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MOTTO 

 

 Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh 

jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah 

mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui (QS. Al-Baqarah 2 :216). 

 Jangan pernah menyerah karena ada banyak mimpi yang harus diraih. 

Semua ada masanya, termasuk penderitaan ada masanya. Manusia tidak bisa 

menghindari cobaan Tuhan, maka dari itu menghadapi adalah jalan satu-

satunya. 

 Seberapa sering keluarga mengecewakan, keluarga tetaplah keluarga. 
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ABSTRAK 

 
Maghfiroh, Nur Himmah Naela, 2016. “Implementasi Undang-Undang Nomor 

50 Tahun 2009 Pada Itsbat Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mungkid 

terhadap Pentepan Nomor:0011/Pdt.P/2016/PA.Mkd)”. Skripsi, Program Studi 

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I : 

Dian Latifiani, S.H., M.H. Pembimbing II : Baidhowi, S.Ag., M.Ag. 

 

Kata Kunci: Itsbat  Nikah; Kemaslahatan Anak; UU No.50 Tahun 2009 

 

 

Itsbat Nikah adalah upaya untuk mengesahkan perkawinan yang sah 

secara agama tetapi tidak sah secara hukum. Itsbat Nikah diatur pada Pasal 49 

Ayat (2) huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 

Kompilasi Hukum Islam. Dalam prakteknya masih sering ditemui adanya 

permohonan Itsbat Nikah setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku, 

salah satunya yaitu Penetapan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 

0011/Pdt.P/2016/PA.Mkd. 

Perumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimana dasar hukum 

hakim dalam menetapkan perkara Nomor: 0011/Pdt.P/2016/PA.Mkd, (2) 

Bagaimana akibat hukum terhadap penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2016/PA.Mkd. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yurisdis empiris dengan jenis 

penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data dalam skripsi ini adalah sumber data 

primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan 

studi dokumen. Metode validitas dengan triangulasi sumber.  

Hasil penelitian ini yaitu, (1) Penetapan Itsbat Nikah Nomor: 

0011/Pdt.P/2016/PA.Mkd diajukan oleh pemohon yang menikah pada 23 Juli 

2000 dengan alasan pembuatan akta kelahiran anak. Selama perkawinan para 

pemohon dikaruniai 3 orang anak. Ada beberapa dasar pertimbangan hakim 

diantaranya Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang berisi 

“Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan 

perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. Secara tersirat 

pertimbangan utamanya adalah  untuk kemaslahatan ketiga anak pemohon. (2) 

Akibat hukum dari penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2016/PA.Mkd adalah bahwa 

perkawinan yang terjadi pada tanggal 23 Juli 2000 menjadi sah. Sehingga 

memiliki akibat hukum yang berlaku surut yaitu : pertama, adanya hak dan 

kewajiban antara suami istri. Kedua, 3 anak yang dilahirkan dari perkawinan 

tersebut mendapatkan haknya menjadi anak sah. Ketiga, antara suami istri 

maupun orangtua dan anak berhak saling mewarisi. 

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah, (1) Bahwa Hakim dalam 

pertimbangannya tidak hanya menggunakan Undang-Undang tetapi juga 

berdasarkan Ijtihad hakim yaitu dengan menggunakan teori kemaslahatan. (2) 

Penetapan Itsbat Nikah memberikan kepastian hukum bahwa perkawinan yang 

telah diitsbatkan memiliki kekuatan hukum dan diakui menjadi perkawinan yang 

tercatat dan sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berakibat 

terhadap anak, harta warisan, maupun harta yg dimiliki karena berlaku surut. 
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    BAB 1   

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

 Segala kehidupan didunia ini, sesuatu dijadikan Allah SWT 

berpasang-pasangan. Manusia dijadikan Allah SWT dari dua jenis laki-laki dan 

perempuan, untuk mengikat kedua jenis laki-laki dan perempuan dalam ikatan 

yang sah maka dilakukan perkawinan melalui akad nikah. Perkawinan disyaratkan 

supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan 

bahagia di dunia dan akhirat dibawah naungan cinta kasih dan ridha Illahi. 

(Sosroatmodjo, 1978:33) 

 Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang 

mampu untuk segera melaksanakannya, karena dengan perkawinan dapat 

mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh 

karena itu bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan 

untuk memasuki perkawinan belum siap, dianjurkan untuk berpuasa. Hal ini 

bertujuan agar dapat membentengi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji, 

yaitu perzinaan.  

 Indonesia telah memiliki aturan-aturan hukum yang mengatur masalah 

perkawinansebelum Undang-undang perkawinan berlaku, diantaranya adalah 
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Burgelijk Wetbook (BW), Hukum Adat, Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan 

Nikah, Talak, Rujuk. Sekarang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan 

Kompilasi Hukum Islam.  Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan, macam-macam hukum perkawinan tersebut dilebur 

menjadi satu hukum perkawinan, yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. 

