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Pernikahan merupakan satu-satunya ritual pemersatu dua insan yaitu laki-

laki dan perempuan yang secara resmi dalam hukum kenegaraan (hukum positif) 

maupun hukum agama. Maraknya nikah sirri akhir-akhir ini, memunculkan 

perdebatan dikalangan ulama’ baik ulama’ yang kontra (kontemporer) terhadap 

nikah sirri maupun ulama’ (Klasik) yang pro terhadap nikah sirri khusus tuan 

guru. Menurut ulama’ kontemporer nikah sirri  merupakan perbuatan nikah yang 

legal-formalnya tidak dicatatkan di KUA, meski itu sah, tetapi  tidak ada 

pengakuan secara hukum oleh negara. Sedangkan nikah sirri secara subtansial 

adalah perbuatan nikah yang didasarkan pada al-qur’an dan hadist, yang oleh 

kalangan ulama’ klasik perbuatan tersebut tetap sah meski tidak dicatatkan di 

KUA. Bagi masyarakat Kota Banjarmasin Kalimantan selatan yang diwakili oleh 

tuan guru menganggap nikah sirri sebagai perbuatan yang sah menurut hukum 

Islam, meskipun sebagian dari tuan guru menolak adanya nikah sirri. 

Dari berbagai kriteria yang muncul, peneliti bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana perspektif tuan guru tentang konsep nikah sirri, kemudian bagaimana 

latar belakang pelaku nikah sirri, serta mengetahui relevansi nikah sirri terhadap 

sistem perkawinan di Indonesia. 

Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitan empiris atau sosiologis, 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dimana sumber datanya 

dari data primer atau dasar dan data data sekunder berdasarkan wawancara dan 

dokumentasi. 

Hasil penelitian ini, pertama Perkawinan merupakan bagian hidup yang 

sakral, karena harus memperhatikan norma dan kaidah hidup dalam masyarakat 

baik didasarkan pada hukum Islam atau hukum negara. Dalam hal nikah sirri tuan 

guru menyatakan nikah sirri tetap sah karena berdasarkan hukum Islam, 

disamping hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya diperlukan 

kesadaran bagi masyakarakat untuk tidak melakukan perbuatan tersebut dengan 

alasan hawa nafsu. Kedua mayoritas orang-orang yang melakukan nikah sirri dari 

kalangan pengusaha atau pejabat yang memanfaatkan perempuan yang secara 

ekonomi sangat lemah. Faktor pendidikan yang lemah serta ketaatan terhadap 

norma-norma agama dan adat. Tidak terpenuhinya kebutuhan biologis dari 

istrinya sehingga mencari kepuasan dengan cara nikah sirri. Ketiga, tidak adanya 

sinergitas antara hukum Islam dengan hukum positif sehingga masyarakat tidak 

sepenuhnya mencatatkan pernikahannya di KUA. Disamping, persoalaan biaya 

administrasi birokrasi yang mahal dan berbelit-belit. Oleh karenanya nikah sirri 

masih terus menjadi kebiasaan dan masih dianggap hal yang wajar bagi sebagian 

masyarakat kota Banjarmasin.  


