nya yang 
dikompilasikan di Irak, merefleksikan adanya pengaruh 
dari tradisi adat pada kedua negeri yang berbeda. Sementara 
penerimaan Ahmad Bin Hambal terhadap hadits dlo’if, 
ketika ia mendapatkan hadits tersebut bersesuaian dengan 
adat setempat,82 juga memberikan bukti bahwa prinsip 
adat pada kenyataannya tidak pernah dikesampingkan 
oleh para para Mujtahid ( juris Muslim) dalam usahanya 
untuk membangun hukum Islam. 

81Muhammad ibn Ahmad al-Sarakhsi, Al-Mabsut jilid 9, (Kairo: Matba’ah al-Sl-
Sa’adah, 1331 H),  h. 17.

82Ibn Qudamah, Al-Mughni, jilid 6, (Kairo: Dar al-Manar, 1947), h. 485.
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Imam Malik memasukkan adat sebagai pondasi dari 
doktrin Maslahah al-Mursalah. Lebih jauh, ia memandang 
bahwa praktek adat masyarakat Madinah sebagai 
konsensus pendapat umum yang mencukupi untuk 
digunakan sebagai sumber hukum ketika tidak ada teks 
yang eksplisit.  

Dengan format ini, Islam pribumi tidak perlu 
memberikan vonis apa pun terhadap sejumlah keyakinan 
teologis yang menjadi pegangan masyarakat lokal. Oleh 
karena itu, kata musyrik, kafir, murtad, mubtadi’ [pelaku 
bid’ah] sebaiknya tidak dikenakan lagi. Kesadaran Islam 
pribumi ini berdasar pada anggapan bahwa kesempurnaan 
merupakan suatu proses yang tidak pernah benar-benar 
murni. Sebagai sebuah proses, keberislaman tidak dapat 
dipaksakan harus segera terwujud. Sebagai sesuatu yang 
tidak pernah murni keberislaman seharusnya dipandang 
sebagai hasil dari pergulatan antara kemestian dan 
kenyataan ruang dan waktu. Pengakuan terhadap tradisi 
lokal dan kemungkinan sumbangan yang dapat diberikan 
tradisi lokal terhadap Islam merupakan kearifan yang 
ditekankan dalam Islam pribumi. Jika tidak, yang akan 
terjadi adalah pembasmian antara satu dan yang lain; dan 
ini pasti kontraproduktif  bagi kelangsungan agama itu 
sendiri.83

Di sinilah fungsi dialog dibutuhkan, yaitu sebuah dialog 
yang tidak hanya memunculkan kelebihan masing-masing 
sambil merendahkan nilai yang lain, tetapi sebuah dialog 
yang sanggup menciptakan ruang heteroglosia, bersuara 
majemuk. Dialog bukan hanya percakapan bahkan juga 

83 M. Imdadun Rahmat, “Islam Pribumi: Mencari Wajah Islam Indonesia” dalam 
Tashwirul Afkar, Edisi No. 14 Th. 2003.
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pertemuan dua pikiran dan hati mengenai persoalan 
bersama, dengan komitmen bersama yang tujuannya agar 
setiap partisipan dapat belajar dari yang lain, sehingga 
dapat berubah dan berkembang. “Berubah” artinya 
dialog dilakukan secara terbuka, jujur dan simpatik dapat 
membawa pada kesepahaman [mutual understanding], 
sehingga segala prasangka, stereotype, dan celaan dapat 
dieliminir. Selanjutnya dikatakan “tumbuh”, karena dialog 
mengantarkan setiap partisipan memperoleh informasi, 
klarifikasi dan semacamnya secara berimbang serta dapat 
mendiskusikannya secara terbuka dana tulus. 

Dialog merupakan pangkal pencerahan nurani 
dan akal pikiran [tanwir al-qulub wa al-uqul] menuju 
kematangan cara beragama yang menghargai kelainan 
[the otherness]. Dengan demikian, paradigma dan system 
nilai sawa’ adalah menyangkut cara manusia melakukan 
perjumpaan dengan dan memahami diri sendiri dan 
dunia lain [the others] pada tingkat terdalam [from within], 
membuka kemungkinan-kemungkinan untuk menggalai 
dan menggapai selaksa makna fundamental secara 
individual dan kolektif  dengan berbagai dimensinya.84

Berdasarkan elaborasi ini, maka pribumisasi 
Islam diharapkan secara simultan mampu melakukan 
langkah invensi dan inovasi sebagai upaya kreatif  untuk 
menemukan, merekonsiliasi, dan mengkomunikasikan 
serta menghasilkan konstruksi-konstruksi baru.85

84 Zakiyuddin Baidhawy, Membangun Sikap Multikulturalis perspektif Teologi 
Islam, Makalah pada Halqah Tarjih: Menuju Muslim Berwawasan Multikultural.

85Zainul Milal Bizawie, “Dialektika Tradisi Kultural: Pijakan Historis dan 
Antropologis Pribumisasi Islam”, dalam Tashwirul Afkar, Edisi No. 14 tahun 2003. 
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Konstruksi tersebut tidak harus merupakan pembaruan 
secara total atau kembali ke tradisi leluhur masa lalu 
secara total pula, namun pembaruan yang dimaksud di 
sini adalah pembaruan terbatas sesuai dengan prinsip al-
’adah muhakkamah. Jadi, sebuah invensi dalam konteks 
pribumisasi Islam tidak dimaksudkan menemukan tradisi 
atau otentisitas secara literal, melainkan bagaimana tradisi-
tradisi lokal itu menjadi sesuatu yang dapat berdialektika 
dan dimodifikasi ulang sesuai dengan konteks dimensi 
ruang dan waktu [zamân wa makân; time and space] 
sesuai dengan kaidah taghayyur al-ahkâmbi at-taghayyur 
al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwâl. Pribumisasi Islam, 
dengan demikian merupakan proses yang tidak pernah 
berhenti mengupayakan berkurangnya ketegangan antara 
norma agama dan manifestasi budaya. 

B. Hak Perempuan Perspektif  Fiqih Nikah
Perkawinan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul 

dan bercampur. Menurut istilah syarak pula ialah ijab dan 
kabul (‘aqd) yang menghalalkan persetubuhan antara 
lelaki dan perempuan yang diucapkan dengan kata-kata 
yang menunjukkan pengertian nikah, menurut peraturan 
yang ditentukan oleh Islam. Perkataan al-zawaj dalam 
Bahasa Arab menunjukkan arti: bersatunya dua perkara, 
atau bersatunya ruh dan badan untuk kebangkitan.86  
Sebagaimana firman Allah SWT.87َوِإَذا النُُّفوُس ُزوَِّجت  

Dan apabila ruh-ruh dipertemukan (dengan tubuh). 

86H.M Saleh Karim (dkk), Nasehat Perkawinan, (NTB: Kantor Wilayah 
Kementerian Agama Provinsi NTB, 2013), h. 1.

87Q.S At-Takwir 81:7.
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Karena perkawinan menunjukkan makna 
bergandengan, maka di sebut juga al-aqd  yakni 
bergandengan (bersatunya) antara laki-laki dan 
perempuan, yang selanjutnya diistilahkan dengan al-
ziwaaj. Adapun secara syar’i perkawinan itu ialah ikatan 
yang menjadikan halalnya bersenang-senang antara laki-
laki dengan perempuan dan tidak berlaku, dengan adanya 
ikatan tersebut,  larangan-larangan syariat.88

Menurut Ensiklopedia Indonesia perkataan perkawinan 
sama dengan nikah; sedangkan menurut Purwadarmita 
kawin adalah suatu perjodohan laki-laki dan perempuan 
menjadi suami istri; nikah atau perkawinan/pernikahan.89 
Disamping itu menurut Hornby,  marriage is the union of  
two persons as husband and wife. Ini berarti perkawinan 
adalah bersatunya dua orang sebagai suami istri.90

Islam adalah agama yang syumuli (universal). yang 
mencakup berbagai sisi kehidupan. Tidak ada masalah 
kehidupan yang tidak dijelaskan dan tidak ada masalah 
yang tidak disentuh oleh nilai Islam. Dalam masalah 
perkawinan, Islam telah membahas banyak hal. Dari 
kriteria calon-calon pendamping hidup yang ideal, hingga 
bagaimana memperlakukannya kala resmi menjadi sang 
penyejuk hati, tentang pernikahan yang sederhana namun 
tetap penuh dengan pesona serta anjuran menadakan 
pesta pernikahan yang meriah, namun tetap mendapatkan 
berkah dan tidak melanggar tuntunan agama, 

88Asghar Ali Engineer, Hak-Hak Perempaun dalam Islam, terjemahan Farid 
Wajidi, (Bandung, LSPPA, 1994), h. 13.

89W.J.S. Poerwadarmita, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta:Balai 
Pustaka, 1976),  h. 45 

90Bimo Walgito, Bimbingan dan Konseling Perkawinan, (Yogyakarta: Penerbit 
Andi, 2000), h. 11.
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Masalah perkawinan selalu aktual dan menarik, 
karena  menyangkut tabiat dan hajat hidup manusia yang 
asasi. Perkawinan bukan persoalan kecil tapi merupakan 
persoalan penting dan besar. 

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang 
pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Dengan 
demikian yang diikat dalam perkawinan sebagai suami 
istri adalah seorang pria dan wanita. Ini berarti kalu ada 
dua wanita ataupun dua pria yang ingin diikat sebagai 
suami istri melalui perkawinan, sehingga diantara suami 
istri memiliki hak dan kewajiban. 

Dalam perkawinan terdapat hak dan kewajiban yang 
harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan secara adil 
dan seimbang. Keseimbangan ini sebagai modal dalam 
menselaraskan tujuan ideal perkawinan dengan realitas 
perkawinan yang dijalani oleh suami dan istri dalam 
membangun keluarga yang harmonis. 

Keluarga diibaratkan seperti batu pertama dalam 
sebuah bangunan masyarakat. Apabila keluarga baik, maka 
masyarakat pun akan ikut menjadi baik dan sebaliknya 
jika keluarga rusak, maka masyarakat akan menjadi 
rusak pula. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan 
urusan keluarga, sebagaimana mengatur hal-hal yang 
dapat menjamin keselamatan dan kebahagiaan keluarga 
tersebut. Islam mengibaratkan keluarga seperti suatu 
lembaga yang berdiri di atas suatu kerjasama antara dua 
orang. Penanggung jawab yang pertama dalam kerjasama 
tersebut adalah suami. Allah berfirman.91

91Q.S. An-Nisaa’4: 34.
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بَْعَضُهْم  اللَُّ  َل  َفضَّ ِبَا  النَِّساِء  َعَلى  اُموَن  َقوَّ الرَِّجاُل 
اِلَاُت َقاِنتَاٌت  َعَلى بَْعٍض َوِبَا أَْنَفُقوا ِمْن أَْمَواِلِْم َفالصَّ
َحاِفَظاٌت ِلْلَغْيِب ِبَا َحِفَظ اللَُّ َوالالِتي َتَاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ 
َفِإْن  َواْضِرُبوُهنَّ  الََْضاِجِع  ِف  َواْهُجُروُهنَّ  َفِعُظوُهنَّ 
َعِليًّا  َكاَن   َ اللَّ ِإنَّ  َسِبيال  َعَلْيِهنَّ  تَْبُغوا  َفال  َأَطْعَنُكْم 

َكِبرًيا
Kaum  laki-laki  itu  adalah  pemimpin  bagi  kaum  wanita, 
oleh  karena  Allah  telah  melebihkan  sebahagian  mereka 
)laki-laki (atas sebahagian yang lain) wanita ,(dan karena 
mereka) laki-laki (telah menafkahkan sebagian dari harta 
mereka  .sebab  itu  Maka  wanita  yang  saleh  ,ialah  yang 
taat  kepada  Allah  lagi  memelihara  diri  .ketika  suaminya 
tidak  ada  ,oleh  karena  Allah  telah  memelihara)  mereka.( 
Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya Maka 
nasehatilah  mereka  dan  pisahkanlah  mereka  di  tempat 
tidur mereka ,dan pukullah mereka .kemudian jika mereka 
mentaatimu  ,Maka  janganlah  kamu  mencari-cari  jalan 
untuk menyusahkannya .Sesungguhnya Allah Maha Tinggi 
lagi Maha besar.

Ayat di atas menggambarkan bahwa Islam menentukan 
hak-hak  di  antara  keduanya  yang  dengan  menjalankan 
hak-hak tersebut ,maka akan tercapai ketenteraman dan 
keberlangsungan  lembaga  .Islam  menyuruh  keduanya 
agar  menunaikan  apa  yang  menjadi  kewajibannya  dan 
tidak mempermasalahkan beberapa kesalahan kecil yang 
mungkin terjadi .Sehingga diantara keduanya saling bahu- 
membahu  untuk  membangun  keluarga  yang  bahagia. 



72    |    Tuti Harwati, M.Ag, dkk

Adapun  hak  dan  kewajiban  suami  terhadap  istrinya  di 
dalam Islam diantaranya adalah;

1. Hak mengenai harta, yaitu mahar (maskawin) dan 
nafkah.

Dasar kewajiban membayar mahar itu telah ditetapkan 
dalam al-Quran dan dalam hadis nabi. Dalil dalam ayat al-
Quran adalah firman Allah yang berbunyi:

َفِإْن ِطْبَ َلُكْم َعْن َشْيٍء  َوآُتوا النَِّساَء َصُدَقاِتِهنَّ ِنَْلًة 
ِمْنُه نَْفًسا َفُكُلوُه َهِنيًئا َمِريًئ92

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang 
kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. 
kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian 
dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah 
(ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap 
lagi baik akibatnya.

Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya 
ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian 
itu harus dilakukan dengan ikhlas. Demikian pula firman 
Allah dalam surat al-Nisa (4) ayat 24:

َوالَُْْصنَاُت ِمَن النَِّساِء ِإال َما َمَلَكْت َأْيَاُنُكْم ِكتَاَب اللَِّ 
َعَلْيُكْم َوُأِحلَّ َلُكْم َما َوَراَء َذِلُكْم َأْن تَْبَتُغوا ِبَأْمَواِلُكْم 
ُمِْصِننَي َغرْيَ ُمَساِفِحنَي َفَما اْسَتْمَتْعُتْم ِبِه ِمْنُهنَّ َفآُتوُهنَّ 
ِبِه  َتَراَضْيُتْم  ِفيَما  َعَلْيُكْم  ُجنَاَح  َوال  َفِريَضًة  ُأُجوَرُهنَّ 

92Q.S. an-Nisa’ 4: 4.
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َ َكاَن َعِليًما َحِكيًما ِمْن بَْعِد اْلَفِريَضِة ِإنَّ اللَّ
Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di 
antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya 
(dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan 
Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu 
telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar 
itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 
Bijaksana.

Mahar itu merupakan pemberian pertama seorang 
suami kepada istrinya yang dilakukan pada waktu akad 
nikah. Dikatakan yang pertama karena sesudah itu 
akan timbul beberapa kewajiban material yang harus 
dilaksanakan oleh suami selama masa perkawinan untuk 
kelangsungan hidup perkawinan itu. Dengan pemberian 
mahar itu suami dipersiapkan dan dibiasakan untuk 
menghadapi kewajiban materiil berikutnya yang disebut 
dengan nafkah.

Ensiklopedi Hukum Islam menyebutkan bahwa 
nafkah  adalah  pengeluaran yang  biasanya  dipergunakan  
oleh  seseorang  untuk sesuatu  yang baik atau dibelanjakan 
untuk orang-orang yang menjadi tanggung  jawabnya.93  
Sayyid  Sabiq dalam  buku Fiqh al-Sunnah menyebutkan 
bahwa nafkah  adalah  memenuhi  kebutuhan  makan, 
tempat  tinggal,  pembantu rumah tangga,  pengobatan  
isteri jika ia (suami) seorang yang kaya.94  

93Abdul Aziz Dahlan, et. al, (ed), Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 4, (Jakarta: PT. 
Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 1281.

94 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Alih Bahasa oleh Moh. Thalib. Juz 7, (Bandung: 
PT. Al Ma’arif, 1996), h. 73.
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Menurut Djamaan Nur dalam buku Fiqh Munakahat, 
nafkah adalah suatu yang diberikan oleh seseorang kepada 
isteri, kerabat, dan kepada miliknya untuk memenuhi 
kebutuhan pokok mereka. Keperluan pokok itu berupa 
makanan, pakaian dan tempat tinggal. Dari beberapa 
definisi di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa yang 
disebut dengan nafkah adalah semua biaya pembelanjaan 
atau pengeluaran seseorang untuk mencukupi dan 
memenuhi kebutuhan pokok yang dibutuhkan.95

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap 
istrinya dalam bentuk materi, karena pemberian nafkah 
oleh suami terhadap istrinya yang berlaku dalam fiqih 
didasarkan pada prinsip pemisahan harta antara suami 
dan istri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami 
itu adalah pencari rezeki, rezeki yang telah diperolehnya 
itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya 
suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah dan istri 
berkedudukan sebagai penerima nafkah.96 Diantara ayat 
Al-Qur’an yang menyatakan kewajiban pembelanjaan 
terhadap istri sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-
Baqarah 

َوَعَلى اْلَْوُلوِد َلُه ِرْزُقُهنَّ َوِكْسَوُتُهنَّ ِباْلَْعُروِف ال ُتَكلَُّف 
نَْفٌس ِإال ُوْسَعَها ال ُتَضارَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها َوال َمْوُلوٌد َلُه 

ِبَوَلِدِه97

95Djamaan Nur, Fiqh Munakahat, (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), h. 101.
96Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, antara Fiqih 

Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana Prenadamedia 
Group, 2006), h. 165.

97 Q.S. al-Baqarah 2 : 233.
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Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada 
para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani 
melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah 
seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan 
seorang ayah karena anaknya. 

Dalam ayat di atas dinyatakan tentang kewajiban 
suami untuk memberikan nafkah terhadap istrinya sesuai 
dengan kemampuan yang dimiliki suaminya sehingga, 
perempuan dalam statusnya sebagai istri dan ibu dari 
anak-anak mempunyai hak yang cukup mendasar dalam 
kehidupan ruman tangga, yakni hak untuk memperoleh 
jaminan kesejahteraan yang berupa nafkah. Hal ini 
berkaitan dengan beban berat yang dipikul perempuan atau 
istri sebagai pelaku reproduksi (mengandung, melahirkan, 
menyusui/merawat anak), yang tidak bisa dialihperankan 
kepada laki-laki atau suami. Di samping itu masih ada 
tugas-tugas kerumahtanggaan lainnya (mengelola rumah 
tangga, dan melayani suami) yang menjadi tanggungan 
istri. Hal itu bersumber dari firman Allah SWT 

َأْسِكُنوُهنَّ ِمْن َحْيُث َسَكْنُتْم ِمْن ُوْجِدُكْم َوال ُتَضارُّوُهنَّ 
َعَلْيِهنَّ  َفأَْنِفُقوا  َحٍْل  ُأوالِت  ُكنَّ  َوِإْن  َعَلْيِهنَّ  ِلُتَضيُِّقوا 
َحتَّى َيَضْعَن َحَْلُهنَّ َفِإْن َأْرَضْعَن َلُكْم َفآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ 
َلُه  َفَسُتِْضُع  َتَعاَسْرُتْ  َوِإْن  ِبَْعُروٍف  بَْيَنُكْم  َوْأتَُِروا 

ُأْخَرى98   

98Q.S. at-Thalaq 65 : 6.
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Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu 
bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah 
kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) 
mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) 
itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka 
nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka 
menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah 
kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara 
kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui 
kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak 
itu) untuknya.

 Al-Qur’an meletakkan kepada suami tanggung jawab 
untuk memberi nafkah kepada istrinya, meskipun istri 
memiliki kekayaan atau pendapatan. Nafkah kepada istri 
adalah konsekuensi dari ikatan perkawinan yang sah, 
karena istri dalam status sebagai tanggungan suami.99 
Ibn Hazm mengatakan, bahwa suami harus menafkahi 
istrinya sejak terjalinnya  akad nikah, baik suaminnya 
mengajaknya serumah atau tidak, baik istri ketika masih 
dibuaian, atau istri berbuat nusyuz atau tidak,  kaya atau 
fakir,  masih mempunyai orang tua atau sudah yatim,  
gadis atau janda,  merdeka atau budak.100 

Masdar memandang hak istri untuk mendapatkan 
nafkah dan jaminan kesejahteraan dari suami, di samping 
karena secara normatif  telah disebutkan dalam nash (al-
Qur’an dan hadis), juga karena istri mempunyai peran 
dan tanggung jawab yang besar dalam reproduksi dan 

99Asghar Ali Engineer, Hak-Hak ........, h. 164.
100Ibrâhîm Muhammad al-Jamal, Fiqih Wanita, Alih Bahasa Oleh Anshori Umar 

Sitanggal, (Semarang : CV. Asy-Syifa’, tt.), h. 463.
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pengelolaan rumah tangga.101  Adalah tidak adil jika 
perempuan atau istri dibebani pula dengan masalah 
pembiayaan hidup (untuk keperluan makan, tempat 
tinggal, pakaian, kesehatan, dan sebagainya). Maka sudah 
selayaknya suami memikul tanggung jawab tersebut.

Adapun dalam Sunnah terdapat dalam beberapa 
teks Hadis nabi yang juga menjelaskan hal yang sama, 
diantaranya Hadis yang berasal dari Hakim bin Muawiyah 
al-Qusyairiy menurut riwayat Ahmad dan Abu Dawud, al-
Nasai dan Ibnu Majah dalam sebuah Hadis panjang.

زوجة  حق  ما  وسلم  عليه  الل  الل صل  رسول  قال 
ادا  ادا طعمت وتكسوها  تطعمها  ان  قال  اجدناعليه 

اكتسيت
Saya (Hakim) berkata: Ya Rasul Allah SAW. Apakah hak 
seorang istri diantara kami atas suaminya?  Nabi berkata: 
“kamu mesti memberi makan ketika kamu makan dan 
memberi pakaian ketika kamu berpakaian. 

Nafkah atau belanja yang harus diberikan suami kepada 
istrinya antara lain untuk memenuhi kebutuhan pangan, 
tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan 
(kesehatan). Dalam hal ini terdapat tiga pendapat.102

Pertama pendapat Imam Ahmad yang mengatakan 
bahwa yang dijadikan ukuran dalam menetapkan nafkah 
adalah status sosial ekonomi suami dan istri secara bersama 
sama. Jika keduanya kebetulan status sosial ekonominya 

101Masdar F. Mas’udi, Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih 
Pemberdayaan, (Bandung : Mizan, 1997), h. 76.