 Perbuatan nikah baru dikatakan perbuatan hukum, apabila dilakukan 

menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif, yaitu yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang 

Perkawinan. Lalu bagaimana dengan perkawinan yang telah dilaksanakan 

sebelum dikeluarkan Undang-Undang Perkawinan ? Perkawinan yang telah 

dilaksanakan tetap sah, karena telah diatur secara jelas dalam Pasal 64 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang ini 

berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah sah. 

 Perkawinan yang dilaksanakan sebelum Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 belum semuanya mempunyai kemampuan yang memadai dalam 

prosedur perkawinan, demikian juga tingkat pengetahuan dari masyarakat yang 

berkenaan dengan Undang-Undang masih belum tinggi, maka dalam prakteknya 
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sebagian masyarakat tidak melakukan perkawinan dengan prosedur negara tetapi 

hanya dengan prosedur agama. 

 Sahnya suatu perkawinan merupakan hal yang sangat penting, karena 

berkaitan erat dengan akibat–akibat perkawinan, baik yang menyangkut keturunan 

maupun harta. Menurut hukum Islam, perkawinan dianggap sah apabila telah 

memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Dengan memenuhi syarat-syarat dan 

rukun-rukun perkawinan, perkawinan bagi orang Islam telah sah tanpa ada 

pencatatan. Namun dizaman modern sekarang ini sudah ada tuntutan persyaratan 

formil berupa pencatatan perkawinan. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 

Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila 

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, 

tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Selain itu pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa 

perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai pasal 2 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jadi perkawinan sah apabila 

dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Seandainya tidak 

memenuhi dasar pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, maka perkawinan 

menurut agama tersebut tetap sah. 

 Pada zaman dahulu, perkawinan cukup sah dengan dipenuhinnya 

syarat-syarat materiil yaitu hanya dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan, 

tetapi dengan adanya tuntutan persyaratan formil berupa pencatatan perkawinan 

ini sudah menjadi lazim di zaman modern sekarang ini. Dalam melaksanakan 
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peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Perkawinan, maka pencatatan suatu 

perkawinan diatur dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

antara lain ditegaskan : 

1. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan 

perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai 

Pencatat sebagimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. 

2. Pencatatan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut 

agamanya dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh 

Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana 

dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan 

perkawinan. 

3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku 

bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan 

yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana 

ditentukan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9 Peraturan 

Pemerintahan ini. 

 Praktek didalam masyarakat, ada suatu perkawinan yang dilaksanakan 

tidak memiliki bukti akta nikah atau mungkin perkawinanya sudah dicatat, tetapi 

catatannya tidak atau kurang jelas atau akta nikah yang dimilikinya telah hilang 

atau karena sebab lainnya, maka akan mengalami kesulitan untuk 

mempertanggungjawabkan kepastian perkawinannya,. Padahal suatu perkawinan 

dikatakan mempunyai kepastian hukum, apabila mempunyai akta nikah yang 
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dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Jika suatu perkawinan atau dalam 

keadaan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka pihak yang 

berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama, 

dengan pokok perkara Permohonan Itsbat Nikah atau Permohonan Pengesahan 

Nikah. Demi kepastian hukum bagi generasi yang akan datang sangat diperlukan 

adanya bukti pencatatan perkawinan bagi orang-orang Islam pada Kepala Kantor 

Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal bagi orang yang 

beragama Islam. 

 Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Peraturan 

Pelaksanaanya didalamnya telah diatur tata cara melakukan perkawinan, dimana 

suatu perkawinan dapat dilangsungkan apabila syarat-syarat administrasi telah 

terpenuhi, yang kemudian dikeluarkan akta nikah sebagai adanya bukti adanya 

perkawinan. Persoalan timbul apabila perkawinan yang telah dilangsungkan tidak 

ada bukti autentiknya, seperti perkawinan dibawah tangan, perkawinan sebelum 

atau sesudah Undang-Undang Perkawinan yang tidak pernah dicatatkan atau 

sebab lain seperti hilangnya akta nikah karena musnah atau terbakar. Untuk 

mengatasi persoalan pembuktian perkawinan tersebut, pihak yang berkepentingan 

dapat mengajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama. 

 Landasan yuridis mengenai Itsbat Nikah adalah Pasal 49 Ayat (2) 

angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang 

Undang Nomor 50 Tahun 2009, bunyinya : “Yang dimaksud dengan perkawinan 
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adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai 

perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain : 

22.Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan 

yang lain.” Dengan demikian landasan yuridis dari itsbat nikah adalah ketentuan 

yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

dan diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut yang dapat 

disimpulkan bahwa kompetensi absolut Pengadilan Agama tentang masalah Itsbat 

Nikah, meliputi : 

a. Perkara permohonan itsbat nikah itu adalah bersifat voluntair 

murni; 

b. Perkawinan yang dapat di itsbatkan adalah perkawinan yang terjadi 

sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bukan 

perkawinan yang terjadi sesudahnya. (Anshary, 2010:32) 

 Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3) juga mengatur mengenai 

Itsbat Nikah yaitu berbunyi : Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan 

Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : 

(a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian pereraian; 

(b) Hilangnya Akta Nikah; 

(c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; 
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(d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 

Tahun 1974 dan; 

(e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan 

perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974. 

