
BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Paparan Data 

1. Sejarah Singkat Desa Suru 

Desa suru terletak di kecamatan Doko Kabupaten Blitar Jawa Timur. 

Banyak sekali sejarah yang terdapat di desa suru, salah satu bukti 

peninggalan sejarahnya adalah ditemukannya situs yang berada di 

pemakaman kuno disamping pura ngudi dharma suci. Pada situs tersebut 

terdapat sejumlah bata kuno dan batu andesit yang tersebar di area 

pemakaman. Ada pula sebuah lingga yang tertancap di tanah dan memiliki 

semacam inskripsi. Lingga sendiri adalah perlambangan dari dewa siwa 

dalam agama hindu. Lingga biasanya tertancap pada yoni membentuk 

kesatuan lingga yoni. Namun adapula lingga patok yang tidak berasosiasi 

dengan yoni, tapi berfungsi sebagai tapal batas tanah sima. 

Oleh sebab itu saangat terasa harmonisasi keberagaman agama 

masyarakat Desa Suru Kecamatan Doko, diantaranya nilai toleransi 

tercermin, di desa ini bahkan terdapat tiga tempat ibadah dimana 

masyarakat dapat menjalankan ibadahnya dengan tenang tanpa pernah ada 

gangguan dan interfensi dari umat agama lain; nilai gotong royong, 



tercermin dari lahirnya kegiatan bedah rumah, pembangunan tempat 

ibadah maupun dalam kegiatan adat seperti bersih dusun. 

2. Pernikahan Perempuan Yang Masih Dalam Status Bersuami Dalam 

Perspektif UU No.1 Tahun 1974 Dan Fiqh Munakahat 

Dalam pelaksanaan pernikahan perempuan yang masih dalam status 

bersuami di Desa Suru Kecamatan Doko Kabupaten Blitar, peneliti telah 

mendapatkan data informasi serta menguraikan hasil wawancara dengan 

beberapa narasumber baik dari pihak yang melakukan praktik pernikahan, 

saksi dalam pernikahan serta tokoh agama setempat. Dalam wawancara 

pertama saya adalah dengan pihak istri (yang melakukan pernikahan 

poliandri) dalam hal ini bermula pada tahun 2018  yang suaminyamulai 

meninggalkan rumah tanpa izin dan tanpa alasan apapun. Hal ini 

sebagaimana beliau sampaikan : 

“Awalnya dulu saya ditinggal tanpa izin dan malah selang beberapa lama 

suami saya meninggalkan saya banyak orang menagih hutang hingga saya 

yang membayarnya dengan menjual salah satu kendaraan saya”  

 

Jadi dapat diartikan selama setahun lebih sejak ditinggalkan 

suaminya itupun juga tidak memberi nafkah terhadap anaknya. Pihaknya 

juga mengatakan bahwa malah selama ditinggalkan banyak sekali orang 

berdatangan menagih hutang terhadap suaminya namun karena pihaknya 

sama sekali tidak mengetahui tentang hutang yang ditinggali suaminya lalu 

beberapa kendaraan yang dipunya ikut terjual untuk membayar hutang 

suaminya. Selanjutnya beliau juga mengatakan : 



“Kejadian ini berlanjut hingga satu tahun yang membuat saya kesulitan 

ekonomi untuk kelangsungan hidup anak, dan pada akhirnya membuatsaya 

sendiri nekat bekerja di luar kota untuk bisa menghidupi anaknya hingga 

pada tahun 2019 bekerja di luar kota. Saya juga memiliki teman dekat laki-

laki yang saya kenal cukup baik dan peduli terhadap anak saya.” 