102 Ibid, h. 170.
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berbeda diambil standar menengah diantara keduanya. 
Yang jadi pertimbangan bagi pendapat ini adalah keluarga 
itu merupakan gabungan di antara suami dan istri, oleh 
karena itu keduanya dijadikan pertimbangan dalam 
menentukan standar nafkah.

Kedua pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik 
yang mengatakan bahwa yang dijadikan standar adalah 
kebutuhan istri. Yang menjadi dasar bagi ulama ini adalah 
firman Allah dalam al-Quran surat al-Baqarah (2) ayat 
233. 

 َوَعَلى اْلَْوُلوِد َلُه ِرْزُقُهنَّ َوِكْسَوُتُهنَّ ِباْلَْعُروِف
Pengertian ma’ruf  dalam ayat ini dipahami dengan 

pengertian mencukupi. Sedangka pendafat ketiga menurut 
Imam Syafi’i dan pengikutnya berpendapat bahwa yang 
dijadikan standar dalam ukuran nafkah istri adalah status 
sosial dan kemampuan ekonomi suami. Pendapat ini 
juga berlaku dikalangan ulama Syi’ah Imamiyah. Yang 
dijadikan landasan pendapat oleh ulama ini adalah firman 
allah 

ِلُيْنِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِه َوَمْن ُقِدَر َعَلْيِه ِرْزُقُه َفْلُيْنِفْق 
ِمَّا آتَاُه اللَُّ ال ُيَكلُِّف اللَُّ نَْفًسا ِإال َما آتَاَها َسَيْجَعُل اللَُّ 

بَْعَد ُعْسٍر ُيْسًرا103
Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 
kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya 

103Q.S. at-Thalaq 65: 7.



Akses Keadilan bagi Janda Kawin Siri    |    79

hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan 
Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada 
seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan 
kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan 
sesudah kesempitan.

Mazhab Hanafî berpendapat bahwa kewajiban nafkah 
suami meliputi makanan daging, sayur mayur, buah-
buahan, minyak zaitun dan samin serta segala kebutuhan 
yang diperlukan sehari-hari dan sesuai dengan keadaan 
(standar) umum. Berbeda dengan Mazhab Hanafî, 
Mazhab Syafi’î menetapkan jumlah nafkah bukan diukur 
dengan jumlah kebutuhan, tetapi disesuaikan dengan 
kemampuan suami. Jika suami kaya maka jumlah nafkah 
setiap harinya adalah dua mud (6 ons gandum/beras), 
dan bagi suami yang tidak mampu, dia wajib membayar 
nafkah sebanyak satu mud (3 ons gandum/beras).104

Prinsip dalam menetapkan nafkah suami kepada 
istrinya adalah dalam rangka menjaga anggota keluarga 
terbebas dari keterlantaran. Sehingga dalam soal jumlah 
nafkah yang harus diberikan itu sangat tergantung 
kepada kebutuhan rumah tangga (istri dan anak-anak) 
di satu pihak dan kemampuan suami di lain pihak. Akan 
tetapi, jika sampai keluarga terlantar karena suami 
tidak memperhatikan kewajiban nafkahnya, istri dapat 
mengajukan gugatan cerai ( jika keadaan benar-benar 
memaksanya).105

Pandangan dalam soal nafkah suami yang tidak 
mampu adalah pertimbangan manusiawi, yang itu dapat 
terjadi kepada siapapun. Akan tetapi pandangan minimalis 

104Masdar F. Mas’udi, Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan ……. , h. 21.
105Ibid, h. 76.
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tersebut rawan terhadap manipulasi, maksudnya, bisa 
jadi alasan ketidakmampuan  dijadikan alasan oleh suami 
yang tidak bertanggung jawab untuk tidak berusaha, 
atau bahkan dijadikannya alasan mempekerjakan untuk 
mendapatkan penghasilan. Dan akhirnya istri di samping 
harus menanggung beban reproduksi dan kerumah 
tanggaan, juga masih menanggung beban ekonomi.

Bisa jadi perempuan dalam keadaan tertentu (suami 
tidak mampu memberi nafkah) melakukan tugas ekonomi 
keluarga, sehingga perempuan tersebut memiliki peran 
ganda. Akan tetapi apa yang dilakukan perempuan itu 
tidaklah wajib hukumnya. Walaupun hal itu boleh-boleh 
saja dalam pandangan agama. Yang pasti suami memiliki 
kewajiban nafkah, seberapa pun dia mampu.

2. Hak mendapatkan perlakuan yang baik dari suami.

Islam memandang wanita sebagai karunia Allah. 
Bersamanya kaum laki-laki akan mendapat ketenangan 
lahir dan batin. Darinya akan muncul energi positif  yang 
sangat bermanfaat berupa rasa cinta, kasih sayang dan 
motivasi hidup. Laki-laki dan wanita menjadi satu entitas 
dalam bingkai rumah tangga. Kedunya saling membantu 
dalam mewujudkan kehidupan yang nyaman dan bahagia, 
mendidik dan membimbing generasi manusia yang akan 
datang.

َوِمْن آيَاِتِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أَْنُفِسُكْم َأْزَواًجا ِلَتْسُكُنوا 
ًة َوَرْحًَة ِإنَّ ِف َذِلَك آليَاٍت ِلَقْوٍم  ِإلَْيَها َوَجَعَل بَْيَنُكْم َمَودَّ
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ُروَن106 يَتََفكَّ
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, 
supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, 
dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir

 Rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri 
nyaris tidak dapat ditemukan di antara dua orang mukmin. 
Allah SWT senang jika cinta dan kasih sayang tersebut 
selalu ada dan langgeng pada setiap pasangan suami isteri. 
Oleh karena itu, Dia Subhanahu wa Ta’ala menentukan 
beberapa hak bagi mereka yang dapat menjaga dan 
memelihara rasa cinta dan kasih sayang tersebut dari 
kesirnaan. Allah SWT berfirman.

 َوالَُْطلََّقاُت َيَتَبَّْصَن ِبأَْنُفِسِهنَّ َثالَثَة ُقُروٍء َوال َيِلُّ َلُنَّ 
َأْن َيْكُتْمَن َما َخَلَق اللَُّ ِف َأْرَحاِمِهنَّ ِإْن ُكنَّ ُيْؤِمنَّ ِباللَِّ 
َواْلَيْوِم اآلِخِر َوُبُعولَُتُهنَّ َأَحقُّ ِبَردِِّهنَّ ِف َذِلَك ِإْن َأَراُدوا 
َوِللرَِّجاِل  ِباْلَْعُروِف  َعَلْيِهنَّ  الَِّذي  ِمْثُل  َوَلُنَّ  ِإْصالًحا 

َعَلْيِهنَّ َدَرَجٌة َواللَُّ َعِزيٌز َحِكيٌم107
Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan 
diri (menunggu) tiga kali quru’. tidak boleh mereka 
Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam 

106Q.S. Al Rûm 30: 21.
107Q.S. al-Baqarah 2: 228.
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rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari 
akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam 
masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki 
ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang 
dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. akan 
tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan 
daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana.

 Hal ini merupakan suatu kaidah menyeluruh yang 
mengatakan bahwasanya seorang wanita memiliki 
kesamaan dengan laki-laki dalam semua hak, kecuali 
satu perkara yang diungkapkan oleh Allah yakni laki-laki 
mempunyai satu tingkat kelebihan daripada istrinya.

Dan hak-hak isteri maupun kewajiban-kewajiban 
mereka menurut cara yang ma’ruf telah diketahui di 
kalangan masyarakat dan apa yang berlaku pada ‘urf  
(kebiasaan) masyarakat itu mengikuti syari’at, keyakinan, 
adab dan kebiasaan mereka. Hal ini akan menjadi tolak ukur 
pertimbangan bagi suami dalam memperlakukan isterinya 
dalam keadaan apa pun. Jika ingin meminta sesuatu 
kepada isterinya, suami akan ingat bahwa sesungguhnya 
ia mempunyai kewajiban untuk memberikan kepada 
isteri sesuatu yang sepadan dengan apa yang ia minta.  
Oleh karena itu, Ibnu ‘Abbas Radhiyallahu anhuma 
berkata, “Sesungguhnya aku berhias diri untuk isteriku 
sebagaimana ia menghias diri untukku.” 

Karena itu hak dan kewajiban suami istri diletakkan 
dalam bingkai mu’âsyarah bi al-ma’rûf. termasuk dalam 
persoalan hak dan kewajiban suami istri adalah dalam 
soal hubungan seks suami istri.  Sehingga secara normatif, 
hubungan seks suami istri adalah aplikasi dan turunan dari 
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konsep mu’âsyarah bi al-ma’rûf.108 Hal ini sesuai dengan 
firman Allah dalam surat al-Nisa ayat 19.

َأْن  َفَعَسى  َكِرْهُتُموُهنَّ  َفِإْن  ِباْلَْعُروِف  َوَعاِشُروُهنَّ   
َتْكَرُهوا َشْيًئا َوَيَْعَل اللَُّ ِفيِه َخرْيًا َكِثرًي

Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian 
bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) 
karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal 
Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Yang dimaksud dengan pergaulan di sini secara 
khusus adalah pergaulan suami istri termasuk hal-hal 
yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual. 
Bentuk pergaulan yang dikatakan dalam ayat tersebut di 
isitilahkan dengan ma’ruf  yang mengandung arti secara 
baik.109

Perempuan sebagaimana juga laki-laki memiliki 
keinginan dan hasrat untuk dapat menikmati sebuah 
hubungan badan (seksual) dengan masing-masing 
pasangannya. Para spikoanalisis menganggap bahwa 
seksualitas merupakan sesuatu yang otonom di mana 
setiap individu memiliki hak terhadap pemuasannya.110 
Bahkan ajaran agama memandang itu sebagai hal yang 
manusiawi dan tentu perlu disalurkan lewat jalan yang sah 

108Husein Muhammad, Pandangan Islam tentang Seksualitas, dikutip dari 
Abdurrahman al-Jazairi, Al-Fiqh ‘alâ Mazâhib al-Arba’ah IV, (Istanbul : Dâr ad-
Da’wah, t.t.), h. 1-3.

109Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia.............., h. 160.
110Siti Ruhaini Dzuhayatin, “Marital Rape, Bahasan Awal dari Perspektif 

Islam”, dalam Eko Prasetyo & Suparman Marzuki (Ed), Perempuan dalam Wacana 
Perkosaan, (Yogyakarta : PKBI Yogyakarta, 1997), h. 86.



84    |    Tuti Harwati, M.Ag, dkk

yakni sebuah perkawinan. Sehingga dalam perkawinan 
kepuasan seksual bukan monopoli laki-laki.

Nafkah bagi suami tidak hanya sebatas nafkah 
lahiriyah (makan, pakaian, tempat tinggal, jaminan 
kesehatan dan lain-lain), tetapi meliputi juga nafkah batin 
(menggauli, berhubungan seks, bisa juga perhatian dan 
kasih sayang). Sehingga jika ditelusuri lebih jauh dalam 
persoalan nafkah suami, maka adalah kewajiban suami 
untuk melakukan hubungan seks dengan istri sampai 
pada batas istri dapat terpuaskan (menikmati)nya. Masdar 
bahkan sampai berpendapat, jika suami tidak bersedia 
menunaikan kewajiban nafkahnya kepada istri (nafkah 
batin) dan istri tidak mau menerimanya, maka istri berhak 
mengajukan hal itu ke pangadilan dan pengadilan pun bisa 
mempertimbangkan tindakan yang lebih bisa menjamin 
keadilan dalam hal ini bagi pihak istri. 

Ulama mazhab Hambali mengatakan bahwa batas 
maksimal pemenuhan hasrat itu empat bulan. Jika tidak 
ada halangan serius, minimal setiap empat bulan satu 
kali hubungan dengan istri harus dilakukan. Sementara 
menurut sebuah riwayat dari ‘Umar Ibn Khattab, batas 
maksimal adalah enam bulan. Akan tetapi batasan-
batasan yang dilakukan baik oleh ulama mazhab Ahmad 
bin Hambal maupun dalam riwayat ‘Umar, sebaiknya 
batasan tersebut lebih fleksibel.111 Akan lebih baik jika 
ukuran batasannya adalah ketika istri sudah tidak mampu 
menahan hasratnya, bisa empat bulan atau bisa  kurang 
dari itu. Sangat tergantung dengan kondisi masing-masing 
istri.

111Masdar F. Mas’udi, Islam dan Hak-Hak ........., h. 124.
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3. Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan 

Anak menjadi kebanggaan dalam sebuah keluarga. 
Agama Islam memberikan kemulyaan bagi kedua orang 
tua yang mempunyai anak anak shalih dan shalihah, 
karena doa dari mereka akan menjadi amal jariyah yang 
tidak pernah putus. Pada jaman Jahiliyyah, anak menjadi 
kebanggaan bagi orang tua (khususnya anak laki-laki), 
bahkan setelah Islam datang orang Arab masih suka 
menyombongkan diri dengan harta dan anak yang banyak 
sebagaimana yang diceritakan di dalam al-Quran surat 
Saba ayat 35.

ِبنَي َوَقاُلوا َنُْن َأْكَثُر أَْمَواال َوَأْوالًدا َوَما َنُْن ِبَُعذَّ
Dan mereka berkata: “Kami lebih banyak mempunyai 
harta dan anak- anak (dari pada kamu) dan Kami sekali-
kali tidak akan diazab.112 

Mempunyai anak tentu adalah sesuatu yang sangat 
didambakan oleh setiap keluarga (pasangan suami istri).  
Adakalanya pasangan suami istri tidak mampu untuk 
memiliki anak.karena salah satu dari keduanya atau kedua-
duanya mandul, atau anak yang sudah lahir meninggal. 
.Rasulullah sendiri dari perkawinan dengan istri-istrinya, 
hanya berhasil menurunkan keturunan dari seorang 
putrinya, yakni Fatimah. Sementara putra-putra beliau 
yang lain tidak memberi keturunan karena meninggal 
dunia waktu masih kecil.

112Maksudnya: oleh karena orang-orang kafir itu mendapat nikmat yang besar 
di dunia, Maka mereka merasa bahwa mereka dikasihi Tuhan dan tidak akan di azab 
di akhirat.
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Hak Mantan Istri Setelah Terjadi Perceraian 
Tanggung jawab seorang suami tidak hanya ketika 

dia masih menjadi suami sah dari mantan istri yang 
telah diceraikannya. Juga terhadap anak-anak hasil 
perkawinan dengan wanita yang telah diceraikannya, 
namun ketika dia telah menceraikan istrinya maka dia 
tetap wajib memberikan nafkah kepada mantan istrinya 
ketika masa iddah belum berakhir dan kepada anak-anak 
hasil perkawinan dengan wanita yang telah yang telah 
diceraikannya sampai anak tersebut dewasa.

 Perceraian adalah pemutusan ikatan perkawinan. 
Putusnya perkawinan adalah  istilah  hukum yang 
digunakan  dalam Undang-Undang perkawinan  untuk 
menjelaskan berakhirnya hubungan perkawinan  antara  
seorang pria dan wanita yang selama ini hidup dalam 
sebuah atap yang bernama rumah tangga.

Putusnya perkawinan secara yuridis adalah merupakan 
suatu peristiwa hukum yang akan membawa akibat-
akibat hukum, baik hukum kekeluargaan maupun hukum 
kebendaan. Adapun hak-hak istri selepas perceraian 
adalah: 

1. Hak nafkah selama iddah 

Bila terjadi perceraian atas inisiatif  suami, maka bekas 
istri berhak mendapatkan nafkah lahir dari suaminya 
selama masa iddah. Konsekuensi dari kewajiban tersebut 
adalah bekas suami wajib memenuhi nafkah lahir, sebagai 
hak yang harus didapatkan akibat kewajibannya tersebut, 
kecuali istri belaku nusyuz, maka tidak ada nafkah iddah 
baginya. Hak yang didapatkan seorang istri setelah bercerai 
dari suaminya  didasarkan  pada  hak yang diterimanya  itu  
ada  3  (tiga)  macam, yaitu: 
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a) Istri  yang  dicerai  dalam  bentuk  talak  raj’i,  dalam  
hal  ini  para  ulama  sepakat bahwa hak yang 
diterima bekas istri adalah penuh, sebagaimana 
yang berlaku pada saat berumah tangga sebelum 
terjadi  perceraian, baik sandang maupun pangan 
dan tempat kediaman; 

b) Seorang istri yang dicerai dalam bentuk ba’in. 
Apakah itu ba’in sughra atau  ba’in kubra,  dan  ia  
sedang  hamil  berhak atas  nafkah  dan  tempat 
tinggal. Dalam hal  ini  para  ulama  sepakat,  dasar  
hukumnya adalah Al-Qur’an surat At-Thalaq  ayat  
6.  Akan  tetapi bila  istri  tersebut dalam keadaan  
tidak  hamil,  maka  terdapat  perbedaan pendapat. 
Ibnu Mas’ud, Imam Malik dan Imam Syafi’i 
mengatakan  bahwa  istri  berhak  atas  nafkah.  
Adapun  Ibnu  Abbas  dan Dawud Al-Dzahiriy dan 
beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa bekas 
istri  tersebut  tidak  mendapat  hak  nafkah  atau  
tempat  tinggal,  mereka mendasarkan pendapatnya 
pada alasan bahwa perkawinan itu telah putus sama  
sekali  serta  perempuan  itu  tidak  dalam  keadaan  
mengandung. 

c) Hak istri yang ditinggal mati oleh suaminya.  Bila  
seorang  istri  tersebut dalam  keadaan  mengandung,  
para  ulama  sepakat  istri  itu  berhak  atas nafkah 
dan tempat tinggal, namun bila dalam keadaan tidak 
hamil, terjadi perbedaan  pendapat  para  ulama. 
Imam  Malik  dan  Imam  Syafi‟i mengatakan 
“berhak atas tempat tinggal”, sedangkan sebagian 
ulama lainnya  seperti  Imam  Ahmad  berpendapat  
bila  istri  tidak  hamil  maka tidak berhak atas 
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nafkah dan tempat tinggal karena ada hak dalam 
bentuk warisan. 

2.  Hak istri atas harta bersama. 

Harta bersama dalam Fiqih Islam pada dasarnya 
tidak populer, sehingga tidak ada pembahasan khusus 
dalam Fiqih. Dalam kitab-kitab fiqih tidak dikenal adanya 
pembaharuan harta suami istri setelah berlangsungnya 
perkawinan. Suami memiliki hartanya sendiri dan 
istri memiliki sendiri. Sebagai kewajibannya, suami 
memberikan hartanya itu kepada istrinya atas nama 
nafkah, yang untuk selanjutnya digunakan istri bagi 
keperluan rumah tangganya. Tidak ada penggabungan 
harta, kecuali dalam bentuk syirkah, yang untuk itu 
dilakukan dalam suatu akad khusus untuk syirkah. Tanpa 
akad tersebut harta tetap terpisah.

Bila dalam majelis akad nikah dibuat perjanjian 
untuk penggabungan harta, apakah yang diperoleh oleh 
suami atau istri menjadi harta bersama. Baru terdapat 
harta bersama dalam perkawinan. Dengan semata telah 
terjadinya akad nikah tidak dengan sendirinya terjadi 
harta bersama. Dengan demikian harta bersama dalam 
perkawinan dapat terjadi dan hanya mungkin terjadi 
dalam dua bentuk.113

3.  Hak atas mut’ah.

Mut‘ah adalah pemberian semacam pesangon kepada 
istri yang ditalak untuk menyenangkan hatinya sesuai 
dengan kemampuan suami. Hal ini berbeda dengan mut’ah 
sebagai pengganti mahar bila istri dicerai sebelum digauli 
dan sebelumnya jumlah mahar tidak ditentukan, tidak 

113 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, …., h. 176.
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wajib suami member mahar, namun diimbangi dengan 
suatu pemeberian yang bernama mut’ah.

Dalam kewajiban memberi mut’ah para ulama berbeda 
pendapat seperti yang dikemukakan oleh ulama golongan 
Zahiriyah berpendapat bahwa mut’ah itu hukumnya 
wajib. Dasar wajibnya itu adalah firman allah dalam surat 
al-Baqarah (2) ayat 241:

َوِلْلُمَطلََّقاِت َمتَاٌع ِباْلَْعُروِف َحقًّا َعَلى اْلُتَِّقنَي
“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah 
diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang 
ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang 
bertakwa”. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa mut’ah 
itu hukumnya sunnah, golongan lain mengatakan bahwa 
kewajiban mut’ah itu berlaku dalam keadaan tertentu. 
Namun mereka berbeda pendapat dalam keadaan apa 
itu. Hanafiyah berpendapat bahwa hukum wajib berlaku 
untuk suami yang menalak istrinya sebelum digauli dan 
sebelumnya jumlah mahar tidak ditentukan”. 

Jumhur ulama berpendapat bahwa mut’ah itu hanya 
untuk perceraian yang inisiatifnya berasal dari suami, 
seperti talal, kecuali bila mahar telah ditentukan dan 
bercerai sebelum bergaul. Tetapi pemberian mut’ah 
ini hanyalah sunnah diberikan oleh bekas suami bila 
tanpa syarat-syarat tersebut, dan besarnya mut’ah juga 
disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan ekonomi 
suami; 

4.  Hak atas hadhanah.  

Perceraian merupakan solusi terakhir dalam 
menyelesaikan ketidakcocokan antara suami istri, namun 
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sebenarnya hal ini belum menyelesaikan semua masalah 
yang ada. Permasalahan  yang  muncul selanjutnya  
adalah sengketa antara kedua belah pihak baik dalam hal 
pembagian harta  bersama  (gono-gini)  maupun  sengketa  
hak  asuh  anak (hadlanah). Dalam  istilah  Fiqih  hadhanah  
ini  disebut  juga  dengan kafalah  yang  pengertiannya  
sama  yaitu  “pemeliharaan atau pengasuhan”. 

Dalam prespektif  hukum Islam, pengasuhan anak 
dikenal dengan sebutan hadlanah, secara etimologis, 
hadlanah berasal dari kata hadlana, hadlan wa hidlanatan, 
yang berarti ja’ala al shobi fi dlahnihi (menggendong 
bayi dalam buaianya).114 Sedangkan menurut syara’ 
Sayyid Sabiq menjelaskan hadlanah  adalah melakukan 
pemeliharaan anak yang masih kecil baik laki-laki atau 
perempuan atau yang sudah besar tetapi belum tamyiz, 
tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang 
menjadikan kebaikanya, menjaganya dari sesuatu yang 
merusak jasmani, rohani dan akalnya agar mampu berdiri 
sendiri  dalam menghadapi hidup dan dapat memikul 
tanggung jawab apabila ia dewasa.115

Seorang istri yang diceraikan suaminya juga 
mempunyai hak atas pengasuhan anaknya  yang  belum  
mumayyiz,  kecuali  ditentukan  lain  oleh  UU  yang 
membatalkan  haknya  tersebut.  Menurut  Wahbah 
Azzuhaili:  “hak  hadhanah  adalah  hak  yang  berserikat  
antara  ibu,  ayah  dan anak, meski bila terjadi pertentangan 

114Lois  Makluf,  al  Munjid  fi  al  Lugoh  wa  al  A’lam, (Beirut;  Dar  al  Masyriq,  
1986),  h. 139.

115Abdul  Manan,  Aneka  Masalah  Hukum  Materiel  Dalam  Praktek  Peradilan  
Agama, (Jakarta; Pustaka Bangsa,  2003), h. 77.  
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hak yang diprioritaskan  adalah  hak anak”.116 Dalam 
prespektif  hukum Islam, jika terjadi perpisahan antara ibu 
dan ayah, sedangkan mereka mempunyai anak, maka ibu 
lebih berhak daripada ayahnya, selama tidak ada alasan 
pencegahan pencabutan hadlanah. Kewajiban ini berlaku 
terus meskipun perkawinan antara orang tua si anak putus 
karena perceraian atau kematian.

Jumhur  ulama  Fiqh  sepakat  bahwa  usia pengasuhan 
anak dibatasi sampai anak tersebut mumayyiz. Mereka 
membatasi usia mumayyiz 7 tahun untuk anak laki laki dan 
9 tahun untuk anak perempuan. Tolok ukurnya adalah jika 
anak yang dalam pengasuhan tersebut sudah bisa makan, 
minum dan ber-istinja’ (bersuci setelah buang air besar) 
sendiri.117

Jika anak tersebut sudah mumayyiz pemutusan hak asuh 
atas dirinya diserahkan kepadanya untuk memilih ayah 
atau ibunya. Pada masa ini seorang anak secara sederhana 
telah mampu membedakan mana yang berbahaya dan 
mana yang bermanfaat bagi dirinya. Oleh karena itu, ia 
sudah dianggap mampu menjatuhkan pilihanya sendiri 
untuk memilih hidup bersama ayah atau ibunya.

C. Hak Perempuan dalam Undang-undang 
Indonesia
Perkawinan adalah perbuatan hukum yang mengikat 

antara seorang pria dan seorang wanita (suami dan istri) 

116Darman Prinst, Hukum  Anak  Indonesia, (Bandung;  PT.  Citra  Aditya  Bakti,  
2003),  h.  378.

117Sirajuddin  Sailellah,  “Sudut  Pandang   Pengadilan   Terhadap   Putusan   Kuasa  
Asuh Anak”  dalam  Mimbar  Hukum  dan  Peradilan,  (Jakarta;  Pusat Pengembangan 
Hukum Islam dan Masyarakat Madani,  2010),  h. 187.
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yang mengandung nilai ibadah kepada Allah SWT di 
satu pihak dan di poihak lainnya mengandung aspek 
keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antra 
suami dan istri. 

Oleh karena itu, antara hak dan kewajiban merupakan 
hubungan timbal balik antara suami dan istrinya. 
Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang 
No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang terdapat pada 
Pasal 30 yang berbunyi: “suami istri memikul kewajiban 
yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang 
menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.

Kemudian di dalam Pasal 77 Ayat (1) Kompilasi Hukum 
Islam berbunyi: “suami istri memikul kewajiban yang 
luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, 
mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari 
susunan masyarakat”.

Masalah hak dan kewajiban suami istri seperti yang 
diatur dalam Pasal 31 sampai Pasal 33 Undang-undang No 
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan 
hak kedudukan suami dalam kehidupan rumah 
tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat.

2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan 
perbuatan hukum.

3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah 
tangga.

Ketentuan ini diatur juga dalam Kompilasi Hukum 
Islam pada Pasal 79. 
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Pada Pasal 32 Undang-undang tentang Perkawinan 
menentukan.

1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman 
yang tetap.

2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat 
(1) pasal ini di tentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33 Undang-undang perkawinan menyatakan 
bahwa suami istri wajib saling mencintai, hormat 
menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin 
yang satu kepada yang lain. Dalam Kompilasi Hukum 
Islam diatur dalam pasal 77 ayat (1, 2, 3, 4 dan 5) yang di 
ungkapkan sebagai berikut:

1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur 
untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, 
mawaddah, dan warahmah yang menjadi sendi 
dasar dari susunan masyarakat.

2) Suami istri wajib saling mencintai, hormat 
menghormati, setia dan member bantuan lahir 
batin yang satu kepada yang lain.

3) Suami istri memikul kewajiban untuk 
mengasuhdan memelihara anak-anak mereka, baik 
mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun 
kecerdasannya dan pendidikan agamanya

3) Suami istri wajib memelihara kehormatan.

4) Jika suami atau istri melaikan kewajibannya, 
masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada 
pengadilan agama.

Pasal 79 juga mengatur tentang kedudukan antra 
suami istri
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1) Suami adalah kepala keluarga dari istri ibu rumah 
tangga.

2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan 
hak dan kedudukan suami dalam kehidupan 
rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam 
masyarakat.

3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan 
perbuatan hukum. 

Dalam pengaturan perundang-undangan di atas ada 
juga aturan yang mengatur tentang hak seorang istri 
sebelum dan sesudah perceraian diantaranya yaitu:

1. Pemberian mahar dan maskawin
Mahar adalah pemberian dari calon mempelai 

pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk 
barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan 
hukum Islam (pasal 1 huruf  d Kompilasi Hukum Islam) 
pemberian tersebut merupakan salah satu syarat sahnya 
perkawinan. Pemberian calon suami kepada calon istri 
dalam bentuk mahar yang diperoleh secara jujur (halal) 
yang kemudian diberikan kepada calon istri yang didasari 
oleh keikhlasan.

Pasal 30 sampai 38 Kompilasi Hukum Islam 
mengemukakan garis hukum mengenai ketentuan mahar, 
yaitu sebagai berikut.

Pasal 30 menyatakan bahwa” calon mempelai pria 
wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita 
yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua 
belah pihak. Garis hukum pasal 30 Kompilasi Hukum Islam 
di atas, menunjukkan bahwa calon mempelai laki-laki 
berkewajiban untuk menyerahkan sejumlah mahar kepada 
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calon mempelai perempuan. Namun, jumlah, bentuk, 
dan jenisnya diatur berdasarkan kesepakatan antara pihak 
mempelai laki-laki dengan pihak mempelai wanita. Hal 
ini berarti ketentuan garis hukum di dalam Al-Quran dan 
Al-hadis mengenai jumlah maksimal dan jumlah minimal 
pemberian mahar dari calon mempelai dimaksud tidak 
ada ketentuannya. Oleh karena itu, diserahkan kepada 
kedua pihak mengenai jumlah mahar yang disepakati 
sehingga persoalan mahar dalam perkawinan antara satu 
suku dengan suku lainnya di dalam masyarakat yang 
beragama Islam berbeda-beda. Namun, prinsipnya adalah 
yang bermanfaat bagi pihak mempelai wanita.

Pasal 31 menyatakan bahwa “Penentuan mahar 
berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan 
yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Kesederhanaan 
dan kemudahan penentuan mahar yang dimaksud, 
menunjukkan bahwa hukum perkawinan dalam islam 
berbeda dengan hukum kontrak sewa-menyewa dalam 
aspek hukum keperdataan lainnya, sehingga hukum 
perkawinan dimaksud, mengandung nilai-nilai ibadah 
kepada Allah yang mewujudkan hak dan kewajiban yang 
bernilai ibadah di antara pihak calon mempelai laki-laki 
kepada pihak calon mempelai wanita.

Kemudian Pasal 32 juga menyebutkan bahwa “Mahar 
diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan 
sejak itu menjadi hak pribadinya. Garis hukum yang dapat 
diketahui dari Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam tersebut, 
mahar merupakan hak asasi bagi pihak calon mempelai 
wanita. Oleh karena itu, pemanfaatan mahar dimaksud, 
harus sesuai keikhlasan pemilik hak asasi. 

Pasal 33
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1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.

2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, 
penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk 
seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum 
ditunaikan penyerahannya menjadi utang calon 
mempelai pria.

Pasal 34

1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan 
rukun dalam perkawinan.

2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada 
waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya 
perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan 
mahar masih terutang, tidak mengurangi sahnya 
perkawinan.

Pasal 34 Kompilasi Hukum Islam di atas, dapat 
diketahui bahwa mahar bukan rukun dalam pelaksanaan 
perkawinan, melainkan salah satu syarat sahnya suatu 
hubungan perkawinan antara suami dengan istrinya 
dengan suaminya.

Pasal 35

1) Suami yang mentalak istrinya qobla al dukhul 
membayar setengah mahar yang telah ditentuakan 
dalam akad nikah.

2) Apabila suami meninggal dunia qobla al dukhul 
seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh 
istrinya.

3) Apabila perceraian terjadi qobla al dukhul, tetapi 
besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami 
wajib membayar mahar mitsil
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Pasal 36

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar 
itu dapat diganti dengan barang yang sama bentuk dan 
jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau 
dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar 
yang hilang.

Pasal 37 

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan 
nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke 
Pengadilan agama.

Pasal 38

1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat 
atau kurang, tetapi calon mempelai wanita tetap 
bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan 
mahar dianggap lunas.

2) Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena 
cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, 
mahar dianggap masih belum terbayar.

2. Kewajiban suami 
Kewajiban suami terhadap istrinya diatur dalam pasal 

80 dan 81 Kompilasi Hukum Islam yang di ungkapkan 
sebagai berikut:

Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam

1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah 
tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan 
rumah tangga yang penting-penting di putuskan 
oleh suami istri bersama
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2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan 
segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga 
sesuai dengan kemampuannya.

3) Suami wajib member pendidikan agama kepada 
istrinya dan memberi kesempatan belajar 
pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi 
agama, nusa dan bangsa

4) Sesuai dengan penghasilannya suami 
menanggung:

a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri

b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan iaya 
pengobatan bagi istri dan anak

c. Biaya pendidikan bagi anak

5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut 
pada ayat (4) huruf  a dan b di atas mulai berlaku 
sesudah ada tamkin sempurna bagi istrinya.

6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban 
terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat 
(4) huruf  a dan b.

7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) 
gugur apabila istri nusyuz.

Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam

1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi 
istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih 
dalam iddah.

2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak 
untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau 
dalam iddah talak atau iddah wafat.
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3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi 
istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, 
sehingga mereka merasa aman dan tentram. 
Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat 
menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata 
dan mengatur alat-alat rumah tangga.

4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai 
dengan kemampuan serta disesuaikan dengan 
keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa 
alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana 
penunjang lainnya.

Selain kewajiban suami yang merupakan hak istri, 
maka hak suami pun ada yang merupakan kewajiban 
istri. Hal itu diatur dalam pasal 34 undang-undang no 1 
tahun 1974 tentang perkawinan, hal tersebut diatur secara 
umum dan secara rinci yang terdapat dalam pasal 83 dan 
84 kompilasi hukum  islam

Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam

1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti 
lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas 
yang dibenarkan oleh hukum Islam.

2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan 
rumah tangga sehari-hari dengan sebaiknya.

Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam

1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau 
melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan 
alas an yang sah.
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2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami 
terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 ayat 
(4) huruf  a dan btidak berlaku kecuali hal-hal 
kepentingan anaknya.

3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atsa 
berlaku kembali setelah istri tidak nusyuz.

4) Ketentuan tentang adaatau tidak adanya nusyuz 
dari istri harus di dasarkan pada bukti yang sah.

4. Harta bersama
Harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang 

diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan. 
Hal itu diatur dalam pasal 35 Undang-undang No 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan, yaitu sebagai berikut:

1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan 
menjadi harta bersama.

2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri 
dan harta benda yang diperoleh masing-masing 
sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah 
penguasaan masing-masing sepanjang para pihak 
tidak menentukan lain.  

Dari pengertian pasal 35 di atas, dapat dipahami 
bahwa segala harta yang diperoleh selama dalam ikatan 
perkawinan di luar harta warisan, hibah dan hadiah 
merupakan harta bersama. Karena itu harta yang diperoleh 
suami atau istri berdasarkan usahanya masing-masing 
merupakan milik bersama suami istri. Lain halnya harta 
yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebelum 
akad nikah, yaitu harta asal atau harta bawaan.
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Sedangkan dalam KHI, Pasal 85 menyatakan 
harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup 
kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami 
dan istri.

Pasal 86 menjelaskan:

1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta 
suami dan harta istri karena perkawinan.

2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai 
penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap 
menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87 menyebutkan:

1) Harta bawaan dari masing-masing suamidan istri dan 
harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah 
atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-
masing sepajang para pihak tidak menentukan lain 
dalam perjanjian kawin.

2) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk 
melakukan perbuatan hukum atas harta masing-
masing berupa hibah, hadiah, shadaqah, dan/atau 
lainnya.

Penggunaan harta bersama suami istri atau harta 
dalam perkawinan, diatur dalam pasal 36 ayat (1) Undang-
undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Yang 
menyatakan bahwa mengenai harta bersama suami atau 
istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. 
Lain halnya penggunaan harta asal atau harta bawaan 
penggunaannya diatur dalam pasal 36 ayat (2) undang-
undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang 
menyatakan bahwa menjelaskan tentang hak suamiatau 
istri untuk membelanjakan harta bawaan masing-masing.
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Sedangkan menyangkut mengenai harta bawaan 
masing-masing suami istri juga diatur dalam Kompilasi 
Hukum Islam dalam pasal 89 dan 90 sebagai berikut. Pasal 
89 yang berbunyi; suami bertanggung jawab menjaga harta 
bersama, harta istri atau harta sendiri. Sedangkan Pasal 
90 yang berbunyi; istri turut bertanggungjawab menjaga 
harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya.

Pengaturan kekayaan harta bersama di atur dalam 
pasal 91 KHI

1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalamdalam 
pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau 
tidak berwujud.

2) Harta bersama yang berwujuddapat meliputi benda 
tidak bergerak, bneda bergerak, dan surat-suart 
berharga.

3) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang 
jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan 
pihak lain. 

Pasal 91 di atas dapat dipahami bahwa ditemukan 
bahwa harta yang berupa surat-surat berharga seperti 
polis, saham, cek dan lain-lainnya. Sebab bukan hanya 
barang-barang berbentuk materi yang langsung dapat 
menjadi bahan makanan, termasuk non materi berupa 
jasa dan sebagainya. Yang penting adalah penggunaan 
kekayaan dimaksud, baik kepentingan salah satu pihak 
maupun kepentingan bersama harus selalu berdasarkan 
musyawarah sehingga akan tercapai tujuan perkawinan.

Pasal 92 KHI mengatur mengenai persetujuan 
penggunaan harta bersama: “suami atau istri tanpa 
persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau 
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memindahkan harta bersama”. Aadapun penggunaan 
harta bersama, lebih lanjut diatur dalam pasal 93,94,95,96 
dan 97 KHI. 

Pasal 93:

1) Pertanggungjawaban terhadap uatang suami atau 
istri dibebankan pada hartanya masing-masing.

2) Pertanggungjawaban terhadap uatng yang 
dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan 
kepada harta bersama.

3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan 
kepada harta suami.

4) Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi 
dibenakan kepada harta istri.

Pasal 94:

1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami 
yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-
masing terpisah dan berdiri sendiri.

2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang 
suami yang mempunyai istri lebih dari seorang 
sebagaimana tersebut pada ayat (1) dihitung pada 
saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, 
ketiga, atau keempat.

Pasal 95:

1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 
ayat (2) huruf  c peraturan pemerintah Nomor 
9 tahun 1975 dan pasal 136 ayat (2), suami atau 
istri dapat meminta pengadilan agama atau 
meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa 



104    |    Tuti Harwati, M.Ag, dkk

adanya permohonan gugatan cerai,apabila salah 
satu melakukan perbuatan yang merugikan dan 
membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, 
boros dan sebagainya.

2) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas 
hartabersama untuk kepentingan keluarga dengan 
seizing pengadilan agama.

Pasal 96:

1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta 
bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih 
lama.

2) Pembangian harta bersama bagi seorang suami 
atau istri yang istri atau suaminya hilang harus 
ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya 
yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar 
putusan pengadilan agama.

Pasal 97:

Janda atau dudu cerai hidup masing masing harta 
seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan 
lain dalam perjanjian perkawinan.

Berdasarkan kenyataan sekarang ini bahwa banyak 
suami istri yang sama-sama membanting  tulang dalam 
upaya  memenuhi kebutuhan  nafkah  keluarga sehari-
hari, dan fenomena sekarang ini  justru  banyak  istri  yang  
mendapat penghasilan  lebih  dari  pada  suami,  maka  
dibuat  peraturan  mengenai  harta bersama dalam KHI. 
Walaupun peraturan mengenai harta bersama ini masih 
berlaku pembagian sama yang didapat oleh istri maupun 
suami, dengan tanpa melihat apakah dan siapakah yang 
paling banyak menghasilkan pemasukan dalam hal 
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ekonomi selama berumah tangga. Dalam pembagian 
harta bersama ini diharapkan lebih pada prinsip keadilan 
dan perlunya kesadaran dari kedua belah pihak agar tidak 
tejadi kedhaliman yang barawal dari pelanggaran hak.

5. Pemeliharaan Anak
Pemeliharaan anak adalah pemenuhan berbagai aspek 

kebutuhan primer dan sekunder. Pemeliharaan meliputi 
berbagai aspek, yaitu pendidikan, biaya hidup, kesehatan, 
ketenteraman, dan segala aspek yang berkaitan dengan 
kebutuhannya. Dalam memelihara anak sangat penting 
dilakukan dengan cara bersama-sama antara suami dan 
istri sampai anak itu dewasa, hal tersebut merupakan 
tanggungjawa suami sitri kepada anak-anaknya, 
sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam 
sebagai berikut.

Pasal 98:

1) Batar usia anak yang ampu berdiri sendiri atau 
dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut 
tidak bercacat fisik maupun mental atau belum 
pernah melangsungkan perkawinan.

2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai 
segala perbuatan hukum di dalam dan di luar 
pengadilan.

3) Pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang 
kerabat terdekat yang mampu menunaikan 
kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya 
meninggal.

Pasal 98 tersebut memberikan isyarat bahwa 
kewajiban kedua orang tuanya adalah mengantarkan 
anak-anaknya, dengan cara mendidik, membekali 
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dengan ilmu pengetahuan untuk menjadi bekal mereka 
di hari dewasanya. Sedangkan di dalam pasal 45, 46 dan 
47 undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan 
membuat aturan yang berkaitan dengan pemeliharaan 
anak.

Pasal 45

1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik 
anak-anak mereka sebaik-baiknya.

2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 
(1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau 
dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus 
meskipun perkawinan antara orang tua putus.

Pasal 46

1) Anak wajib menghormati orang tua dan menaati 
kehenda mereka yang baik.

2) Jika anak lebih dewasa, ia wajib memelihara menurut 
kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam 
garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan 
bantuannya.

Pasal 47

1) Anak yang belum mencapai umur 18 (selapan 
belas tahun) atau belum pernah melangsungkan 
perkawinan ada dalam kekuasaan orang tuanya 
selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya

2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai 
perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Hak asuh anak telah diatur dalam peraturan 
perundangan-undangan.  Menurut Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 41 
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ditegaskan bahwa “akibat putusnya perkawinan karena 
perceraian ialah : 

a. Baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban 
memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-
mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana 
ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, 
pengadilan memberi putusanya.

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya 
pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak 
itu; bila mana bapak dalam  kenyataan tidak dapat 
memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan  dapat  
menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, 
ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian sengketa 
pengasuhan anak di atur pada pasal 105 KHI, yang 
berbunyi, “dalam hal terjadinya perceraian: 

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum 
berumur 12 tahun adalah hak ibunya; 

b. Pemeliharaan anak yang sudah  mumayyiz diserahkan  
pada  anak  untuk memimilih diantara ayah dan ibunya 
sebagai pemegang hak pemeliharaanya; 

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”.118

Pada prinsipnya persoalan hak asuh anak ini berlaku 
ketika terjadi perceraian antara suami dan istri, artinya 
apabila ikatan perkawinan itu masih berlangsung, maka 
kewajiban menjadi tanggung jawab bersama antara ayah 
dan ibu. Ayah mencukupi kebutuhan materiil dan ibu 

118Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Himpunan Peraturan 
Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta; Departemen 
Agama Republik Indonesia, 2001), h. 140-141.
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memelihara kesejahteraan jasmani, rohani dan pendidikan 
agama anaknya.119

Antara Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan 
Kompilasi  Hukum Islam  mempunyai  konsep  yang  
sama  terkait  dengan  pembiayaan  pengasuhan anak 
pasca perceraian. Hal ini ditegaskan dalam pasal 41 ayat 
(2) UU Nomor 1  Tahun  1974 yang  berbunyi  “bapak 
yang bertanggung  jawab  atas semua biaya pemeliharaan 
dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bila mana 
bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban 
tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut 
memikul biaya  tersebut”.  Dalam Kompilasi Hukum Islam 
hal ini ditegaskan dalam pasal 105 ayat (3) yang berbunyi 
“biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”. 

Dalam Undang-undang Perkawin an pasal 42 - pasal 
54 dijelaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan 
mendidik anak-anaknya yang belum mencapai umur 18 
tahun dengan cara yang baik sampai anak itu kawin atau 
dapat berdiri sendiri. Selain kewajiban di atas, kewajiban 
lain yang menjadi tanggung jawab orang tua, yaitu hak 
kebendaan, sebagaimana terdapat dalam pasal 106 KHI 
mengungkapkan garis hukum sebagai berikut.

1) Orang tua berkewajiban merawat dan 
mengembangkan harta anaknya yang belum 
dewasa atau dibawah pengampuan, dan tidak di 
perbolehkan memindahkan atau menggadaikannya 
kecuali karena keperluaan yang mendesak jika 
kepentingan dan kemaslahatan sang anak itu 

119Ibid.
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menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak 
dapat dihindarkan lagi.