 

Pada hakikatnya kejadian inilah awal pihak istri mengenal seorang 

laki laki yang membuatnya ingin membuka hati selain suaminya. Pihaknya 

bekerja diluar kota untuk menghidupi anaknya yang masih sekolah dan 

orangtuanya dirumah. Selanjutnya beliau juga mengatakan bahwa : 

“Setelah mengenal lebih jauh laki-laki ini menyatakan bahwa ingin 

menikahi saya, Di sisi lain juga pihak laki-laki ini malah menerima status 

saya yang secara hukum masih suami orang (belum bercerai). Saya juga 

mengatakan bahwa suami lamanya hingga sekarang tidak mentalaknya, 

dan saya juga tidak melakukan gugat cerai lantaran keterbatasan ekonomi 

dan malas mengurus ke pengadilan dengan ribet bolak balik. dan dalam hal 

inipun dari suami saya tidak pernah menjatuhi talak yang menjadi hal nanti 

dipengadilan akan cukup lama mengurusnya jika saya mengurus cerai 

dahulu ke pengadilan” 

 

Kejadian ini berlanjut hingga pihak laki laki yang dikenalnya ingin 

memiliki hubungan lebih jauh lantaran ingin menikahinya, namun 

seringkali pihak istri menegaskan terhadapnya bahwasannya pihak istri 

belum bercerai secara sah, hanya berpisah tanpa kabar yang sudah lama. 

Tetapi laki-laki ini tetap ingin segera menikahinya karena tidak ingin ketika 

mengantarnya pulang ke rumah kediaman saya banyak omongan dari 

tetangga yang berdatangan dan menghindari zina. Dan hal ini juga direstui 

oleh anaknya yang juga beliau katakan bahwa : 

“anaknya yang sudah mengenal dekat dengan laki laki itu dan merestui 

hubungan kami. Setelah mendapat restu dari anak saya ini saya juga 

meminta izin terhadap keluarga saya, namun awalnya keluarga 



memberikan saran dengan melakukan gugat cerai terhadap suaminya 

dahulu lalu melakukan pernikahannya lagi bersama pilihannya juga secara 

sah dalam agama dan negara, tetapi hal ini saya tidak setuju karena 

mengurusnya cukup lama dan saya beranggap mengganggu pekerjaannya 

diluar kota lalu saya meminta bahwa akan melakukan nikah sirri terlebih 

dahulu. Hal ini yang awalnya dari pihak keluarga saya tidak menyetujui, 

lalu selang beberapa waktu pihak keluarga saya memberikan izin untuk 

melakukan nikah sirri demi kebaikannya. Namun dalam pelaksanaan nikah 

sirri yang berlangsung hanya beberapa saja yang ikut datang karena 

beranggapan yang penting sudah sah secara agama saja.”1 

 

Jadi kesimpulan dalam wawancara terhadap istri yang melakukan 

poliandri ini adalah adanya ketidakjelasan hubungan dengan suami sahnya 

yang sudah meninggalkan satu tahun lebih yang membuatnya menjadi 

pergi keluar kota untuk bekerja menghidupi anaknya yang masih 

membutuhkan biaya untuk sekolah, dimana pada saat yang bersamaan 

bertemu laki laki yang hingga melanjutkan ke pernikahan walaupun 

pernikahan tersebut dilakukan secara diam-diam (sirri) lantaran masih 

belum bercerai dengan suami sahnya  

 

Wawancara selanjutnya juga dilakukan dengan pihak saksi selaku 

teman dekat istri yang melakukan poliandri pihaknya menjelaskan bahwa: 

“Saya selaku teman dekat dan juga masih terikat hubungan saudara 

mengetahui hal hal yang dialami teman saya, karena sebelum ditinggalkan 

suaminya tanpa kabarpun saya lah tempatnya bercerita, dia juga bercerita 

bahwa saat itu (2018) dia sama sekali bingung kenapa suaminya 

meninggalkannya tanpa alazan dan izin ke dia, awalnya dia sangat sedih 

dan mencoba mencari tahu keberadaan suaminya, namun dari pihak 

keluarga suaminya pun tidak mengetahui akan hal ini, hingga 3 bulan 

lamanya juga tetap tidak ada kabar, malahan ada beberapa orang yang 

datang kerumahnya menagih hutang, tidak hanya satu orang dan hutang 

                                                 
1 Ibu DW  (Pihak istri), Wawancara, Desa Suru, 14 Desember 2021 



yang ditagih lumayan cukup banyak, apalagi teman saya ini juga tidak 

bekerja dan uang yang dimiliki sudah menipis saat itu” 

 

Jadi dari penjelasan pihak saksi selaku teman dekatnya yang ikut 

dalam acara pernikahan tersebut menjelaskan bahwa sebelumnya beliau 

mengetahui asal mula masalah yang dialami temannya hingga dekat 

dengan seorang laki laki yang sekarang menjadi suami keduanya, pihak 

saksi ini pun sebelumnya sudah memberikan pengertian bahwa sebelum 

melakukan pernikahan yang kedua agar melakukan gugat cerai terhadap 

suaminya karena agar lebih mendapatkan kejelasan untuk melakukan 

pernikahan lagi secara sah, tetapi dikarenakan keterbatasan ekonomi dan 

merasa tidak ada waktu untuk mengurusnya maka pernikahannya tetap 

berlanjut walaupu  dalam keadaan belum bercerai dengan suami 

pertamanya. Lalu pihaknya juga menjelaskan bahwa : 

“saya menganggap kalo memang ini yang terbaik untuknya maka tidak 

masalah bagi saya karena saya tidak ingin banyak ikut campur terhadap 

rumah tangganya dan saya mengiyakan bahwa dia ingin saya menjadi saksi 

dipernikahannya, saya juga mengatakan bahwa hubungannya ini tidak akan 

bisa menikah secara sah dalam hukum karena masih belum cerai dengan 

suaminya. Namun hal ini juga memang keinginan dia untuk melakukan 

pernikahan seperti itu (nikah sirri). Setelah pada saat pernikahan ini 

dilaksanakan saya ikut datang di acara pernikahan itu yang hanya dihadiri 

saya sendiri, keluarga pihak suami berjumlah 5 orang, ustad yang katanya 

dibawa dr daerahnya laki-laki, kelurga dari teman saya yang hanya ibu dan 

pamannya.”2 

 

Pada hakikatnya ustad yang menikahkan yang sebetulnya 

mengetahui bahwa pihak istri masih terikat dalam pernikahan yang sah 
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sebelumnya menganggap bahwa secara agama pernikahan ini sudah 

melanggar taklik talak, maka ustad ini merasa sudah benar dalam 

menikahkan, padahal seharusnya ustad ini tidak boleh menikahkan 

keduanya karena dalam islam sendiri pun haram dilakukannya poliandri. 

 

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan tokoh agama setempat 

agar menguatkan hal hal yang menyangkut terjadinya pernikahan seperti 

ini menurut pandangan agama, dengan Bapak Muhtarom. Dan sebelumnya 

permasalahan yang saya teliti ini sudah saya jelaskan terhadap beliau dan 

selanjutnya beliau menanggapi atas permasalahan ini, beliau menjelaskan 

bahwa : 

“Sebelumnya  dalam nikah sirri itu sang suami sahnya itu tidak 

berhubungan dengan istri sudah berapa lama, dan dalam hal ini apakah 

suaminya memberi nafkah?, kalaupun masih memberi nafkah berarti 

istrinya ini masih istri sah lalu pada saat dia menikah sirri itu sebenarnya 

tidak sah. Karena secara agamanya masih sah. Maka yang menjadi 

pegangan dalam hal seperti ini adalah suaminya sah itu sudah menyatakan 

talak ataukah belum dan itu masih memberi nafkah ataukah tidak. Bahkan 

pengadilan juga tidak akan pernah berani memutuskan perceraian apabila 

suami itu sendiri tidak menjatuhkan talak, dan sampai kapanpun 

pengadilan tidak akan bisa. Kecuali dipenuhi beberapa syarat, misalnya 

sudah beberapa tahun tidak memberi nafkah, suami tidak peduli, tidak mau 

mengurus dst ini lain lagi dan jatuh istilahnya menjadi talak tebus.” 