2) Orang tua bertanggungjawab atas kerugian yang 
ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari 
kewajiban tersebut pada ayat (1).

Selain KHI tersebut, pasal 48 undang-undang no 
1 tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa 
orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau 
menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya 
yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) atau belum 
melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan 
anak itu menghendakinya.

Kalau seorang bayi disusukan oleh orang yang bukan 
melahirkannya, maka perempuan yang menyusui bayi 
ditanggung oleh oleh ayah bayi itu, hal ini diatur oleh 
pasal 104 KHI sebagai berikut.

1) Semua biaya penyusuan anak 
dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. 
Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka 
biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang 
berkewajiban member nafkah kepda ayahnya atau 
walinya.

2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun 
dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa 
kurung dua tahun dengan persetujuan ayah dan 
ibunya.

Demikian ketentuan pemeliharaan anak dan batas-
batasnya yang menjadi tanggung jawab orang tua terutama 
ayah sebagai kepala rumah tangga dan pelindung keluarga, 
bagi istri dan anak-anaknya. 
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BaB III

aKses KeaDILan BagI JanDa 
KaWIn sIrI terHaDaP HaK-HaK 

PasCa PerCeraIan

Sebelum membahas tentang akses janda kawin siri 
terhadap hak-hak pasca perceraian, terlebih dahulu akan 
dibahas tentang praktik kawin siri di Lombok Nusa 
Tenggara Barat. Hal ini dimaksudkan untuk melihat 
motivasi atau alasan terjadinya praktik kawin siri di 
Lombok. 

A.  Latar Belakang  Praktek Kawin Siri
Yang dimaksud dengan perkawinan siri di sini adalah 

perkawinan yang memenuhi semua unsur syarat dan 
rukunnya sebagaimana yang ditentukan dalam fiqih 
munakahat, tetapi tidak dicatatkan di lembaga resmi yakni 
Kantor Urusan Agama/KUA. 

Pada umumnya, menurut informan pelaku, kawin 
siri adalah bentuk perkawinan yang sah menurut agama, 
tetapi memang belum memenuhi persyaratan dalam 
negara. Persyaratan tersebut adalah adanya pencatatan 
oleh petugas pencatat nikah.



112    |    Tuti Harwati, M.Ag, dkk

Dalam masyarakat Sasak Lombok, perkawinan siri 
(sebagian kalangan menyebut dengan perkawinan liar) 
sudah lumrah dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat, 
mulai dari kalangan kelas bawah (seperti petani, tukang 
ojek, kusir cidomo, nelayan, pedangang asongan, sopir 
angkot dan lainnya), kelas menengah (seperti Pegawai 
Negeri Sipil), dan sampai pada kelas atas atau kelompok 
elit (seperti pejabat pemerintah, pejabat publik, pejabat 
daerah, dan bahkan anggota dewan).

Selain kelompok-kelompok tersebut di atas, dapat 
dipastikan juga bahwa perkawinan siri terjadi di kalangan 
orang yang melakukan poligami tanpa persetujuan isteri, 
perkawinan di bawah umur sebab Undang-Undang tidak 
membolehkan kecuali ada izin berupa dispensasi dari 
Pengadilan Agama disebabkan karena kondisi tertentu, 
seperti hamil sebelum akad atau marriage by accidance. 

Dari data di lapangan terungkap bahwa berbagai hal 
yang melatari atau yang menjadi alasan dan motivasi bagi 
pelaku kawin siri untuk melakukan kawin siri. Hal-hal 
yang dimaksud adalah:

1.  Berada Dalam Rantauan

Beberapa informan mengatakan bahwa mereka 
melakukan pernikahan siri karena sedang berada dalam 
rantauan. Informan tersebut mengatakan: 

Awalnya saya pergi ke saudi untuk bekerja membantu 
perekonomian keluarga. Dan ketika pergi ke sana status saya 
masih bersuami. Namun di rantauan saya sering diganggu 
oleh para lelaki, akhirnya saya menelpon suami supaya saya 
diceraikan. Karena di rantauan saya membutuhkan laki-laki 
yang bisa melindungi saya dari berbagai gangguan. Akhirnya 
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suami saya menceraikan saya kemudian saya menikah siri di 
Saudi.120

Pekerjaan saya sebagai kondektor bus yang bolak balik 
Lombok Sumbawa membuat saya jauh dari keluarga. 
Khawatir melakukan perzinaan lebih baik saya menikah 
siri biar tidak banyak dosa.121

Sebenarnya tidak pernah terlintas dalam pikiran saya untuk 
melakukan pernikah siri, hanya saja berawal dari kisah bahwa 
kami berada di tempat perantauan yang sama, disini kami 
selalu berasama, oleh teman-teman kami disarankan untuk 
menikah siri agar tidak terjadi fitnah.122

Istri saya yang kedua ini jauh dengan orang tuannya (walinya), 
dia dari Malaysia dan orang tua tidak merestui, kami angkat 
wali hakim yang menikahkan kami sehingga tidak tercatat.123

2. Keterbatasan Pengetahuan.

Kurangnya pemahaman atau pengetahuan di kalangan 
masyarakat awam tentang pentingnya pencatatan 
perkawinan juga menjadi salah satu penyebab terjadinya 
pernikahan siri. Sebagaimana tergambar dari pernyataan 
para informan berikut:

Saya orang yang tidak berpendidikan, hanya tamatan Sekolah 
Dasar/SD, oleh karena itu saya tidak tahu fungsi dari buku 
nikah itu sendiri.124

Saya tidak mengetahui kalau pernikahan saya ini adalah 
pernikahan siri. Saya tahunya nikah saya sah karena dihadiri 

120 Wawancara, Lombok Tengah, 08 September 2015.
121Wawancara, Kota Mataram, 08 September 2015.
122 Wawancara, Lombok Tengah, 10 September 2015. 
123 Wawancara, Lombok Tengah 20 September 2015.
124 Wawancara, Lombok Timur 01 Oktober 2015.
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dan disaksikan masyarakat setempat, tetapi memang saya 
tidak memiliki buku atau akta nikah.125

3.  Alasan pertimbangan praktis-pragmatis

 Beberapa informan mengatakan bahwa mereka 
menikah siri karena alasan praktis., sebagaimana ungkapan 
mereka berikut ini:

Kami memilih menikah siri karena tidak mau repot ke 
Kantor Urusan Agama/KUA. Sebab satahu saya ke KUA 
membutuhkan banyak biaya untuk mengurus administrasi 
126. 

Bagi saya menikah siri lebih mudah karena hanya perlu 
disaksikan oleh pemuka agama setempat walaupun 
tanpa adanya pengakuan atau pencatatan dari pihak yang 
berwenang atau pihak Kantor Urusan Agama/KUA.

4.  Alasan Poligami

Poligami menjadi alasan yang cukup banyak bagi 
terjadinya perkawinan siri. Para informan mengatakan:

Atas dasar cinta dan dari pada melakukan hal-hal yang 
tidak diinginkan lebih baik menikah siri saja, sehingga tidak 
diketahui istri pertama.127 

Saya mencintai wanita selain istri saya dan saya memilih 
nikah siri saja, karena kalau hendak menikah lagi pasti tidak 
diizinkan oleh istri pertama dan dari pada 

125 Wawancara, Lombok Barat, 03 September 2015.
126 Wawancara, Lombok Utara, 01 November 2015.
127 Wawancara, Kota Mataram 05 September 2015.
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melakukan hal-hal yang tidak diinginkan lebih baik nikah 
siri.128

Istri saya seorang janda yang baru dicerai suaminya, 
saya menikahinya dengan diam-diam supaya isteri tidak 
mengetahuinya.129

Saya menikah siri hanya menghindari zina, mau nikah lagi 
secara resmi jelas tidak diizinkan oleh istri saya yang satunya, 
daripada saya melakukan perzinaan atau selingkuh lebih baik 
saya nikah lagi toh saya tetap menafkahi kedua istri saya, 
sampai sekarang istri saya yang pertama belum tahu kalau 
saya menikah lagi. Dan istri saya yang sekarang tidak masalah 
walaupun dia tahu saya mempunyai istri pertama.130

 5.  Karena kawin lari

Tradisi kawin lari atau merariq di kalangan masyarakat 
Sasak di Lombok juga berpeluang dimanfaatkan oleh 
pelaku kawin siri untuk menikah siri. Informan berikut 
mengatakan bahwa:

Awalnya saya diajak nikah secara resmi di KUA tetapi seminggu 
berlalu suami saya mengatakan bahwa orang tuannya 
tidak bisa menikahkannya, saya tidak tahu alasannya, apa 
orang tuanya tidak punya modal dan lainnya. Akhirnya dia 
mengajak saya kawin lari, karena kita sangat ingin menikah 
akhirnya kamin putuskan untuk nikah diam-diam.131

128 Wawancara, Kota Mataram, 17 September 2015.
129 Wawancara, Lombok Tengah, 06 September 2015.
130 Wawancara, Kota Mataram, 17 September 2015.
131 Wawancara, Lombok Timur, 09 september 2015.
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6.  Tidak memperoleh izin isteri pertama

Sulitnya memperoleh izin dari isteri pertama sering 
menjadi alasan bagi pelaku kawin siri untuk melakukan 
kawin siri, seperti terungkap dari informan berikut:

Iizin dari istri pertama susah diperoleh, prosedur untuk 
mendapatkan izin dari pemerintah atau pengadilan agama 
sangat rumit. Karena alasan inilah kemudian saya menikah 
siri.132

7.  Hamil di luar nikah

Tidak sedikit dari terjadinya perkawinan siri adalah 
disebabkan karena hamil di luar nikah atau hamil duluan. 
Salah seorang informan mengatakan: 

Saya menikah siri adalah semata-mata hanya untuk 
mendapatkan status anak saya dan pada saat itu suami tidak 
mendapat izin untuk poligami oleh istri pertamanya.133

Waktu itu saya hamil dua bulan, saya panik dan saya minta 
suami saya segera menikahi saya. Saya lari ke luar kota dan di 
sana saya menikah. Jadi pernikahan saya tidak dicatat.134

Suami saya sudah memiliki isteri. Dan pada saat pacaran saya 
hamil. Akhirnya suami menikahi saya dan pernikahan saya 
tidak dicatat. Begitu anak saya lahir saya diceraikan.135

132 Wawancara, Lombok Utara, 15 september 2015.
133 Wawancara, Lombok Barat, 05 September 2015
134 Wawancara, Lombok Barat, 05 September 2015.
135 Wawancara, Lombok Tengah, 06 September 2015.
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8.  Tidak mendapat restu orang tua

Tidak adanya izin dan restu dari orang tua juga 
menjadi salah satu pertimbangan atau alasan bagi pelaku 
kawin siri untuk menikah secara siri. Hal ini terungkap 
dari informan berikut:

Saya diajak nikah dengan cara resmi di kantor KUA setempat 
akan tetapi selang beberapa hari ternyata pernikahan kami 
sama-sama tidak direstui oleh orang tua akhirnya kami 
melakukan nikah secara diam-diam karena kami sangat ingin 
menikah karena kita sama-sama saling mencintai.136 

9.  Alasan agama

Untuk mempermudah proses pernikahannya, para 
pelaku kawin siri menjadi alasan sah secara agama sebagai 
alasan dalam melakukan perkawinan siri. Hal ini terungkap 
dari beberapa informan berikut: 

Saya menikah sah secara agama dan disaksikan oleh 
masyarakat. Itu yang terpenting. Kalau yang lain-lain itu 
urusan dunia.

Yang penting sah secara agama. Pernikahan saya dihadiri 
oleh calon mertua saya/atau wali, ada saksi, ijab dan kabul 
sudah dilakukan, saya juga sudah memberikan mahar.137 

Menurut saya menikah bukan hannya sekedar sunnah rasul 
tetapi hukum menikah itu wajib walaupun tidak tercatat 
di kantor urusan agama perkawinan itu tetap sah menurut 
agama.  Saya berpedoman pada Al-qur’an dan al-hadits. Jadi 
saya menikah berdasarkan agama.138

136 Wawancara, Kota Mataram, 12 September 2015.
137 Wawancara, Lombok Utara, 13 September 2015.
138 Wawancara Lombok Timur, 19 September 2015.
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10.  Kelalaian pegawai Pembantu Pencatat Nikah di Desa

Masyarakat mengenal adanya pegawai pembantu 
pencatat nikah yang ada di Desa mereka. Menurut 
informan berikut ini bahwa pernikahan mereka sudah 
dilaporkan dan mereka sudah membayarnya, namun 
sampai perceraian terjadi mereka belum juga mendapatkan 
buku nikah atau akte nikah. 

Sewaktu saya menikah oleh kadus di tempat saya meminta 
supaya saya membayar biaya NA. Katanya supaya saya 
mendapatkan buku nikah atau akta nikah. saya tidak mengerti 
apa itu NA, yang penting waktu itu saya dan mantan suami 
saya membayarnya. Namun sampai saya cerai sekarang buku 
nikah atau akta nikah saya tidak ada.139 

11.  Alasan ketiadaan biaya

Dari beberapa peserta program yandu atau layanan 
terpadu yang melibatkan pihak pengadilan agama, 
kantor urusan agama dan dinas kependudukan dan 
catatn sipil yang didampingi oleh perempuan kepala 
keluarga sekretariat Lombok, terungkap bahwa informan 
pelaku kawin siri melakukan pernikahan siri karena tidak 
memiliki biaya untuk mengurus administrasi perkawinan 
mereka. Sebagaimana pengakuan informan berikut:

Saya tidak memiliki uang untuk mengurus buku nikah atau 
akta nikah saya. Menikah saja saya dibantu oleh saudara-
saudara saya dengan acara yang sangat sederhana yaitu hanya 
nikah di rumah dan disaksikan beberapa orang masyarakat 
saja.140

139 Wawancara, Lombok Barat, 26 September 2015.
140Wawancara, Lombok Utara, 27 September 2015.
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Waktu menikah saya hanya buruh serabutan. Saya tidak 
memiliki biaya untuk mengurus surat pernikahan saya. 
Syukur isteri saya waktu itu mau dikasi maskawin lima 
puluh ribu rupiah. Itupun saya ngutang di tetangga lalu 
dicicil dengan saya bekerja nyabut rumput di sawah tetangga 
tempat saya ngutang.141 

Saya menikah siri dengan suami saya karena terbentur 
ekonomi. Sebab suami saya tidak mampu menanggung 
biaya pesta atau walimahnya, oleh karena itu saya dan suami 
saya mengambil jalan pintas untuk menikah siri maka kami 
menikah dengan cara misyar yang penting halal.142 

Pada saat kami menikah saya tidak di urus oleh orang 
tua, dan dalam pikiran kami kami menganggap untuk 
melaporkan perkawinan kami ke KUA membutuhkan biaya 
yang bnayak dan pada saat itu keadaan kami pas-pasan maka 
kami memutuskan untuk melakukan kawin siri.143

12. Belum mencapai batas usia yang ditentukan Undang-
undang

Masa pubertas pertama yang tidak terkendali dengan 
baik di kalangan remaja menjadi salah satu pemicu 
tingginya hasrat untuk menikah dini atau menikah 
lebih awal dari usia yang seharusnya ditetapkan oleh 
pemerintah. Hal ini antara lain terungkap dari beberapa 
informan berikut:

Saya menikah ketika pertama kali menstruasi yakni sekitar 
umur empat belas tahun. Waktu itu saya kelas 2 SMP. Baru 
pertama saya mengenal laki-laki dan langsung jatuh cinta. 

141Wawancara Kota Mataram, 03 Oktober 2015.
142Wawancara, Lombok Tengah, 04 September 2015.
143Wawancara, Kota Mataram, 31 Oktober 2015.
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Saya diajak menikah dan saya mau. Saya dilarikan dan saya 
kawin. Tapi saya tidak ada buku nikah.144

Saya sangat sayang sama suami dan rasa takut kehilangan 
selalua menghantui. Lebih  baik saya cepat kawin meskipun 
dibawah umur dan walaupun tidak mempunyai akta nikah 
atau surat nikah, kan juga tetap sah menurut agama.145

Kami melakukan nikah siri karena dulu ada faktor istri 
saya yang umurnya belum mencapai umur batas minimum 
pernikahan. Namun saya mengambil dia dari orang tuannya 
untuk saya nikahi karena ketakutan saya ditinggal oleh istri 
saya ini, karena dulu saya punya saingan atau bahasa kerennya 
cinta segi tiga.146

Saya kawin tidak tercatat karena usia belum cukup sehingga 
tidak dapat tercatat di KUA. Sehingga perkawinan saya tidak 
dilakukan di KUA.147

13.  Anggapan Pencatatan Perkawinan Tidak Penting

Menurut sebagian kalangan masyarakat awam, 
pencatatan perkawinan tidak dianggap penting. Seperti 
terungkap dari informan berikut:

Bagi saya tidak terlalu penting perkawinan dicatat yang 
terpenting adalah pihak keluarga laki-laki maupun pihak 
keluarga perempuan sudah mengetahui dan menyaksikan 
perkawinan yang telah dilakukan. Selain itu, kalau dicatat akan 
menambah biaya pencatatan sedangkan biaya pencatatannya 
cukup mahal.148

144Wawancara, Lombok Tengah, 09 Oktober 2015.
145Wawancara, Lombok Timur, 25 Oktober 2015.
146Wawancara, Lombok Timur, 24 Oktober 2015.
147Wawancara, Lombok Utara, 21 September 2015.
148Wawancara, Kota Mataram, 10 Oktober 2015.
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14.  Tidak Memiliki Surat Cerai

Seseorang yang melakukan perceraian di bawah 
tangan atau tidak melalui proses pengadilan tentu tidak 
memiliki akta cerai atau surat cerai. Alasan inilah yang 
juga dijadikan oleh sebagian pelaku kawin siri dalam 
melakukan perkawinannya. Misalnya pengalaman 
informan berikut ini:

Sebelumnya saya pernah menikah dan sudah bercerai, tetapi 
saya tidak memiliki surat cerai. Katanya kalau perkawinan 
saya ini mau dicatat, harus diurus dulu surat cerainya. Saya 
anggap ini ribet, ya menikah tanpa dicatat saja, toh juga isteri 
saya mau.149

Saya pernah menikah sebelumnya, malas untuk pergi ke 
Pengadilan Agama untuk mengurus perceraian dikarenakan 
prosesnya yang lama, uang juga tidak ada untuk bolak balik 
ke pengadilan yang jauh dari sini. Sebagai seorang buruh 
yang pekerjannya tidak tetap dan penghasilannya yang tidak 
tetap juga untuk mengurus perceraian perlu waktu yang 
lama, menurut saya buang-buang waktu untuk mengurus 
perceraian ke Pengadilan Agama. Itu saja saya gunakan untuk 
cari pekerjaan (buruh tembakau) dan saya akan dapat uang.150

Kami adalah pasangan janda dan duda yang tidak memiliki 
akta cerai dari pernikahan sebelumnya. Makanya kami nikah 
siri saja. Repot ngurusnya.151

15.  Sering kawin cerai

149Wawancara, Lombok Barat, 01 September 2015.
150Wawancara, Lombok Timur, 15 September 2015.
151Wawancara, Lombok Tengah 02 November 2015.
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Prilaku sebagian masyarakat Sasak di Lombok terkenal 
dengan jargon “musim panen kawin ramai-ramai dan 
musim kering atau musim panceklik ramai-ramai cerai”. 
Jargon ini rupanya ada benarnya. Hal ini terungkap dari 
alasan sejumlah  informan yang melakukan perkawinan 
siri karena sering kawin cerai.

Saya melakukan nikah siri dengan suami saya adalah karena 
saya dengan suami saya sudah dua kali sekarang melakukan 
pernikahan, dan yang paling saya lihat dari pernikahan siri 
yang saya lakukan ini adalah semata-mata karena melihat 
anak tiri saya yang dari kecil ada kelainan,sedangkan ibunya 
tega meninggalkan dia menjadi TKW diluar negri.152

Saya sudah sepuluh kali menikah. Hanya perkawinan saya 
yang pertama yang tercatat. resmi, tetapi prerkawinan 
kedua dan sampai ke sepuluh tidak ada yang tercatat. Cukup 
berdasarkan ketentuan agama saja.153

16.  Alasan pekerjaan

Dalam Peraturan Peundang-undangan Indonesia, 
seorang perempuan yang berprofesi sebagai Pegawai 
Negeri Sipil/PNS tidak diperbolehkan menjadi isteri 
kedua, ketiga, dan keempat bagi laki-laki yang berprofesi 
sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun laki-laki yang 
berprofesi swasta. Atas dasar pertimbangan aturan inilah 
yang membuat beberapa informan berikut melakukan 
perkawinan siri. 

Saya menikah siri karena menghindari kalau-kalau ada sanksi 
dari tindakan saya menjadi isteri kedua. Sebenarnya isteri 

152Wawancara, Lombok Utara, 02 November 2015.
153Wawancara, Lombok Utara, 02 November 2015.
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pertama dari suami saya setuju suaminya menikah dengan 
saya, cuman saya yang khawatir.154

17.  Kompensasi Hutang

Kompensasi hutang dengan cara menikahkan anak 
dengan rentenir ternyata tidak hanya terjadi di dunia 
sinetron seperti cerita Datok Maringgih dan Siti Nurbaya, 
namun ternyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat 
Lombok juga peristiwa serupa terjadi, sebagaimana 
penuturan informan berikut:

Saya terpaksa menikah karena hutang kedua orang tua saya. 
Untuk melunaasi hutang mereka saya harus menikah siri 
dengan rentenir untuk dijadikan istri kedua nya.155

18. Alasan ekonomi,  misanya seperti pengalaman 
informan berikut:

Saya menikah siri karena mantan suami waktu itu masih 
beristeri. Namun karena saya ingin melanjutkan studi dan 
ingin memiliki rumah sendiri, ya itu yang memotivasi saya 
menerima dia sebagai suami, di samping cinta juga sih.156

B.  Akses Hak Janda Nikah Siri Pasca Perceraian 
Awalnya, akses terhadap keadilan kerap diartikan 

sebagai akses masyarakat ke Pengadilan melalui dukungan 
Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Hal ini sejalan dengan 
Pasal 7 dan 8 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 
sedunia (DUHAM) bahwa semua orang memiliki hak yang 
sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan 
hukum tanpa diskriminasi serta setiap orang berhak atas 

154Wawancara, Lombok Timur, 21 Oktober 2015.
155Wawancara, Kota Mataram, 08 November 2015.
156Wawancara, Lombok Tengah 18 Oktober 2015.
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penyelesaian masalah yang mereka hadapi di hadapan 
pengadilan. 