 

Jadi dalam hal ini pernikahanyang dilakukani harus jelas terlebih 

dahulu apakah dari pihak suaminya sudah mentalak ataukah belum. Karena 

secara sighat taklik talak pada waktu pernikahan itu dinyatakan apabila 

dalam dua tahun berturut turut tidak memberi nafkah. Sehingga dalam hal 

seperti itu apabila pemerintah belum mengeluarkan atau pengadilan belum 



mengeluarkan surat talak. Jika suami itu sudah menyatakan mentalak, bagi 

istri itu sudah tidak boleh untuk digauli lagi apabbila masa iddahnya sudah 

habis tidak dirujuk. Tetapi jika dia sudah menyatakan hingga tiga kali yaitu 

untuk kembali kepadanya harus dinikahkan kepada orang lain, walaupun 

surat dari pengadilan masih dinyatakan sah sebagai istrinya. Tetapi secara 

agama hal ini sudah tidak sah. Lalu beliau melanjutkan penjelasannya  

“Dalam Islam itu yang jelas jika dia masih sah menjadi istri orang itu tidak 

bisa. Karena wanita menikah dengan dua laki-laki itu tidak bisa karena 

ayat Al-Qur’an nya sudah jelas. Jadi yang mendapatkan perintah ini laki-

laki, dan nikahilah apa apa yang kamu anggap baik, (minannisa’i) dari 

wanita, (masna) dua, (masulasah) tiga, (marba’) dan empat. Dan jika tidak 

mampu itu maka satu saja. Lalu ada surat ke 4 ayat 3 (Q.S An-Nissa) ini 

khusus masalah wanita. Jadi  dalam ayat ini sudah jelas yang bisa menikah 

berhadapan lebih banyak adalah laki-laki. (mankiqu) jelas laki-laki.” 

 

Jadi masalah seperti ini sudah dijelaskan dalam Al-Qur’an 

bagaimana hukumnya, dan tidak bisa dibenarkan atas alasan apapun itu. 

Apalagi beranganggapan bahwa nikah sirri adalah untuk menghindari zina 

maka hal ini berarti diamenghindari dosa yang satu tetapi sudah jatuh dosa 

yang lainnya. Maka langkah yang harus diambil sebetulnya tetap untuk 

dilakukan gugat cerai terhadap suami sahnya bahwa dia sudah tidak 

dinafkahi berapa lamanya sebagaimana sighat yang sudah jelas pada saat 

menikah suaminya sudah membaca. Dan dalam hal ini sudah jelas 

suaminya tidak merujuk dan tidak pulang, demikian sebetulnya jelas sah 

jatuhnya lalu ketika sudah sah bercerai maka menikah secara sah dengan 



laki-laki pilihannya. Selanjutnya beliau menekankan beberapa tanggapan 

bahwa : 

 

“Dalam hal ini mangkanya kita harus belajar agama, islam itu harus 

dipelajari dengan sempurn, karena jika kita paham kita akan mudah. Tetapi 

karena dia tidak paham dalam melakukan ini dan mengambil hukum 

sendiri dan ini yang disindir dalam Al-Qur’an bahwa ada orang jika sudah 

tersesat melakukan sesuatu  perbuatan yang salah dia merasa benar.”3 

 

Dari adanya 3 narasumber diatas, sudah jelas bahwa hal hal yang 

melatarbelakangi pernikahan ini adalah adanya suaminya sah yang belum 

menjatuhkan talak terhadap istrinya yang menjadi hal yang dianggap cukup 

lama untuk mengurus ke pengadilan karena belum jatuhnya talak dan 

dilakukan pernikahan lagi namun secara sirri. Dalam 3 narasumber yang 

satunya selaku tokoh agama untuk menguatkan hal fiqh munakahat maka 

sebetulnya terjadinya pernikahan ini adalah tidak sah. 

 

B. Temuan Penelitian 

Berdasarkan temuan penelitian diperoleh data bahwanya praktik 

pernikahan yang dilakukan orang yang masih dalam status suami istri yang 

berasal dari Desa Suru Kecamatan Doko Kabupaten Blitar, berdasarkan sumber 

hukum Undang-Undang No.1 Tahun 1974, serta Fiqh Munakahat. Pernikahan 

siri yang telah dilakukannya tidak sah atau tidak halal baik secara agama maupun 

negara. Secara agama sang suami pertama belum mentalaknya dan hubungannya 
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masih suami istri meskipun suaminya tidak memberikan nafkah lama. Dan 

seorang perempuan yang masih bersuami tidak diperbolehkan untuk menikah 

lagi.  

 