Akses terhadap keadilan berfokus pada dua hal yakni 
upaya setiap orang untuk melakukan pembelaan terhadap 
hak-hak mereka dan atau untuk penyelesaian setiap 
masalah hukum yang mereka hadapi dengan syarat bahwa 
sistem keadilan dapat diakses dan dapat memberikan 
keadilan bagi setiap orang.

United Nation Development Program (UNDP) 
mendefinisikan Akses terhadap Keadilan sebagai 
kemampuan seseorang untuk mencari dan memperoleh 
keadilan melalui lembaga hukum dan keadilan negara 
maupun non-negara sejalan dengan prinsip-prinsip Hak 
Asasi Manusia (UNDP 2007). 

Sedangkan Van Vollenhoven Institute (VVI) 
mengembangkan definisi Akses terhadap Keadilan 
sebagai ‘suatu keadilan yang dapat diakses oleh setiap 
pencari keadilan dengan syarat si pencari keadilan 
memiliki kapasitas agar persoalan mereka dapat didengar 
dan memperoleh layanan hukum dari lembaga negara 
atau non-negara dalam penyelesaian ketidakadilan yang 
mereka hadapi’ (Bedner dan Vel 2009).157

Berangkat dari definisi tentang akses keadilan yang 
dikembangkan oleh UNDP tersebut di atas, maka yang 
dimaksudkan dengan akses keadilan bagi perempuan 
dalam penelitian ini adalah kemampuan seseorang (dalam 
hal ini perempuan) untuk memperoleh keadilan melalui 
lembaga non-negara yakni melalui jalur non formal.

157 www.komnasperempuan.or.id, dikutip tanggal 8 september 2014
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Dengan demikian penelitian tentang akses keadilan 
bagi janda kawin siri terhadap hak-hak pasca perceraian 
adalah melihat bagaimana kemampuan janda kawin siri 
dalam mencari dan memperoleh keadilan melalui jalur 
non formal.

Akses keadilan dalam penelitian ini difokuskan pada:

1. Akses terhadap Nafkah Selama ‘Iddah
Nafkah lahiriyah selama masa ‘iddah merupakan 

salah satu dari sekian banyak hak yang dapat diakses oleh 
mantan isteri dari mantan suaminya. Namun dari hasil 
penelitian yang sudah dilakukan terhadap para janda 
kawin siri yang menjadi informan dalam penelitian ini 
menunjukkan bahwa mereka tidak mendapatkan akses 
terhadap hak nafkah selama iddah. 

Banyak alasan kenapa mereka tidak bisa mengakses 
hak tersebut.

1.  Janda kawin siri tidak mau lagi berurusan dengan 
mantan suaminya. Beberapa informan ini 
menjelaskan:

Saya tidak mau lagi berhubungan dengan mantan suami 
saya, biarkan dia menyesal setelah melakukan ini semua dan 
saya mampu menghidupi anak-anak saya.158

Kebetulan sejak saya bercerai, saya tidak meminta apa-apa 
dari suami saya, saya juga tidak menuntutnya, karena saya 
sudah muak dengan kelakuannya kepada saya.159

158Wawancara, Lombok Tengah 03 November 2015.
159Wawancara, Lombok Tengah, 31 Oktober 2015.
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Seperti yang saya katakana tadi, saya tidak ingin bertemu 
suami saya, jadi hak-hak saya itu biarlah jangan diurus.160

2. Mantan suami adalah orang yang tidak bertanggung 
jawab. 

Beberapa informan berikut menuturkan:

Saya tidak pernah mendapat nafkah dari mantan suami saya 
selama masa iddah berlangsung. Ketika kami bercerai, dia 
menyerahkan saya kepada orang tua saya dan saya hanya 
dinafkahi oleh kedua orang tua saya.161

Setelah bercerai, suaminya seakan-akan lupa kepada mantan 
istri dan anaknya.162

3.  Perempuan janda menganggap akses hak nafkah 
selama iddah tidak terlalu penting. Sebagaimana 
ungkapan mereka berikut ini:

Setelah bercerai mantan suami tidak pernah memberikan 
apapun untuk saya termasuk nafkah iddah dan saya tidak 
terlalu memikirkan hal itu.163

Masalah nafkah selama iddah tidak perlu saya pikirkan karena 
selama saya masih bisa mencari sendiri saya tidak butuh 
uluran tangan dari mantan suam.164

Selama saya cerai bahkan dia tidak pernah lagi menghubungi 
saya apalagi meminta hak saya. Jadi tidak saya terlalu 
memikirkannya.165

160Wawancara, Lombok Timur, 08 November 2015.
161Wawancara, Lombok Timur, 08 November 2015.
162Wawancara, Lombok Utara, 10 Oktober 2015.
163Wawancara, Lombok Utara, 01 November 2015.
164Wawancara, Lombok Utara, 02 November 2015.
165Wawancara, Lombok Uatara, 03 November 2015.
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4.  Terdapat kesalahan yang diperbuat mantan isteri. 
Informan berikut mengatakan:

Saya tidak pernah diberi nafkah, tapi itu karena kesalahan 
saya juga yang mau bercerai dari dia.166

Menurut saya, kewajiban mantan suami saya gugur karena 
saya tidak bisa menjaga diri untuk tidak berhubungan/
berpacaran dengan laki-laki lain selama masa iddah saya. Saya 
berpacaran dengan mantan pacar saya sewaktu gadis dulu.167

5.  Mantan isteri tidak mau diberi nafkah iddah. 
Sebagaimana diungkapkan informan ini: 

Saya tidak mau diberi nafkah oleh dia. Bagi saya dia adalah 
monster dalam hidup saya.168

6.  Mantan suami tidak memiliki penghasilan. Informan 
berikut menuturkan: 

Saya tidak mendapatkan nafkah selama iddah karena mantan 
suami saya tidak memiliki penghasilan. Justeru selama 
menikah saya yang lebih banyak mencarikan biaya untuk 
makan sehari-hari.169

Untuk nafkah selama iddah saya tidak pernah terima, karena 
untuk menafkahi dirinya sendiri saja tidak bisa apalagi untuk 
menafkahi saya sebagai mantan isterinya.170

7.  Mantan suami tidak tahu ada kewajiban memberikan 
nafkah ‘iddah kepada mantan isteri. Beberapa informan 
berikut menjelaskan:

166Wawancara, Lombok Tengah, 01 November 2015.
167Wawancara, Lombok barat, 03 November 2015.
168Wawancara, Lombok Tengah, 01 November 2015.
169Wawancara, Lombok Tengah, 02 November 2015.
170Wawancara, Kota Mataram, 08 November 2015.
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Saya tidak mendapatkan nafkah iddah, dia tidak tahu karena 
dia tidak pernah sekolah ataupun mengaji. Saya sendiri juga 
tidak pernah menuntut hak tersebut.171

8. Intervensi dari keluarga janda kawin siri, sebagaimana 
penuturan informan berikut:

Keluarga yang tidak ingin melihat saya berhubungan lagi 
dengan mantan suami saya sehingga mantan suami saya tidak 
mempunyai kesempatan untuk melaksanakan kewajibannya 
memberikan saya nafkah iddah.172

Kalau untuk nafkah selama iddah saya tidak pernah 
mendapatkannya karena memang dihalangi oleh keluarga 
saya karena saya tidak diperbolehkan berhubungan lagi 
dengan mantan suami saya.173

9.  Kondisi lingkungan yang tidak mendukung. Beberapa 
informan berikut mengatakan: 

Walaupun saya mengetahui hak-hak saya setelah kami 
bercerai, saya tidak menuntut hak-hak saya sebagai mantan 
istri dari suami saya karena saya malu untuk menuntut 
hak-hak saya dan dalam lingkungan saya juga tidak ada 
satupun janda lain yang menuntut hak mereka ketika sudah 
bercerai.174

Saya takut kalau saya menuntut hak itu nanti saya dicibir sama 
tetangga yang bilang kalau saya masih mau sama manatan 
suami, dibilang nggak tahu diri dan sebagainya, oleh karena 
itu saya berdiam diri dan pasrah saja.175

171Wawancara, Lombok Tengah, 01 November 2015.
172Wawancara, Lombok Tengah, 01 November 2015.
173Wawancara, Lombok Tengah, 01 November 2015.
174Wawancara, Kota Mataram, 02 November 2015.
175Wawancara, Lombok Utara, 31 Oktober, 2015.
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Kalau nafkah untuk mantan istri, saya tidak pernah 
memberikannya karena hal seperti itu tidak pernah dilakukan 
dikampung saya dan saya ngikut kebiasaan itu.176

10.  Mantan suami orang yang pelit, sebagaimana 
penuturan dari salah seorang informan berikut:

Nafkah selama iddah tidak pernah saya dapatkan karena 
mantan suami saya pelit dan saya pun tidak pernah 
meminta.177

11.  Janda kawin siri tidak mengetahui hak-haknya setelah 
dicerai. Informan berikut ini menuturkan:

Saya tidak tahu kalau saya memiliki hak nafkah selama iddah 
dari mantan suami saya, dan setelah bercerai mantan suami 
saya tidak ada kabar lagi.178

Bagi saya kalau sudah cerai ya sudah, tidak ada lagi hak-hak 
saya terhadap mantan suami.179

Apa hak kita tidak ada. Setelah perceraian ya cukup sampai 
disana dan tidak ada urusan lagi dengan mantan suami.180

12.  Anggapan mantan suami bahwa mantan isteri tidak 
wajib diberi nafkah. Beberapa informan menjelaskan:

Seorang janda tidak wajib dinafkahi oleh mantan suaminya. 
Akan tetapi hak nafkah bagi anak tidak putus, sehingga 
mantan suami tetap berkewajiban menanggung semua 
kebutuhan anak.181

176Wawancara, Lombok Barat, 03 November 2015.
177Wawancara, Lombok Tengah, 30 Oktober 2015.
178Wawancara, Lombok Utara, 03 November 2015.
179Wawancara, Lombok Utara, 31 Oktober 2015.
180Wawancara, Lombok Tengah, 01 November 2015.
181Wawancara Lombok Utara, 02 November 2015.
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 Bagi saya kalau sudah bercerai tidak ada lagi kewajiban 
kepada mantan istri saya lagi dan kebetulan saya tidak punya 
anak jadi saya lepas tanggung jawab dari semuanya.182

Kewajiban saya hanya kepada anak-anak saja dan tidak 
ada kewajiban lagi kepada mantan istri karena kami sudah 
bercerai. Akan tetapi kalau untuk anak itu tetap ada karena 
kami memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan.183

13.  Menghindari rujuk dengan suami. Salah seorang 
informan menceritakan:

Setelah saya bercerai maka habis sudah persoalan, mengenai 
hak sy tidak terlalu saya pikirkan supaya tidak ada alasan bagi 
mantan suami untuk rujuk.184

14.  Janda kawin siri menganggap pemberian nafkah 
iddah dari mantan suami justeru akan menambah 
permasalahan baru, sebagaimana diungkapkan 
informan berikut:

Nafkah selama iddah saya tidak dapatkan dan saya tidak 
mau menutut, karena saya pikir itu semua akan menambah 
masalah menjadi lebih rumit lagi.185

15.  Langsung ditingal mantan suami dan tidak pernah 
bertemu lagi. Berikut cerita seorang informan

Begitu cerai, bibik ditinggal begitu saja dan tidak pernah 
berteu sampai sekarang. Entah dia kemana, saya tidak tahu.186

16.  Ketika bercerai suami berada di luar negeri untuk TKI. 
Seorang informan menjelaskan:

182Wawancara Lombok Utara, 01 November 2015.
183Wawancara, Lombok Tengah, 01 November 2015.
184Wawancara, Lombok Tengah, 01 November 2015.
185Wawancara, Lombok Utara, 31 Oktober 2015.
186Wawancara, Kota Mataram, 08 November 2015.
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Saya tidak mendapatkan nafkah dari mantan suami, karena 
diceraikan lewat hendpon ketika dia berada di luar negeri 
karena TKI.187

17.  Janda nikah siri tidak memiliki anak. Berikut ungkapan 
seorang informan:

Saya tidak diberi nafkah iddah oleh mantan suami, dia bilang 
ke saya untuk apa kamu saya beri nafkah iddah. Kamu kan 
tidak punya anak.188

18.  Menganggap diri mampu mencari nafkah. Seorang 
informan menjelaskan bahwa:

Nafkah selama iddah tidak begitu saya pikirkan dan dia tdak 
pernah menuntut hal tersebut karena saya masih bisa mencari 
nafkah sendiri dengan cara saya sendiri.189

19. Malu meminta nafkah iddah pada mantan suami 
sebagamanana cerita informan berikut:

Saya tahu saya punya hak nafkah iddah, tapi malu memintanya 
pada mantan suami, dan dia sendiri tidak ada komentar apa-
apa tentang nafkah iddah. Jadi ya saya diamin aja.190

20. Langsung pergi TKW sebagaimana cerita informan 
berikut:

Saya tidak diberi nafkah selama masa iddah karena saya 
langsung pergi bekerja jadi TKI setelah bercerai.191

21. Sedang TKW ke luar negeri. Salah seorang informan 
mengungkapkan:

187Wawancara, Lombok Timur, 0 4 November  2015.
188Wawancara, Lombok Timur, 06 November 2015. 
189Wawancara, Kota Mataram, 07 November 2015.
190Wawancara, Kota Mataram, 07 November 2015.
191Wawancara, Lombok Tengah, 07 November 2015.
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Sewaktu cerai saya sedang berada di Arab Saudi. Saya tidak 
mendapatkan nafkah iddah.192

22.  Mantan isteri berkhianat. Informan berikut 
menuturkan:

Isteri saya ceraikan karena dia memiliki selingkuhan. Setelah 
dicerai dia pergi entah kemana dengan selingkuhannya, dan 
saya tidak pernah mau tahu dia ke mana, terlalu sakit hati. 
Saya tahu kewajiban saya untuk memberi nafkah iddah, tapi 
masak ya, saya kasih dia nafkah sementara dia berkhianat?.193

23. Mantan suami menikah lagi dengan wanita lain.
informan berikut menceritakan:

Saya tidak mendapatkan nafkah iddah karena malam jam 12 
saya dicerai, besok malamnya dia menikah dengan wanita 
lain.194

24.  Mantan isteri membutuhkan kepastian status.

Saya tidak membutuhkan nafkah iddah, tetapi kepastian. 
Karena setelah tiga tahun menggantung, saya baru dicerai.195

25.  Mantan suami menganggap nafkah iddah 
bukan tanggung jawabnya. Seorang informan 
mengungkapkan:

Saya tidak memberikannya nafkah karna kami sudah pisah 
dan saya sudah mengembalikannya ke rumah orang tuanya 
jd dia bukan tanggungan saya lagi.196

192Wawancara, Lombok Tengah, 07 November 2015.
193Wawancara, Lombok Timur, 05 November 2015.
194Wawancara, Kota Mataram, 09 November 2015.
195Wawancara, Kota Mataram, 10 Oktober 2015.
196Wawancara, Lombok Tengah, 11 November 2015.
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2.  Akses terhadap Hak Mut’ah
Mut’ah merupakan pemberian harta atau benda secara 

cuma-cuma dari mantan suami sebagai pelipur lara karena 
telah terjadi perceraian atas kehendak suami. Terkait hal 
ini, semua janda kawin siri yang menjadi informan dalam 
penelitian ini mengungkapkan bahwa mereka sama sekali 
tidak mendapatkan mut’ah dari mantan suami. 

Alasan utama yang membuat suami tidak memberikan 
mut’ah kepada mantan isteri adalah karena mereka 
menganggap dengan berakhirnya perkawinan, maka 
berakhir pula segala-galanya, termasuk tidak ada urusan 
dengan kewajiban memberikan mut’ah. Salah seorang 
informan yang memiliki pandangan yang sama dengan 
informan-informan lainnya mengatakan:

Saya tidak memiliki kewajiban apapun terhadap mantan 
isteri. Perkawinan kami sudah berakhir, maka berakhirlah 
semuanya.197

3.  Akses terhadap Harta Bersama
Dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang perkawinan mengatakan  harta benda yang 
diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. 
Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan terhadap janda 
kawin siri yang menjadi informan dalam penelitian ini 
menunjukkan bahwa janda kawin siri memperoleh harta 
bersama hanya dalam bentuk perabot rumah tangga, 
bukan rumah, sawah ataupun benda berharga mahal 
lainnya. Harta bersama yang paling mahal yang diperoleh 
adalah motor dan uang secukupnya. Beberapa informan 
berikut ini menuturkan:

197Wawancara, Lombok Tengah, 08 September 2015.
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Mengenai harta bersama, saya hanya mengambil dan diberikan 
berupa alat-alat perabot rumah tangga saja. Kalau masalah 
tanah saya tidak diberikan dan tidak saya permasalahkan juga 
asalkan saya diberikan hak untuk mengasuh anak saya yang 
satu-satunya itu.198

Saya hanya mengambil berupa alat-alat perabot rumah 
tangga saja. Kalau masalah tanah saya tidak diberikan dan 
biarkan itu untuk anak-anak saya.199

Saya hanya memberikan mantan istri saya perabotan rumah 
tangga yang sudah dibeli ketika kami menikah. Hal tersebut 
juga merupakan kebiasaan yang di lakukan orang-orang sini 
ketika bercerai.200

Ketika bercerai, saya hanya membawa barang pecah belah, 
perabotan rumah tanga lainnya dan lemari. Sedangkan 
rumah, sawah tetap diambil oleh suami. Saya tidak mungkin 
menuntut rumah itu, karena di Desa ini tidak ada orang yang 
menuntut rumah ketika bercerai. Kecuali kalau rumah itu 
menjadi maskawin.201

Akses terhadap harta bersama berupa motor diperoleh 
oleh janda kawin siri ini bukan berdasarkan kesadaran 
mantan suami semata akan kewajibannya membagi harta 
bersama, namun berbagi daya dan upaya dilakukan oleh 
janda kawin siri termasuk melibatkan berbagai pihak 
untuk mendapatkannya, seperti: 

Pertama, melibatkan keluarga besar. Beberapa 
informan di bawah ini menceritakan:

198Wawancara, Lombok Barat, 03 November 2015.
199Wawancara, Lombok barat, 03 November 2015. 
200Wawancara, Lombok Tengah, 01 November 2015.
201Wawancara, Lombok Timur, 02 November 2015.
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Harta gono-gini berupa motor saya dapatkan dengan jalan 
melibatkan keluarga besar, di mana keluarga saya pergi 
kerumah mantan suami saya dan meminta paksa untuk 
memberikan motor tersebut  karena motor tersebut sebagian 
besar dari hasil jerih payah saya.202

Masalah harta bersama dia memberikannya walaupun 
mungkin hanya 25% dari keseluruhan harta yang kami punya, 
dan ini melibatkan kelurga dari saya dan mantan suami.203

Kedua, dengan melibatkan Kepala Dusun. Para 
informan berikut menjelaskan:

Untuk memperjuangkan harta bersama yang kami punya, 
saya mendatangi kepala dusun meminta bantuan agar 
mantan suami mau membagi harta bersama. Namun kepala 
dusun tidak bisa berbuat banyak. Jadi saya hanya dikasi 
motor, padahal motor tersebut memang hasil kerja keras 
saya kredit. Sementara harta yang lain seperti rumah suami 
tidak mau membaginya.204

Ketiga, dengan menakut-nakuti mantan suami 
sebagaimana yang diceritakan oleh salah seorang 
informan:

Kebetulan mantan suami saya pejabat politik. Jadi ketika 
cerai saya meminta uang untuk membangun rumah sendiri, 
awalnya dia tidak merespon lalu saya kirimi surat dengan 
mengatakan kalau tidak diberikan bagian harta bersama 
saya akan buka di media bahwa kita sudah pernah menikah. 

202Wawancara, Kota Mataram, 30 Oktober 2015.
203Wawancara, Lombok Utara, 31 Oktober 2015.
204Wawancara, Lombok Timur, 20 Oktober 2015.
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Sepertinya dia khawatir dan akhirnya dia memberikan saya 
dana untuk membangun rumah.205

Keempat, dengan memanfaatka keberadaan anak. 
Seorang informan mengatakan:

Saya selalu menuntut harta bersama kepada mantan suami, 
tapi tidak pernah saya dapatkan. Akhirnya saya berfikir 
untuk menggunakan anak saya sebagai alasan. Anak yang 
ikut bersama saya, saya tidak pernah izinkan pergi ke sekolah 
dan saya tidak tahu dari mana mantan suami dapat informasi 
tentang tindakan saya ini. Akhirnya dia memperbolehkan 
saya membawa motor.206

Kelima, perjuangan dari janda kawin siri yang 
bersangkutan. Seperti yang disampaikan oleh informan,  

Harta bersama dalam bentuk uang saya dapatkan dengan 
cara meminta langsung pada mantan suami saya, karena saya 
juga sedang menanggung kehidupan dua orang anaknya.207

Pada saat itu saya belum diceraikan, namun sudah ada 
keinginan saya untuk berpisah dengan mantan suami. Lalu 
diam-diam saya membawa uang yang biasa kami simpan di 
dalam lemari dan mengatakan kepada mantan suami saya 
bahwa saya akan pulang menjenguk orang tua. Setelah itu 
saya tidak mau kembali dan akhirnya dia menceraikan saya.208

Keenam, dengan jalan kekerasan

Dalam mengambil harta yang berupa mobil open cup, saya 
melibatkan kadus. Kadus dari pihak saya mendatangi kadus 
dari pihak mantan suami untuk bermusyawarah, akan tetapi 

205Wawancara, Lombok tengah, 31 Oktober 2015.
206Wawancara, Lombok Tengah, 01 November 2015.
207Wawancara, Kota Mataram, 03 November 2015.
208Wawancara Lombok Timur, 08 November 2015.
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tidak berhasil, meskipun berulangkali diperingati tetap saja 
mantan suami tidak mau mengembalikan apa yang menjadi 
hak saya. Kemudian saya mengambil jalan lain yang sedikit 
keras dengan inisiatif  kadus menyuruh 3 orang pemuda 
untuk membuntuti mantan suami saya sehingga saat dia 
sedang mengendarai mobil tersebut dijalan sepi, dia distop 
oleh 3 orang pemuda pesuruh saya sehingga mobil tersebut 
dibawa rumah saya.209 

Karena saya sendiri yang mencari nafkah dan membiayai 
rumah tangga yang dulu bukan kami berdua. Jadi tidak ada 
yang saya bagi bersamanya.

4.  Akses terhadap Hak Asuh Anak
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 

janda kawin siri di Lombok Nusa Tenggara Barat mengenai 
akses terhadap hak asuh anak menunjukkan bahwa semua 
janda kawin siri yang menjadi informan dalam penelitian 
ini mendapatkan akses terhadap hak asuh anak. 

Berbagai alasan yang menjadi latar janda kawin siri 
bisa mengakses hak ini.

1.  Anak masih kecil sehingga mantan suami kewalahan 
untuk mengasuhnya. Beberapa informan berikut 
menjelaskan:

Karena anak saya masih kecil jadi tidak saya biarkan tinggal 
sama bapaknya karena saya sebagai ibu khawatir kalau-kalau 
anak saya ini tidak terurus nantinya. Karena pengalaman juga 
yang didekat rumah saya anaknya tidak terurus jadi itulah 
yang paling saya takutkan. Tapi kalau anak saya sudah besar 
saya tetap akan membiarkan anak untuk memilih dengan 
siapa dia akan tinggal supaya hidupnya nanti bisa lebih baik.210

209Wawancara, Lombok Barat, 19 Oktober 2015.
210Wawancara, Lombok Utara, 01 November 2015.
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Untuk anak, saya berikan hak asuh kepada ibunya karena 
anak saya masih sangat kecil. Namun, saya tetap memberikan 
pesangon untuk anak saya tiap bulannya ketika saya sedang 
punya uang.211

Untuk hak asuh anak, saya sendiri karena anak saya masih 
sangat kecil. Meskipun begitu saya tidak pernah melarang 
anak saya sekarang untuk bertemu ayahnya.212

2.  Janda kawin siri khawatir perilaku anaknya seperti 
perilaku mantan suaminya. Sebagaimana penuturan 
salah seorang informan: 

Anak adalah prioritas utama bagi saya, saya tidak mau anak 
saya jatuh ke tangan bapaknya, karena saya takut dia menjadi 
pribadi seperti bapaknya.213

3.  Kemauan dari anak itu sendiri. Informan berikut ini 
mengataka:

Untuk mendapatkan anak saya tidak perlu bersusah payah 
karena anak-anak saya hanya mau tinggal dengan saya dan 
mantan suami sayapun rela-rela saja anak-anak bersama 
saya.214

Anak-anak memilih tinggal bersama dengan saya.215

4.  Janda kawin siri menganggap anak adalah darah 
daging sendiri yang harus diperjuangkan hak asuhnya. 
Sebagaimana ungkapan dari informan:

211Wawancara, Lombok Tengah, 01 November 2015.
212Wawancara, Lombok Tengah, 01 November 2015.
213Wawancara, Lombok Tengah, 31 Oktober 2015.
214Wawancara, Kota Mataram, 30 Oktober 2015.
215Wawancara, Kota Mataram, 30 Oktober 2015.
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Kalau masalah hak asuh anak saya tetap bersikeras untuk 
tetap merawat darah daging saya apapun yang terjadi, tetapi 
tetap saya tidak membatasi bapaknya untuk bertemu dengan 
anaknya karena bagaiamanapun dia juga punya hak untuk 
melihat anaknya.216

Ketika cerai hak saya hanya membawa anak dan barang-
barang yang menjadi kebutuhan saya. Saya memiliki hak 
atas anak saya karena saya yang mengandung, melahirkan, 
menyusui, dan merawatnya hingga besar.217

5.  Urusan anak adalah urusan berdua. Salah seorang 
informan mengungkapkan:

Urusan anak kami berdua yang mengurusnya, kadang di 
rumah saya kadang juga di rumah ayahnya. Anak menjadi 
tanggung jawab kami bersama.218

6.  Mantan suami memiliki banyak anak dari isteri yang 
lain. Sebagaimana yang diceritakan oleh informan:

Anak satu-satunya ikut saya. Mantan suami juga tidak 
melarang saya untuk ikut dengan ibunya dikarenakan mantan 
suami sudah banyak anak dengan mantan istrinya dulu dan 
dia tidak sanggup merawat semua anak-anaknya tersebut 
sendirian.219

7.  Mantan suami tidak mau merawat anaknya. Salah 
seorang informan menuturkan:

Awalnya, anak saya akan saya serahkan kepadanya, tapi dia 
menolaknya, karena saya tahu saya terhimpit ekonomi, tidak 
akan bisa memberikan yang lebih buat anak saya, tapi dia 

216Wawancara, Lombok Utara, 02 November 2015.
217Wawancara, Lombok Tengah, 01 November 2015.
218Wawancara, Lombok Tengah, 01 November 2015.
219Wawancara, Lombok Tengah, 01 November 2015.
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tidak mau menerimanya, lalu saya putuskan untuk membawa 
anak saya tinggal bersama, dan saya titip di ibu saya, karena 
saya harus pergi menjadi seorang TKW untuk memenuhi 
kebutuhan hidup anak saya.220

8.  Berbagi hak asuh. Informan berikut menyatakan:

Kalau hak untuk mengasuh anak dibagi caranya, karena saya 
punya anak 2 orang. Anak pertama di ambil oleh ayahnya 
karena sudah lumayan besar dan anak kedua saya yang asuh 
karena masih terlalu kecil.221

9.  Khawatir anak ditelantarkan mantan suami. Seorang 
informan mengungkapkan:

Saya sendiri yang mengasuh anak saya, saya tidak ingin bapak 
nya yang mengasuh. Saya takut anak saya akan ditelantarkan 
oleh bapak kandungnya sendiri.222

10.  Mantan suami menganggap ibulah yang paling 
mengerti kemauan anak.

Kalau untuk urusan hak asuh anak saya serahkan kepada 
ibunya karena dialah yang tahu apa yang anak mau.223

11. Mantan suami sering merantau ke luar daerah. 
Informan berikut menceritakan:

Mantan suami saya sangat jarang di rumah karena pekerjaanya 
yang harus keluar daerah, sehingga saya yang mengasuh 
anak.224

220Wawancara, Lombok Tengah, 01 November 2015.
221Wawancara, Lombok Tengah, 01 November 2015.
222Wawancara, Mataram, 08 November 2015.
223Wawancara, Lombok Tengah, 08 November 2015.
224Wawancara, Kota mataram, 07 November 2015.
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12. Kekecewaan anak atas perselingkuhan bapaknya. 
Salah seorang informan menceritakan bahwa:

Anak-anak tidak terima bapak mereka selingkuh dengan 
perempuan lain karena itu anak-anak memilih tinggal 
bersama saya daripada tinggal dengan bapaknya yang akan 
menikah dengan perempuan selingkuhannya.225

13. Terdapat perjanjian sebagaimana ungkapan dari 
seorang informan berikut:

Saya mendapatkan hak asuh anak tetapi dengan syarat anak-
anak tetap bisa bertemu dengan bapaknya.226

14. Mantan suami tidak memiliki pekerjaan tetap untuk 
menafkahi anak salah seorang informan menuturkan:

Saya mendapatkan hak asuh anak karena suami saya orang 
yang tidak mempunyai pekerjaan tetap.227

15.  Keterlibatan Kepala Desa dalam memaksa mantan 
suami untuk memberikan hak asuh kepada mantan 
isteri. Salah seorang informan menceritakan:

Saya mendapatkan hak asuh karena bantuan Kepala Desa 
saya yang bersikeras dan menakut-nakuti mantan suami 
saya.228

16.  Kabur bersama anak sebelum terjadi perceraian 
sebagaimana pengakuan seorang informan:

Saya dapat mengasuh anak saya karena sebelum terjadi 
perceraian saya pulang ke rumah orang tua. Ketika itu 

225Wawancara, Kota Mataram, 08 November 2015.
226Wawancara, Loambok Tengah, 07 November 2015.
227Wawancara, Lombok Tengah, 07 November 2015.
228Wawancara, Lombok Barat, 10 November 2015. 
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mantan suami saya sudah menikah dengan perempuan lain 
dan membawa perempuan tersebut ke rumah.229

17.  Perceraian terjadi saat sedang hamil. Salah seorang 
informan menuturkan:

Saya dapat mengasuh anak saya karena mantan suami 
menceraikan saya saat hamil. Ya otomatis anak lahir di rumah 
orang tua saya dan saya asuh sampai sekarang.230

229Wawancara, Lombok Tengah, 05 November 2015.
230Wawancara, Mataram, 10 November 2015.
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BaB IV

PeMBaHasan Dan anaLIsIs 
teMUan PeneLItIan

Bab ini mendeskripsikan analisis terhadap hasil temuan 
penelitian tentang akses keadilan bagi janda kawin siri 
terhadap hak-hak pasca perceraian. Ada dua teori yang 
digunakan dalam menganalisis hasil temuan ini. Pertama, 
teori Pluralisme hukum, dan yang kedua teori Resistensi.  
Teori pluralisme hukum digunakan untuk menganalisis 
praktik kawin siri sedangkan teori resistensi digunakan 
untuk menganalisis akses keadilan bagi janda kawin siri 
terhadap hak-hak pasca perceraian.  

Dari hasil temuan lapangan terlihat bahwa terdapat 
lebih dari satu sistem hukum yang mengatur tentang 
perkawinan di Indonesia yakni hukum Islam di satu sisi 
dan hukum negera di sisi yang lain. Meuurut hukum Islam, 
perkawinan sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya 
yakni terdapat: a. Calon Suami; b. Calon Isteri; c. Wali 
nikah; d. Dua orang saksi dan; e. Ijab dan Kabul. Hukum 
Islam tidak memasukkan pencatatan sebagai syarat dan 
rukun perkawinan. 

Sedangkan dalam konstitusi Indonesia yang tertuang 
dalam Pasal 28B Ayat (1) UUD 1945 dikatakan “Setiap 
orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan 
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keturunan melalui perkawinan yang sah.”  Perkawinan 
yang sah menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan Pasal 2 Ayat (1) “Perkawinan adalah sah 
apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama 
dan kepercayaannya itu.” Dalam  Kompilasi Hukum Islam 
(KHI) Pasal 4 dikatakan “Perkawinan adalah sah, apabila 
dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 
2 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan.”

Dengan demikian, karena syarat dan rukun perkawinan 
sudah terpenuhi dalam proses kawin siri yang dipraktikkan 
oleh masyarakat Sasak Lombok, maka perkawinan 
tersebut adalah sah. Namun menurut hukum negara 
perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum 
sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang 
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi 
Hukum Islam.  Pada Pasal 2 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 
1974 dikatakan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut 
peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Di dalam 
KHI Pasal 5 Ayat (2) dinyatakan “Pencatatan perkawinan 
dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana 
yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 
jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954. Pasal 6 Ayat (1) 
menegaskan “Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 
5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan 
dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Ayat 
(2) menegaskan: “Perkawinan yang dilakukan di luar 
pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai 
kekuatan hukum”. 

Dari uraian di atas nampak bahwa telah terjadi 
konflik norma, di satu sisi UU No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan Pasal 2 Ayat (1) mengatakan perkawinan 
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sah menurut hukum masing-masing agama dan dalam  
Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal (4) mengatakan 
Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum 
Islam namun disisi lain menegaskan perkawinan tidak 
memiliki kekuatan hukum apabila tidak dicatatkan. 

Adanya pluralisme hukum ini telah menimbulkan 
ketidapastian hukum dan diskriminasi, sehingga 
menyulitkan bagi janda kawin siri. Salah satu kesulitan 
yang dialami oleh janda kawin siri adalah dalam hal 
mengakses hak-hak pasca perceraian. Meski hukum Islam 
telah mengatur adanya konsekuensi bahwa apabila terjadi 
perceraian, mantan suami berkewajiban memberikan 
hak-hak pasca perceraian kepada mantan isteri. Namun 
mereka mengabaikannya atau tidak menjalankan secara 
suka rela. 

Dalam kondisi seperti ini, posisi janda kawin siri 
memang menjadi sangat subordinat atau lemah, sehingga 
tidak sedikit dari mereka kemudian melakukan resistensi. 
Resistensi merupakan segala tindakan kelompok 
subordinat yang ditujukan untuk mengurangi atau 
menolak klaim kelompok superdinat. 

Resistensi yang dilakukan oleh janda kawin siri 
terhadap perlakuan mantan suami bersifat tertutup 
(hidden trancript) melalui forum-forum tidak resmi,231 
dengan melibatkan  pihak lain seperti kepala desa, kepala 
lingkungan, keluarga besar, LSM, atau tokoh-tokoh lain 
yang dianggap mampu membantunya dalam mengakses 
hak-hak pasca perceraian. Dikatakan tertutup karena 

231Lihat James C. Scott, Domination and the Art of Resistence: Hidden 
Trancripts, (London: Yale University Press New Haven and London, 1990), 
1-5.
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resistensinya bercirikan pertama, tidak teratur, tidak 
sistematik dan terjadi secara individual, kedua, bersifat 
oportunistik dan mementingkan diri sendiri, ketiga, tidak 
berkonsekuensi revolusioner, dan/atau keempat, lebih 
akomodatif  terhadap sistem dominasi,232 sebagaimana 
uraian berikut: 

A.  Praktik Kawin Siri 
Berbagai alasan atau motivasi yang melatari praktik 

kawin siri di kalangan masyarakat Sasak Lombok 
sebagaimana hasil penelitian yang tergambar dalam bab 
sebelumnya. Alasan atau motivasi tersebut adalah karena 
pelaku kawin siri berada dalam kondisi: 

1. Sedang berada dalam rantauan

2. Karena memiliki keterbatasan pengetahuan.

3. Untuk alasan praktis

4. Karena melakukan poligami

5. Karena kawin lari

6. Tidak memperoleh izin isteri pertama

7. Hamil di luar nikah

8. Tidak mendapat restu orang tua

9. Alasan Agama

10 Kelalaian dari Pihak Pegawai Pembantu Pencatat 
Nikah di Desa

11. Karena tidak ada biaya

232James C. Scott, Senjatanya Orang-orang Kalah, terj. A. Rahman 
Zainuddin (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000), xxii-iv.
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12. Belum mencapai umur yang ditentukan Undang-
undang

13. Menganggap pencatatan perkawinan tidak penting

14. Tidak memiliki surat cerai

15. Sering kawin cerai

16. Lingkungan tempat kerja tidak memungkinkan 

17. Untuk kompensasi hutang

Alasan-alasan ini sebagaimana terefleksi dalam 
ungkapan beberapa informan berikut:

Saya menikah siri karena berada dalam rantauan. Di sini saya 
butuh suami yang dapat melindungi saya dari godaan laki-
laki.233

Saya tidak mengetahui kalau pernikahan saya ini adalah 
pernikahan siri. Saya tahunya nikah saya sah karena dihadiri 
dan disaksikan masyarakat setempat, tetapi memang saya 
tidak memiliki buku atau akta nikah.234

Mencatatkan perkwinan di KUA membutuhkan banyak 
biaya untuk mengurus administrasi, lebih baik biaya tersebut 
untuk modal usaha.235 

Saya sudah sepuluh kali menikah. Hanya perkawinan saya 
yang pertama yang tercatat. resmi, tetapi prerkawinan 
kedua dan sampai ke sepuluh tidak ada yang tercatat. Cukup 
berdsarkan ketentuan agama saja.236

233 Wawancara, Lombok Tengah, 08 September 2015.
234 Wawancara, Lombok Barat, 03 September 2015.
235 Wawancara, Lombok Utara, 01 November 2015.
236 Wawancara, Lombok Utara, 02 November 2015.
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Saya menikah ketika pertama kali menstruasi yakni sekitar 
umur empat belas tahun. Waktu itu saya kelas 2 SMP. Baru 
pertama saya mengenal laki-laki dan langsung jatuh cinta. 
Saya diajak menikah dan saya mau. Saya dilarikan dan saya 
kawin. Tapi saya tidak ada buku nikah.

Izin dari istri pertama susah diperoleh, prosedur untuk 
mendapatkan izin dari pemerintah atau pengadilan agama 
sangat rumit. Karena alasan inilah kemudian saya menikah 
siri.237

Namun dari semua alasan atau motivasi tersebut, 
semua bermuara pada satu prinsip yakni para informan 
mengatakan bahwa perkawinan siri yang mereka lakukan 
adalah sah menurut Fikih (Hukum Islam) karena semua 
syarat dan rukun yang sudah ditentukan dalam hukum 
Islam terpenuhi.

Ketentuan yang ada dalam hukum Islam adalah 
perkawinan sah apabila dalam pelaksanaan perkawinan 
terdapat: a. Calon Suami; b. Calon Isteri; c. Wali Nikah; d. 
Dua orang saksi dan; e. Ijab dan Kabul. 

Beberapa informan berikut mengungkapkan:

Yang penting sah secara agama. Pernikahan saya dihadiri 
oleh calon mertua saya/atau wali, ada saksi, ijab dan kabul 
sudah dilakukan, saya juga sudah memberikan maha.238 

Saya menikah sah secara agama dan disaksikan oleh 
masyarakat. Itu yang terpenting. Kalau yang lain-lain itu 
urusan dunia.239

237 Wawancara, Lombok Utara, 15 september 2015.
238 Wawancara, Lombok Utara, 13 September 2015.
239 Wawancara, Mataram, 20 September 2015.
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Menurut saya menikah bukan hannya sekedar sunnah rasul 
tetapi hukum menikah itu wajib walaupun tidak tercatat di 
Kantor Urusan Agama perkawinan itu tetap sah menurut 
agama.240 

Saya berpedoman pada Al-qur’an dan al-Hadits. Jadi saya 
menikah berdasarkan agama.241

Jadi perkawinan siri yang dipraktikkan oleh masyarakat 
Sasak Lombok adalah perkawinan yang memenuhi semua 
unsur syarat dan rukun sebagaimana yang ditentukan 
dalam hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan di lembaga 
resmi yakni Kantor Urusan Agama/KUA. 

Pencatatan perkawinan merupakan aturan hukum 
negara. Melalui UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
dan Kompilasi Hukum Islam, negara mengatur tentang 
perkawinan. Dalam Pasal 2 ayat (2) dikatakan “Tiap-
tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku”. Begitu juga di dalam KHI Pasal 5 
ayat (1) dinyatakan “Agar terjamin ketertiban perkawinan 
bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. 
Ayat (2) dinyatakan “Pencatatan perkawinan tersebut 
apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah 
sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 
Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954”. Pasal 
6 ayat (1) dikatakan “Untuk memenuhi ketentuan dalam 
pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan 
dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah”. dalam 
ayat (2) dikatakan “Perkawinan yang dilakukan di luar 
pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai 
kekuatan Hukum”. Pasal 7 (1) “Perkawinan hanya dapat 

240 Wawancara, Lombok Tengah, 10 Oktober 2015.
241 Wawancara Lombok Timur, 19 September 2015.
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dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai 
Pencatat Nikah”. 

Dalam aturan hukum Islam tidak ada ketentuan untuk 
mencatatkan perkawinan. Sedangkan dalam perundang-
undangan Indonesia, perkawinan harus dicatatkan. 
Pengabaian terhadap aturan ini menyebabkan perkawinan 
tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Konsekuensi dari Perkawinan yang tidak mempunyai 
kekuatan hukum khususnya apabila terjadi perceraian 
maka istri yang dicerai tidak dapat memperjuangkan hak-
haknya di depan sidang pengadilan, kecuali terlebih dahulu 
dilakukan itsbat terhadap Perkawinan sirinya tersebut, 
yang disebut itsbat untuk cerai. Implikasi hukum yang 
muncul adalah kalau Nikah sirrinya diitsbatkan walaupun 
untuk cerai, maka pada saat nikah itu diitsbatkan, maka 
otomatis muncul hak keperdataan istri, karena telah 
menjadi istri yang sah memiliki hak-hak seperti seorang 
istri sah.242 Dengan demikian ia dapat menuntut hak-
haknya di pengadilan.

Meski itsbat nikah dalam perkawinan monogami 
tidaklah rumit seperti dalam perkawinan poligami namun 
tidak sedikit dari perempuan pelaku kawin siri yang malas 
mengajukan itsbat nikah. mereka mengatakan berurusan 
dengan pengadilan perlu biaya dan kebiasaan di tempat 
mereka tidak ada yang membawa urusan percerainnya 
ke pengadilan kecuali pihak perempuan yang menggugat 
cerai sebagaimana pernyataan informan berikut:

242 Muhsin, “Problematika perkawinan tidak tercatat dalam pandangan hukum 
Islam dan hukum Positif”, Materi Rakernas Perdata Agama, (Jakarta: Mahkamah 
Agung RI, 2008), h. 21
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Saya diceraikan oleh suami saya dan dia tidak memberikan 
apa-apa kepada saya. Saya tahu bahwa saya memiliki hak 
setelah dicerai, namun saya tidak memintanya dan saya tidak 
membawa masalah ini ke pengadilan. Karena menurut saya ke 
pengadilan butuh biaya dan biasanya yang berurusan dengan 
pengadilan adalah apabila perempuan yang mau cerai. Saya 
kan dicerai oleh suami, bukan saya yang mau cerai.243

Adapun dalam kasus poligami, pengajuan itsbat nikah 
agak kompleks sebab dalam proses itsbat nikah poligami, 
istri pertama harus dijadikan sebagai pihak yang dimintai 
persetujuannya untuk dipoligami. Namun kenyataannya 
rasanya sulit bagi istri pertama untuk menyetujuinya. 
Kondisi ini membuat janda kawin siri terhalang untuk 
mengakses hak-haknya.

Belum lagi kondisi-kondisi lainnya yang menyulitkan 
untuk dilakukannya pengajuan Itsbat nikah. Kondisi-
kondisi yang dimaksud adalah pelaku kawin siri tidak 
memiliki surat cerai dengan isteri atau suami sebelumnya 
karena mereka sering kawin cerai sebagaimana cerita 
informan berikut:

Sebelumnya saya pernah menikah dan sudah bercerai, tetapi 
saya tidak memiliki surat cerai. Katanya kalau perkawinan 
saya ini mau dicatat, harus diurus dulu surat cerainya. Saya 
anggap ini ribet, ya menikah tanpa dicatat saja, toh juga isteri 
saya mau.244

Saya pernah menikah sebelumnya, malas untuk pergi ke 
pengadilan agama untuk mengurus perceraian dikarenakan 
prosesnya yang lama, uang juga tidak ada untuk bolak balik 
ke pengadilan yang jauh dari sini. Sebagai seorang buruh 

243 Wawancara, Lombok Barat, 10 Oktober 2015.
244 Wawancara, Lombok Barat, 01 September 2015.



152    |    Tuti Harwati, M.Ag, dkk

yang pekerjannya tidak tetap dan penghasilannya yang tidak 
tetap juga untuk mengurus perceraian perlu waktu yang 
lama, menurut saya buang-buang waktu untuk mengurus 
perceraian ke pengadilan agama. Itu saja saya gunakan untuk 
cari pekerjaan (buruh tembakau) dan saya akan dapat uang.245

Kami adalah pasangan janda dan duda yang tidak memiliki 
akta cerai dari pernikahan sebelumnya. Makanya kami nikah 
siri saja. Repot ngurusnya.246

Dari penjelasan di atas tergambar bahwa terdapat 
pluralisme hukum dalam perkawinan. Di satu sisi negara 
mengatakan perkawianan yang dilakukan berdasarkan 
hukum agama masing-masing adalah sah, sementara di 
sisi lain dikatakan tidak memiliki kekuatan hukum apabila 
tidak dicatatkan.  Kawin siri yang dipraktikkan oleh 
masyarakat Sasak Lombok adalah berdasarkan hukum 
Islam dan hukum Islam tidak memasukkan pencatatan 
perkawinan ke dalam syarat dan rukun perkawinan. 

Bagi masyarakat Sasak, Hukum Islam sebagai bagian 
dari ajaran agama Islam mendapatkan tempat yang sangat 
tinggi dalam menjalankan kehidupan keagamaannya 
sehari-hari sesuai dengan doktrin keagamaan yang 
dianut. Kuatnya tradisi keagamaan Islam ini dapat dilihat 
dengan jumlah-jumlah tempat ibadah. Islam merupakan 
faktor utama dalam masyarakat Lombok. Sekitar  90 % 
dari penduduk Lombok adalah orang Sasak dan hampir 
semuanya adalah muslim. 

Hukum Islam menjadi faktor utama dalam 
masyarakat Lombok. Seorang etnografis bahkan lebih 
jauh mengatakan bahwa “menjadi Sasak berarti menjadi 

245 Wawancara, Lombok Timur, 15 September 2015.
246 Wawancara, Lombok Tengah 02 November 2015.
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muslim”. Meskipun pernyataan ini tidak seluruhnya benar 
(karena pernyataan ini mengabaikan popularitas Sasak 
Boda).247 Sentimen-sentimen itu dipegangi oleh sebagian 
besar penduduk Lombok karena identitas Sasak begitu 
erat terkait dengan identitas mereka sebagai muslim.

Di samping itu, Lombok dikenal dengan sebutan “pulau 
seribu masjid” dan sebagai sebuah tempat di mana Islam 
diterima secara serius dan tipe Islam yang dipraktekkan 
pada umumnya adalah agak kaku, fanatik dan ortodoks, 
di satu sisi dan di sisi lain terlihat lebih lentur dan sangat 
sinkretik, karena bercampur dengan anasir budaya lokal.  

Dialektika adat dan kepercayaan masyarakat Lombok 
melahirkan sifat-sifat majemuk dari suatu kehidupan 
sosial di mana warga masyarakat berada dan tunduk pada 
berbagai aturan pluralistik. Dari heterogenitas budaya ini, 
melahirkan perilaku masyarakat untuk selalu memberikan 
hormat kepada warga yang lebih tua, seperti Tuan Guru, 
para tetua adat, kepada pimpinan agama mereka [Kyai] 
selaku pemegang otoritas tradisional yang berpengaruh. 
Fenomena itu, membentuk kecenderungan kepada 
cara pandang masyarakat bahwa dalam konteks budaya 
mereka,  kedudukan pejabat informal lebih penting dari 
pejabat formal. 

247 Boda merupakan kepercayaan asli orang Sasak sebelum kedatangan pengaruh 
asing. Orang Sasak pada waktu itu, yang menganut kepercayaan ini, disebut Sasak 
Boda. Agama Sasak Boda ini ditandai oleh Animisme dan Panteisme. Pemujaan dan 
Penyembahan roh-roh leluhur dan berbagai dewa lokal lainnya merupakan fokus 
utama dari praktek keagamaan Sasak Boda. Lihat Erni Budiwanti,”The Impact of 
Islam on the Religion of the Sasak in Bayan, West Lombok” dalam Kultur Volume I, 
No.2/2001/h. 30.



154    |    Tuti Harwati, M.Ag, dkk

Cara pandang yang demikian ini nampak pada praktik 
kawin siri yang dilakukan masyarakat Sasak Lombok, di 
mana mereka lebih mementingkan pengakuan sahnya 
perkawinan dalam perspektif  hukum Islam dan juga 
pengakuan sosiologis, bukan pengakuan yuridis formal 
oleh negara. 

Adanya pluralisme hukum dalam perkawinan 
membuat janda kawin siri berada dalam dua situasi yang 
sulit.

Pertama, janda kawin siri berada dalam ketidakpastian 
hukum. Isu ketidakpastian hukum telah lama dikait-kaitkan 
dengan pluralisme hukum. Argumen yang dibangun 
adalah bahwa pluralisme atau dualisme hukum memicu 
ketidakpastian hukum karena ada berbagai sistem hukum 
yang mengatur hal yang sama. Ketidakpastian tersebut 
dapat terjadi karena masing-masing sistem hukum 
bersaing untuk memberlakukan otoritas serta berbeda 
dalam tuntutan, norma, gaya dan orientasi. Mengenai 
akibat dari situasi bersaing dan berkonflik ini, Tamanaha 
berkomentar: 

“Konflik potensial ini dapat memicu ketidakpastian 
dan membahayakan setiap orang karena orang tidak dapat 
memperkirakan sistem hukum mana yang akan mengatur 
tindakan atau perilaku mereka.”248 

Kedua, terjadi diskriminasi.249

248Tamanaha, Understanding Legal Pluralism: Past to Present, Local to Global, 
(Sydney: Law Review 30, 2008), h. 375-411.

249Rikardo Simarmata, Pluralisme Hukum dan Isu-isu yang Menyertainya, 
(Jakarta: Huma, tth), h. 21.
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Adanya pluralisme hukum dalam perkawinan 
berpeluang terjadinya diskriminasi. Dalam praktik kawin 
siri, ketika terjadi perceraian janda kawin siri mengalami 
kesulitan untuk mengakes hak-hak pasca perceraian. 
Pelaku kawin siri melakukan perceraian berdasarkan 
ketentuan yang ada dalam hukum Islam, namun tidak mau 
menerima  konsekuensi dari perceraian tersebut. Sebab 
di dalam Hukum Islam apabila terjadi perceraian, maka 
mantan isteri berhak mendapatkan nafkah selama iddah, 
berhak atas harta bersama dan berhak atas pemeliharaan 
anak. Karena pernikahan dan perceraian yang dijalankan 
oleh pelaku kawin siri adalah berdasarkan hukum Islam, 
maka konsekuensi logisnya adalah janda kawin siri 
seharusnya dapat mengakses hak-hak pasca perceraian 
sebagaimana ketentuan dalam hukum Islam. 

Namun yang terjadi adalah janda kawin siri mengalami 
kesulitan atau tidak dapat mengakses hak nafkah iddah 
dari mantan suaminya. Ketika mantan suami tidak mau 
memenuhi hak-hak janda kawin siri tersebut, tidak ada 
yang bisa memaksanya. Sebab tidak ada sanksi di dalam 
hukum Islam mengenai hal ini kecuali hanya menyangkut 
tanggung jawab moral kepada Allah SWT. 

Dengan demikian janda kawin siri tidak memiliki daya 
paksa terhadap mantan suami untuk memaksa memenuhi 
hak-hak pasca perceraian. sebab mereka tidak memiliki 
legalitas hukum bahkan perkawinan sirinya dianggap 
tidak memiliki kekuatan hukum yang berdampak pada 
adanya diskriminasi terhadap mereka. 

Diskriminasi ini misalnya janda kawin siri tidak dapat 
menuntut ke pengadilan apabila mantan suami tidak 
memenuhi hak-hak mantan isteri. Bahkan yang lebih 
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parah lagi di kota-kota besar atau dalam kasus poligami, 
legalitas dijadikan sebagai senjata bagi mantan suami 
untuk menghindar dari tanggung jawabnya. 

Contoh konkrit yang bisa dikemukakan di sini adalah 
kasus perkawinan siri Machica Muhtar (seorang penyanyi 
dangdut) dengan Moerdiono (mantan mensesneg di era 
Presiden Soeharto). Sampai akhir hayatnya Moerdiono 
tidak mengakui pernikahannya dengan Machica Muhtar 
dan tidak mengakui Iqbal sebagai anak dari hasil 
pernikahannya dengan Machica Muhtar. 

Secara hukum Islam, perkawinan siri yang dilakukan  
Machica Muhtar dengan Moerdiono adalah sah, karena 
sudah terpenuhi syarat dan rukunnya yakni terdapat: a. 
Calon Suami; b. Calon Isteri; c. Wali Nikah; d. Dua orang 
saksi dan; e. Ijab dan Kabul.

Karena pihak Machica Muhtar merasa bahwa 
perkawinannya sudah sah menurut hukum Islam, maka 
kasus ini terus bergulir. Pada tahun 2008, pihak Machica 
Muhtar mengajukan permohonan itsbat nikah dan 
pengesahan anak ke Pengadilan Agama Tangerang namun 
permohonannya tak dapat diterima. Meski pernikahannya 
dianggap sah karena rukun nikah terpenuhi, tetapi 
pengadilan agama tidak berani menyatakan Iqbal anak 
yang sah karena terbentur dengan asas monogami dalam 
Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan.

Tidak berhenti sampai disitu, kemudian pihak Machica 
Muhtar mengajukan Uji materi terhadap Pasal 2 ayat (2) 
dan 43 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
ke Mahkamah Konstitusi. Alhasil pada hari Jumat 
tanggal 17 Februari 2012, MK mengeluarkan putusannya 
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dengan menyatakan, Pasal 43 Ayat 1 UU No 1/1974 
yang menyebutkan, anak di luar nikah hanya memiliki 
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya 
dibatalkan karena dianggap bertentangan dengan UUD 
1945 dan Hak Asasi Manusia.

Selanjutnya, MK menyatakan pasal 43 ayat (1) UU No 
1/1974 tentang Perkawinan diubah dan menjadi “anak 
yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan 
perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan 
laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan 
ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain 
menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk 
hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Namun 
rupanya dalam tataran praktisnya, pembatalan atas pasal 
ini masih mengalami kesulitan dalam implementasinya. 

Dari kasus ini terlihat betapa pluralisme hukum dalam 
perkawinan telah menyebabkan terjadinya ketidak pastian 
hukum dan telah menyebabkan terjadinya diskriminasi.

Namun demikian, adanya pluralism hukum juga 
dimanfaatkan oleh pelaku kawin siri untuk kepentingan 
pribadinya. Hal ini biasanya terjadi dalam kasus poligami 
yang dilakukan oleh kalangan pejabat, bourjuis, dan 
publik figure. Dalam kasus seperti ini  biasanya perempuan 
yang dipoligami sadar bahwa perkawinannya tersebut 
tidak memiliki kekuatan hukum. Namun sebelum 
terjadinya perceraian biasanya perempuan tersebut sudah 
mempersiapkan diri dengan meminta kepada suami 
untuk dibuatkan rumah, dibelikan mobil atau bahkan 
juga barang-barang berharga lainya. 
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B.  Akses terhadap Hak-hak Pasca Perceraian
Berangkat dari definisi kawin siri yang digunakan 

dalam penelitian ini yakni sebuah akad nikah atau 
perkawinan yang telah memenuhi segala persyaratan dan 
rukun nikah akan tetapi peristiwa perkawinan tersebut 
tidak dicatatkan di lembaga pencatat perkawinan atau 
Kantor Urusan Agama (KUA), maka perkawinan siri yang 
dipraktikkan oleh masyarakat Sasak Lombok adalah sah 
menurut hukum Islam.

Dalam konteks masyarakat Sasak Lombok, 
perkawinan siri dikenal dengan berbagai istilah lain seperti 
kawin bawah tangan, kawin liar, dan kawin tidak tercatat. 
Oleh karena perkawinan siri adalah perkawinan yang 
sah menurut agama Islam, maka jika terjadi perceraian 
perempuan berhak memperoleh hak-hak pasca cerai. 

Ulama Fiqih sepakat bahwa wanita yang ditalak raj’i 
(talak 1 dan 2 ) dan sedang menjalani masa iddahnya masih 
berhak mendapat nafkah dari suaminya berupa tempat 
tinggal, pakaian, makan dan kebutuhan hidupnya yang 
lain. Baik saat ditalak itu ia sedang hamil atau tidak.250  

Maka, sebenci apapun suami pada istrinya pada saat 
perceraian itu terjadi, haram baginya mengusir istri yang 
sedang menjalani masa iddah dari rumahnya. Begitupula 
istri, ia tidak boleh serta merta ‘kabur’ dari rumah suaminya 
saat masih menjalani masa iddah, sekesal apapun dia pada 
suaminya. Adapun wanita yang ditalak ba’in (talak ke-3 

250 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Bandung: Alma’arif, 1996), h. 159. Baca juga 
Khoiruddin Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-
undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia, (Jakarta: 
INIS, 2002), h. 208. Soraya Devi dkk, Fiqih, (Banda Aceh: IAIN ar-Raniry, 2009), h. 201. 
Slamet Abidin & Aminuddin, Fiqih Munakahat-2, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 
68.
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kali) juga masih berhak atas nafkah diatas apabila saat 
ditalak oleh suaminya ia sedang mengandung janin dari 
suaminya. Di dalam al-Qur’an ditegaskan:

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka 
hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu mereka 
dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah 
waktu iddah itu serta bertawakkal kepada Alloh. Janganlah 
kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah 
mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan 
perbuatan keji yang terang, itulah hukum-hukum Alloh, 
maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap 
dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Alloh 
mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.251   

Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat 
tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu 
menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.252

Para  ulama Fikih juga berpendapat bahwa mut’ah 
wajib diberikan kepada isteri yang telah dicerai.253 Di 
Dalam al-Qur’an ditegaskan:

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan 
oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf.”254 

Adapun mengenai pembayaran mahar di dalam al-
Qur’an ditegaskan:

Apabila kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu 
bercampur dengan mereka, padahal kamu sebenarnya telah 

251 Q.S. at-Talaq (65): 1.
252Q.S at-Talaq (65): 6.
253 Anshori Umar, Fiqih Wanita, (Semarang: As-Syifa’, tt), hlm. 461
254 Q.S. al-Baqarah (2): 241
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menentukan maharnya, maka bayarlah separo dari mahar 
yang telah kamu tentukan itu.”255 

Sedangkan yang terkait dengan masalah biaya 
hadhanah, Alloh menegaskan:

Maka berikanlah nafkah kepada mereka (isteri-isteri 
yangtertalaq) sehingga mereka melahirkan kandunganny. 
Jika mereka menyusui untuk anak-anak kamu sekalian, maka 
bayarlah upahnya kepada mereka. Dan musyawarahkanlah 
diantara (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu 
menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan 
(anak itu) untuknya.256

Adapun tentang harta bersama tidak ditemukan dalam 
rujukan teks Al-Quran dan Hadits. Namun pembahasan 
tentang ini dalam hukum Islam tidak terlepas dari 
pembahasan tentang konsep syirkah dalam perkawinan. 
Banyak Ulama yang berpendapat bahwa harta bersama 
termasuk dalam konsep syirkah.  Mereka melakukan 
qiyas (perbandingan) dengan konsep Fikih yang sudah 
ada, yaitu tentang syirkah itu sendiri. Jadi, tidak bisa 
dikatakan bahwa berhubung masalah harta bersama tidak 
disebutkan dalam Al-Quran, maka pembahasan harta 
bersama menjadi mengada-ada.257

Namun dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap 
janda kawin siri yang menjadi informan dalam penelitian 
ini menunjukkan bahwa mereka tidak mendapatkan akses 
keadilan terhadap nafkah iddah dan mut’ah. Mereka hanya 
dapat mengakses hak asuh anak namun tidak mendapatkan 

255 Q.S. al-Baqarah (2): 237.
256 Q.S at-Talaq (65): 6.
257Happy Susanto, Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian, 

(Jakarta, Visimedia, 2008), h. 59.
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biaya pemeliharaannya. Sedangkan akses terhadap harta 
bersama, janda kawin siri mendapatkannya namun 
terbatas pada harta yang tidak berharga sebagaimana hasil 
analisis berikut.

1.  Akses terhadap Nafkah Iddah 
Nafkah lahiriyah selama masa iddah merupakan 

salah satu dari sekian banyak hak yang seharusnya dapat 
diakses oleh mantan isteri dari mantan suaminya. Namun 
dari hasil penelitian sebagaimana yang sudah dijelaskan di 
atas faktanya para janda kawin siri yang menjadi informan 
dalam penelitian ini tidak mendapatkan akses terhadap 
nafkah iddah.

Berbagai alasan yang melatari mereka tidak dapat 
mengakses nafkah iddah:

1. Janda kawin siri tidak mau lagi berurusan dengan 
mantan suaminya. 

2. Mantan suami adalah orang yang tidak bertanggung 
jawab. 

3. Janda kawin siri sendiri yang menganggap bahwa 
mengakses hak nafkah selama iddah adalah tidak 
terlalu penting. 

4. Terdapat kesalahan yang diperbuat mantan isteri. 

5. Mantan isteri tidak mau diberi nafkah iddah. 

6. Mantan suami tidak memiliki penghasilan. 

7. Mantan suami tidak tahu ada kewajiban memberikan 
nafkah iddah kepada mantan isteri. 

8. Intervensi dari keluarga janda kawin siri.

9. Kondisi lingkungan yang tidak mendukung. 
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10. Mantan suami orang yang pelit.

11. Janda kawin siri tidak mengetahui hak-haknya setelah 
dicerai. 

12. Anggapan mantan suami bahwa mantan isteri tidak 
wajib diberi nafkah.

13. Menghindari rujuk dengan suami. 

14. Janda kawin siri menganggap pemberian nafkah 
iddah dari mantan suami justeru akan menambah 
permasalahan baru.

15. Langsung ditingal mantan suami dan tidak pernah 
bertemu lagi.

16. Ketika bercerai suami berada di luar negeri untuk 
TKI

17. Janda nikah siri tidak memiliki anak.

18. Menganggap diri mampu mencari nafkah

19. Malu meminta nafkah iddah pada mantan suami

20. Janda kawin siri langsung pergi TKW

21. Janda kawin siri sedang TKW di luar negeri.

22. Mantan isteri berkhianat.

23. Mantan suami menikah lagi dengan wanita lain

24. Mantan isteri lebih membutuhkan kepastian ketimbang 
nafkah iddah.

25. Mantan suami menganggap nafkah iddah bukan 
tanggung jawabnya.

2.  Akses terhadap Hak Mut’ah
Mut’ah merupakan pemberian harta atau benda secara 

cuma-cuma dari mantan suami sebagai pelipur lara karena 
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telah terjadi perceraian atas kehendak suami. Terkait hal 
ini, semua janda kawin siri yang menjadi informan dalam 
penelitian ini mengungkapkan bahwa mereka sama sekali 
tidak mendapatkan mut’ah dari mantan suami. Alasan 
utama yang membuat suami tidak memberikan mut’ah 
kepada mantan isteri adalah karena mereka menganggap 
dengan berakhirnya perkawinan mereka maka berakhir 
pula segala-galanya, termasuk tidak ada urusan dengan 
kewajiban memberikan mut’ah. Salah seorang informan 
yang memiliki pandangan yang sama dengan informan-
informan lainnya mengatakan:

Saya tidak memiliki kewajiban apapun terhadap mantan 
isteri. Perkawinan kami sudah berakhir, maka berakhirlah 
semuanya.258

3. Akses terhadap Hak Asuh Anak
Dalam hal hak asuh anak, janda kawin siri dapat 

mengakses hak ini namun tidak mendapatkan biaya 
pemeliharaannya. Dengan berbagai alasan, janda kawin 
siri dapat mengakses hak asuh anak. Alasan-alasan tersebut 
adalah:

1. Anak masih kecil sehingga mantan suami kewalahan 
untuk mengasuhnya.

2. Janda kawin siri khawatir perilaku anaknya seperti 
perilaku mantan suaminya. 

3. Kemauan dari anak sendiri. 

4. Janda kawin siri menganggap anak adalah darah daging 
sendiri yang harus diperjuangkan hak asuhnya. 

5. Urusan anak adalah urusan berdua. 

258Wawancara, Lombok Tengah, 08 September 2015.
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6. Mantan suami memiliki banyak anak dari isteri yang 
lain. 

7. Mantan suami tidak mau merawat anaknya. 

8. Berbagi hak asuh. 

9. Khawatir anak ditelantarkan mantan suami.

10. Mantan suami menganggap ibulah yang paling 
mengerti kemauan anak.

11. Mantan suami sering merantau ke luar daerah.

12. Kekecewaan anak atas perselingkuhan bapaknya.

13. Terdapat perjanjian

14. Mantan suami tidak memiliki pekerjaan tetap untuk 
menafkahi anak

15. Keterlibatan Kepala Desa dalam memaksa mantan 
suami untuk memberikan hak asuh kepada mantan 
isteri.

16. Kabur bersama anak sebelum terjadi perceraian. 

17. Perceraian terjadi saat sedang hamil. 

Meski dengan berbagai alasan di atas janda kawin siri 
tidak dapat mengakses hak nafkah iddah dan mut’ah di 
satu sisi serta dapat mengakses hak asuh anak dan tidak 
memperoleh biaya pemeliharaannya di sisi lain namun 
bukan berarti mereka tidak memberikan respon apapun 
terkait kondisi yang dialaminya. 

Terkait dengan akses terhadap ketiga macam hak 
ini janda kawin siri cenderung pasrah dan pasif. Namun 
justeru yang dilakukan oleh janda kawin siri tersebut 
dengan tidak menuntut kepada mantan suami hak-
haknya pasca perceraian merupakan bentuk agensi dari 



Akses Keadilan bagi Janda Kawin Siri    |    165

seorang perempuan. Agensi perempuan bentuknya 
bisa sangat beragam sebagaimana pendapat Mahmood 
Saba. Menurutnya, agensi merupakan kebebasan untuk 
menentukan pilihan dan pendapat tanpa ada pengaruh 
dan tekanan dari luar.259 Mahmood tidak mempersoalkan 
bagaimana bentuk agensi itu, yang dilihat dari kacamata 
tertentu, seperti feminis radikal dan liberal,260 adalah sangat 
memojokkan perempuan sendiri. Poin Mahmood adalah 
bahwa dengan menggunakan kebebasannya itu, maka 
prinsip agensi perempuan sesungguhnya telah terwujud.261 

Dengan demikian, sikap tidak menuntutnya janda 
kawin siri terhadap mantan suami untuk memenuhi hak-
hak mantan isteri pasca perceraian merupakan bentuk 
kebebasan perempuan dalam menentukan pilihan.  

Hal yang senada diungkapkan oleh Scott bahwa 
bentuk resistensi tidak harus selalu bersifat frontal. Bagi 
Scotts, pihak yang kalah atau lemah biasanya melakukan 
perlawanan dengan cara yang tersembunyi (hidden script) 
melalui forum-forum tidak resmi. Forum-forum tidak 
resmi ini misalnya melibatkan kepala dusun, kepala desa, 
LSM ataupun pihak-pihak yang dianggap dapat membantu 
dalam mengakses hak-hak pasca perceraian. Apa yang 
dilakukan oleh janda kawin siri dalam mengakses harta 
bersama merupakn resistensi yang sifatnya tidak frontal 
atau lebih bersifat tertutup sebagaimana teori Scotts.

259Saba Mahmood, Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject 
(Princenton: Princenton University Press, 2005), hlm. 34.

260Dalam pandangan feminis liberal, akar ketertindasan pada perempuan ialah 
karena disebabkan oleh kesalahan perempuan itu sendiri. Sedangkan menurut 
feminis radikal, penindasan terhadap perempuan terjadi akibat sistem patriarki.  

261Ibid.
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Dikatakan tertutup karena resistensinya memiliki 
cici-ciri tertentu antara lain pertama, tidak teratur, tidak 
sistematik dan terjadi secara individual. Kedua, bersifat 
oportunistik dan mementingkan diri sendiri. Ketiga, tidak 
berkonsekuensi revolusioner. Kempat, lebih akomodatif  
terhadap sistem dominasi,262 sebagaimana uraian berikut: 

Pertama, melibatkan keluarga besar. Beberapa 
informan di bawah ini menceritakan:

Harta gono-gini berupa motor saya dapatkan dengan jalan 
melibatkan keluarga besar, dimana keluarga saya pergi 
kerumah mantan suami saya dan meminta paksa untuk 
memberikan motor tersebut  karena motor tersebut sebagian 
besar dari hasil jerih payah saya.263

Masalah harta bersama dia memberikannya walaupun 
mungkin hanya 25% dari keseluruhan harta yang kami punya, 
dan ini melibatkan kelurga dari saya dan mantan suami.264

Kedua, dengan melibatkan sejumlah pejabat lokal seperti 
Kepala Dusun. Para informan berikut menjelaskan:

Untuk memperjuangkan harta bersama yang kami punya, 
saya mendatangi kepala dusun meminta bantuan agar 
mantan suami mau membagi harta bersama. Namun kepala 
dusun tidak bisa berbuat banyak. Jadi saya hanya dikasi 
motor, padahal motor tersebut memang hasil kerja keras 
saya kredit. Sementara harta yang lain seperti rumah suami 
tidak mau membaginya.265

262James C. Scott, Senjatanya Orang-orang Kalah, terj. A. Rahman Zainuddin 
(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000), xxii-iv.

263 Wawancara, Kota Mataram, 30 Oktober 2015.
264 Wawancara, Lombok Utara, 31 Oktober 2015.
265 Wawancara, Lombok Timur, 20 Oktober 2015.
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Ketiga, dengan menakut-nakuti mantan suami 
sebagaimana yang diceritakan oleh salah seorang 
informan:

Kebetulan mantan suami saya pejabat politik. Jadi ketika 
cerai saya meminta uang untuk membangun rumah sendiri, 
awalnya dia tidak merespon lalu saya kirimi surat dengan 
mengatakan kalau tidak diberikan bagian harta bersama 
saya akan buka di media bahwa kita sudah pernah menikah. 
Sepertinya dia khawatir dan akhirnya dia memberikan saya 
dana untuk membangun rumah.266

Keempat, dengan memanfaatka keberadaan anak. 
Seorang informan mengatakan:

Saya selalu menuntut harta bersama kepada mantan suami, 
tapi tidak pernah saya dapatkan. Akhirnya saya berfikir 
untuk menggunakan anak saya sebagai alasan. Anak yang 
ikut bersama saya, saya tidak pernah izinkan pergi ke sekolah 
dan saya tidak tahu dari mana mantan suami dapat informasi 
tentang tindakan saya ini. Akhirnya dia memperbolehkan 
saya membawa motor.267

Kelima, perjuangan dari janda yang bersangkutan. 
Seperti yang disampaikan oleh informan,  

Harta bersama dalam bentuk uang saya dapatkan dengan 
cara meminta langsung pada mantan suami saya, karena saya 
juga sedang menanggung kehidupan dua orang anaknya.268

Pada saat itu saya belum diceraikan, namun sudah ada 
keinginan saya untuk berpisah dengan mantan suami. Lalu 
diam-diam saya membawa uang yang biasa kami simpan di 

266 Wawancara, Lombok tengah, 31 Oktober 2015.
267 Wawancara, Lombok Tengah, 01 November 2015.
268 Wawancara, Kota Mataram, 03 November 2015.
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dalam lemari dan mengatakan kepada mantan suami saya 
bahwa saya akan pulang menjenguk orang tua. Setelah itu 
saya tidak mau kembali dan akhirnya dia menceraikan saya.269

Keenam, dengan jalan kekerasan. Misalnya terlihat dari 
pengakuan informan berikut ini:

Dalam mengambil harta yang berupa mobil open cup, saya 
melibatkan kadus. Kadus dari pihak saya mendatangi kadus 
dari pihak mantan suami untuk bermusyawarah, akan tetapi 
tidak berhasil, meskipun berulangkali diperingati tetap saja 
mantan suami tidak mau mengembalikan apa yang menjadi 
hak saya. Kemudian saya mengambil jalan lain yang sedikit 
keras dengan inisiatif  kadus menyuruh 3 orang pemuda 
untuk membuntuti mantan suami saya sehingga saat dia 
sedang mengendarai mobil tersebut dijalan sepi, dia distop 
oleh 3 orang pemuda pesuruh saya sehingga mobil tersebut 
dibawa rumah saya.270 

Harta bersama dalam hukum Islam memang pada 
dasarnya tidak populer, sehingga tidak ada pembahasan 
khusus dalam fiqih. Dalam kitab-kitab Fikih tidak 
dikenal adanya pembauran harta suami istri setelah 
berlangsungnya perkawinan. Suami memiliki hartanya 
sendiri dan istri memiliki sendiri. Sebagai kewajibannya, 
suami memberikan hartanya itu kepada istrinya atas 
nama nafkah, yang untuk selanjutnya digunakan istri bagi 
keperluan rumah tangganya. Tidak ada penggabungan 
harta, kecuali dalam bentuk syirkah, yang untuk itu 
dilakukan dalam suatu akad khusus untuk syirkah. Tanpa 
akad tersebut harta tetap terpisah.

269Wawancara Lombok Timur, 08 November 2015.
270Wawancara, Lombok Barat, 19 Oktober 2015.
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Bila dalam majelis akad nikah dibuat perjanjian 
untuk penggabungan harta, apakah yang dipeloleh oleh 
suami atau istri menjadi harta bersama. Baru terdapat 
harta bersama dalam perkawinan. Dengan semata telah 
terjadinya akad nikah tidak dengan sendirinya terjadi 
harta bersama. Dengan demikian harta bersama dalam 
perkawinan dapat terjadi dan hanya mungkin terjadi 
dalam dua bentuk.271 Pertama: adanya akad syirkah antara 
suami istri, baik dibuat saat berlangsungnya akad nikah 
atau sesudahnya..Kedua: adanya perjanjian yang dibuat 
untuk itu pada waktu berlangsungnya akad nikah. 

Jadi tidak adanya ketentuan tentang harta bersama 
dalam hukum Islam menjadi salah satu alasan bagi mantan 
suami untuk tidak membagi harta bersamanya dengan 
mantan isteri, sebagaimana ungkapan beberapa informan 
berikut:

Yang mencari uang dalam rumah tangga saya adalah saya, 
jadi saya tidak mau membagi harta yang sudah puluhan 
tahun saya kumpulkan.272

Tidak ada hak isteri atas harta yang saya miliki. Dia kan 
hanya ibu rumah tangga, dia tidak pernah membantu saya 
untuk bekerja. Saya tidak mau memberikannya.273

Saya sudah bercerai dengan dia. Ya sudah putus hubungan 
sampai di situ. Masak kita sudah cerai terus saya kasi dia 
harta saya?.274

271Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, …… hal. 176
272 Wawancara, Lombok Tengah, 20 Oktober 2015.
273Wawancara, Lombok Timur, 01 November 2015.
274Wawancara, Lombok Utara, 08 September 2015.
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Apa yang dilakukan oleh janda kawin siri dalam 
mengakses keadilan terhadap harta bersama dengan 
melibatkan pihak-pihak lain seperti Kepala Desa, Kepala 
Lingkungan, maupun tokoh-tokoh agama ataupun tokoh 
masyarakat yang dianggap dapat membantu dalam 
memperoleh akses keadilan tersebut merupakan bentuk 
resistensi pihak yang kalah atau lemah.  

Bertitik tolak dari uraian di atas nampak bahwa janda 
kawin siri memang berada pada posisi yang kalah atau 
lemah dari segi hukum. Ketika terjadi keengganan atau 
penolakan dari pihak mantan suami untuk memenuhi 
hak-hak janda kawin siri terjadi, tidak ada yang bisa 
memaksanya untuk memenuhi kewajiban tersebut. Sebab 
walaupun hukum Islam sudah mengatur tentang hak-hak 
mantan isteri pasca perceraian tetapi pengabaian terhadap 
hal itu tidak memiliki daya paksa dan sanksi kecuali aturan 
Fikih  mengenai hal ini sudah diadopsi dalam sebuah 
undang-undang. 

Oleh karena itu akses terhadap hak-hak pasca perceraian 
dapat lebih terjamin , pelaku kawin siri harus meng-itsbat-
kan terlebih dahulu perkawinannya. Itsbat nikah yang 
dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan 
adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian 
dan yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah 
ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan 
pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.275

Apabila itsbat nikah dilakukan maka perkawinan 
yng dilakukan secara siri memperoleh kekuatan hukum 
dan isteri yang dicerai dapat mengakses hak-hak pasca 

275Lihat Pasal 7 Ayat (3) Huruf (a) dan Ayat 4 Kompilasi Hukum Islam.
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cerai melalui putusan pengadilan. Namun demikian 
adanya putusan pengadilan saja belum berarti sudah 
menyelesaikan perkara secara tuntas, melainkan kalau 
putusan tersebut telah dilaksanakan.276 Maka prosedur 
berikutnya adalah pelaksanaan (eksekusi) putusan. 

Pelaksanaan putusan Pengadilan Agama menganut 
dua cara yaitu: pertama, secara sukarela, di mana pihak 
suami yang dibebani kewajiban membayar nafkah iddah, 
mut’ah, biaya pemeliharaan anak, dan pembagian harta 
bersama bersedia melaksanakan putusan  pengadilan 
tanpa paksaan. Cara ini akan memudahkan semua pihak 
terutama pihak isteri yang mempunyai hak tersebut. 
Kedua, dengan cara paksa memalui proses eksekusi oleh 
Pengadilan Agama.277

Eksekusi merupakan cara terakhir karena di dalamnya 
mengandung paksaan. Pihak yang dirugikan dalam 
hal ini isteri, apabila putusan Pengadilan Agama tidak 
dilaksanakan dapat dimohonkan eksekusi.278 Namun 
terkadang pihak isteri enggan untuk mengajukan 
permohonan eksekusi  karena nilai yang dimohonkan 
eksekusinya lebih kecil apabila dibandingkan dengan biaya 
permohonan eksekusi.  

Untuk menghindari keengganan suami melaksanakan 
putusan pengadilan, perlu disepakati nilai atau jumlah nafkah 
iddah, mut’ah, dan biaya hadhanah yang akan diberikan 
oleh mantan suami. Dalam proses ini ada penawaran 

276Ridwan Syahrini, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, Bandung: 
PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 151.

277Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan 
Peradilan agama, (Jakarta: Kencana,  2005), h. 314.

278Wawancara dengan Syafruddin, MSI (Hakim di PA Praya Lombok Tengah), 28 
November 2015.
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dari pihak isteri, ada kesanggupan dari pihak suami, dan 
putusan dari Majelis Hakim dengan mempertimbangkan 
penghasilan suami dan mempertimbangkan kebutuhan 
isteri dan anak.279 

Dalam praktiknya, yang dilakukan adalah sebelum 
diucapkan ikrar talak, suami (Pemohon) biasanya diminta 
oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama untuk memberikan  
nafkah iddah dan mut’ah yang telah ditetapkan untuk 
diberikan kepada calon mantan istri pada saat sebelum 
persidangan pengucapan ikrar talak.280 Adapun terhadap 
biaya hadhanah dapat dilaksanakan setelah ikrar talak 
diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama.

Apabila suami belum sanggup memenuhi permintaan 
majelis hakim tersebut, maka diberikan waktu sampai 6 
bulan untuk memenuhinya barulah kemudian hari sidang 
pengucapan ikrar talak ditetapkan.281

Apabila pemohon datang dan menyatakan belum 
mempunyai uang untuk membayar nafkah iddah serta 
mut’ah  dan tetap meminta akan mengucapkan ikrar 
talak, dalam situasi ini majelis hakim tidak dapat 
menghalangi pemohon untuk mengucapkan ikrar talak 
karena izin  pengucapan ikrar talak yang diberikan oleh 
majelis hakim kepada pemohon bukan karena pemohon 
sanggup membayar nafkah iddah dan mut’ah melainkan 
karena alasan perceraian telah terpenuhi, sedangkan 
perbuatan pemohon belum membayar kedua nafkah 

279Wawancara dengan Imron (Hakim PA Taliwang Sumbawa), 10 November 
2015.

280Wawancara dengan Safroni Hidayatullah, MSI (Hakim PA Giri Menang 
Lombok Barat), 25 November 2015.

281Wawancara dengan Nasikhin (Hakim PA Giri Menang),  01 November 2015.
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tersebut merupakan kewajiban pemohon selaku mantan 
suami yang bila belum dibayar merupakan hutang bagi 
pemohon dimana termohon dapat memaksa pemohon 
untuk melunasi hutang tersebut  melalui lembaga eksekusi 
dengan bantuan pengadilan. 

Memang berdasarkan ketentuan Pasal 149 KHI 
nafkah iddah, mut’ah, dan biaya hadhonah bagi anak, 
baru bersifat “wajib” diberikan mantan suami kepada 
mantan istri yang ditalaknya, setelah ikatan perkawinan 
suami-istri tersebut dinyatakan putus atau setelah suami 
mengucapkan ikrar talak di depan persidangan Pengadilan 
Agama. Sedangkan mengenai pembagian harta bersama 
pengajuan permohonannya dianjurkan untuk terpisah 
dengan perkara pokok perceraian. 

Namun demikian tidak sedikit dari putusan harta 
bersama yang telah berkekuatan hukum tetap tidak 
kunjung dilaksanakan karena tergugat yang menguasai 
harta enggan melaksanakan putusan dengan sukarela 
sedangkan penggugat tidak dapat mengajukan 
permohonan eksekusi  karena kesulitan biaya. Biaya 
eksekusi ini terkadang cukup besar bahkan bisa melebihi 
biaya pemeriksaan pokok perkara. Hal itu disebabkan 
objek-objek  sengketa  letaknya terpencar di daerah-
daerah yang letaknya sangat jauh dari pengadilan.

Sampai saat ini  pelaksanaan eksekusi suatu putusan 
Pengadilan Agama sangat tergantung pada kemampuan 
pemohon untuk  membayar biaya eksekusi. Pengadilan 
tidak bisa berbuat banyak jika pihak yang dihukum 
(termohon eksekusi) enggan  melaksanakan putusan 
tersebut.  Oleh karena itu harus dibuat suatu terobosan baru 
mengenai kewenangan eksekusi ini sehingga Pengadilan 
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Agama dapat melaksanakan eksekusi meskipun pemohon 
eksekusi tidak mampu membayar biaya dengan mengacu 
kepada Pasal 56 Ayat (2) Undang-undang nomor 48 Tahun 
2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman  yang menyatakan 
bahwa negara menanggung biaya perkara bagi pencari 
keadilan yang tidak mampu dimana ketentuan tersebut 
sejalan pula dengan ketentuan tentang izin berperkara 
tanpa biaya yang diatur dalam pasal 273 R.Bg.  Di 
dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 
2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum  
Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan juga diatur 
tentang hal tersebut. 

Dengan ketentuan tersebut dapat diambil kesimpulan 
bahwa  faktor ekonomi tidak menjadi penghalang bagi 
seseorang untuk mengajukan perkaranya ke pengadilan 
termasuk di dalamnya permohonan eksekusi. 

Penting untuk digarisbawahi bahwa setiap perintah 
Pengadilan Agama dalam suatu putusan adalah perintah 
negara karena pada dasarnya Semua lingkungan peradilan 
di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah 
peradilan negara yang diatur dengan undang-undang.282 
Oleh karena itu tidak melaksanakan putusan pengadilan 
sama saja dengan tidak melaksanakan perintah negara.

Jika mantan suami mengabaikan putusan hakim 
berarti telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu 
menggelapkan harta milik penggugat. Dalam bab XXIV pasal 
372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana diatur: “Barang 
siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang 
sesuatu yang seluruhnya atausebagian adalah kepunyaan 

282Lihat Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman.
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orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan 
karena kejahatan diancam karena penggelapan dengan 
pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana 
denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

Dengan pasal tersebut seorang mantan isteri yang 
harta bersamanya telah diputuskan pengadilan sebagai 
miliknya tapi masih dikuasai oleh mantan suami, maka 
mantan isteri dapat melaporkan perbuatan tersebut 
kepada pihak kepolisian selaku penyidik sebagai “delik 
aduan”  yang terkait dengan pasal penggelapan. 
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BaB V

 PenUtUP

 A.  Kesimpulan
Bertitik tolak dari temuan data dan uraian pada bab-

bab sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hal sebagai 
berikut:

1. Terdapat lebih dari satu sistem hukum yang mengatur 
masalah perkawinan umat Islam di Indonesia, yakni 
hukum Islam dan hukum negara. Pelaku kawin siri 
lebih mementingkan pengakuan sahnya perkawinan 
dalam perspektif  hukum slam dan juga pengakuan 
sosiologis, ketimbang pengakuan yuridis formal oleh 
negara. 

2. Ada banyak alasan dan motivasi yang melatari praktik 
kawin siri di kalangan masyarakat Sasak Lombok, 
yakni pelaku kawin siri berada dalam kondisi: Sedang 
berada dalam rantauan, keterbatasan pengetahuan, 
alasan  praktis-pragmatis,  poligami, kawin lari, tidak 
memperoleh izin isteri pertama, hamil di luar nikah, 
tidak mendapat restu orang tua,  alasan agama, 
kelalaian pihak Pegawai Pembantu Pencatat Nikah 
di Desa, tdak ada biaya, gelum mencapai umur yang 
ditentukan undang-undang;, mnganggap pencatatan 
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perkawinan tidak penting, tidak memiliki surat cerai, 
sering kawin cerai, lingkungan tempat kerja tidak 
memungkinkan ; dan untuk kompensasi hutang.

3. Janda kawin siri tidak mendapat akses keadilan 
terhadap nafkah iddah dan mut’ah. Mereka hanya dapat 
mengakses keadilan terhadap hak asuh anak namun 
tidak mendapatkan biaya pemeliharaannya. Sedangkan 
akses keadilan terhadap harta bersama, hanya sebagian 
dari janda kawin siri yang mendapatkannya namun 
terbatas pada harta yang tidak berharga, seperti 
perabotan rumah tangga, dan untuk mendapatkannya 
juga harus dengan usaha yang tidak mudah.

4. Adanya pluralisme hukum telah menimbulkan 
ketidakpastian hukum dan diskriminasi, sehingga 
menyulitkan janda kawin siri. Salah satu kesulitan 
yang dialami oleh janda kawin siri adalah dalam hal 
mengakses hak-hak pasca perceraian. Dalam kondisi 
seperti ini, posisi janda kawin siri memang menjadi 
sangat subordinat atau lemah secara hukum, sehingga 
tidak sedikit dari mereka kemudian melakukan 
resistensi yang sifatnya tertutup, yakni melalui forum-
forum tidak resmi dengan melibatkan  pihak lain 
seperti kepala desa, kepala lingkungan, keluarga besar, 
LSM, atau tokoh-tokoh lain yang dianggap mampu 
membantunya dalam mengakses hak-hak pasca 
perceraian.
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B. Rekomendasi
Daripokok-pokok kesimpulan tersebut s, dapat 

diberikan rekomendasi atau saran yaitu:

1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama-sama 
dengan Pemerintah sebagai pembentuk undang-
undang hendaknya melakukan hal-hal berikut:

a. Merevisi (amandemen)  Undang-undang No. 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal 
2 Ayat (1) karena terjadi konflik norma/conflict of  
norm dengan Ayat (2).

b. Merevisi Kompilasi Hukum Islam khususnya Pasal 
4 sehingga berbunyi Perkawinan adalah sah, apabila 
dalam pelaksanaannya memenuhi syarat dan rukun 
yang terdiri atas: a. Calon Suami; b. Calon Isteri; c. 
Wali nikah; d. Dua orang saksi; e. Ijab Kabul; dan 
dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

2. Bagi para tokoh yang menjadi panutan di kalangan 
masyarakat terutama para Tuan Guru dan tokoh adat 
untuk tidak permisif  atau menghadiri perkawinan 
yang tidak menghadirkan pegawai pencatat nikah. 
dengan cara ini diharapkan calon pengantin berpikir 
ulang untuk tidak mencatatkan perkawinannya.

3. Bagi masyarakat Sasak Lombok, supaya memanfaatkan 
fasiltas nikah gratis di Kantor Urusan Agama di 
Kecamatan masing-masing dan memanfaatkan fasilitas 
Itsbat nikah yang difasilitasi oleh PEKKA (Perempuan 
Kepala Keluarga) yang ada di Lombok. 
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