 Praktik beracara di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar‟iyah, para 

hakim pada umumnya langsung menerima dan menerapkan ketentuan Pasal 7 ayat 

(3) Kompilasi Hukum Islam tersebut, tanpa terlebih dahulu menguji kekuatan 

keberlakuan KHI tersebut dihadapan Undang-Undang. Menurut buku pedoman 

pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama menyebutkan perkara yang 

dapat diajukan permohonan Itsbat Nikah hanya perkawinan yang terjadi sebelum 

berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perkawinan yang tidak 

dicatat oleh PPN yang dilangsungkan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk kepentingan perceraian. Dengan kata lain 

hakim boleh mengabulkan permohonan Itsbat Nikah terhadap perkawinan setelah 

berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 terbatas untuk kepentingan 

perceraian saja. 

 Namun dalam prakteknya masih sering ditemui adanya permohonan 

Itsbat Nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah  UU No 1 tahun 1974 

berlaku bukan untuk kepentingan perceraian. Dalam praktek Itsbat Nikah, salah 

satu perkara permohonan Itbat Nikah terhadap perkawinan dibawah tangan setelah 

Undang-undang Perkawinan berlaku yang pernah diputus dan dikabulkan di tahun 

2016  yaitu Penetapan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 

0011/Pdt.P/2016/PA.Mkd dimana Pemohon menikah sirri pada tanggal 23 Juli 
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2000 dengan wali nikah ayah kandung pemohon. Pemohon mengajukan 

permohonan itsbat nikah untuk kepentingan pengurusan akta kelahiran anak para 

pemohon. 

 Berdasarkan uraian diatas yang mendorong penulis untuk menyusun 

penulisan hukum yang berjudul “IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG 

NOMOR 50 TAHUN 2009 PADA ITSBAT NIKAH (Studi Kasus di 

Pengadilan Agama Mungkid Terhadap Penetapan 

Nomor:0011/Pdt.P/2016/PA.Mkd) 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan diatas, 

maka diperoleh identifikasi masalah yang kemungkinan muncul dari latar 

belakang permasalahan tersebut, antara lain : 

1. Banyaknya pengajuan permohonan Itsbat Nikah terhadap perkawinan yang 

dilakukan setelah adanya Undang-Undang Perkawinan. 

2. Ketidaksesuaian antara Penerapan Undang-Undang No 50 tahun 2009 pasal 

49angka 22 dengan penetapan Nomor: 0011/Pdt.P/2016/PA.Mkd. 

3. Jika permohonan Itsbat Nikah terhadap perkawinan sirri dikabulkan 

permohonanya, orang  akan cenderung  menjadi  bersikap  enteng  untuk  

mengabaikan pencatatan nikahnya secara langsung pada saat perkawinan. 

4. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat akan arti penting dari pencatatan 

perkawinan sehingga masih terjadi adanya praktek perkawinan sirri. 
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5. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai itsbat nikah termasuk akibat 

hukum dari itsbat nikah. 

 

1.3. Pembatasan Masalah 

  Sesuai dengan lingkup masalah yang telah ditentukan, maka untuk 

menghindari agar jangan sampai timbul suatu pembahasan yang nantinya keluar 

dari pokok permasalahan dalam kaitannya dengan judul yang telah dipilih 

tersebut, maka untuk itu fokus pembahasan masalah dalam penulisan skripsi ini, 

antara lain : 

1. Dasar hukum hakim dalam menetapkan perkara 

Nomor:0011/Pdt.P/2016/PA.Mkd. 

2. Akibat hukum terhadap penetapan Nomor:0011/Pdt.P/2016/PA.Mkd. 

 

1.4. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar  belakang, permasalah yang dapat dimunculkan 

antara lain : 

1. Bagaimana dasar hukum hakim dalam menetapkan perkara 

Nomor:0011/Pdt.P/2016/PA.Mkd ? 

2. Bagaimana akibat hukum terhadap penetapan 

Nomor:0011/Pdt.P/2016/PA.Mkd ? 
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1.5. Tujuan Penelitian 

 Secara umum skripsi ini adalah merupakan suatu persyaratan 

penyelesaian studi pada perguruan tinggi. Oleh karena itu penulis mempunyai 

suatu kewajiban secara formal terkait pada aturan-aturan perguruan tinggi 

tersebut. Namun secara khusus penelitian ini bertujuan : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisa dasar hukum hakim dalam 

mengabulkan permohonan Itsbat Nikah Nomor0011/Pdt.P/2016/PA.Mkd 

terhadap pernikahan dibawah tangan setelah berlakunya Undang-Undang 

No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa akibat hukum terhadap penetapan 

Nomor:0011/Pdt.P/2016/PA.Mkd. 

 

1.6. Manfaat Penelitian 

  Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis 

a. Sebagai media pembelajaran metode penelitian hukum sehingga dapat 

menunjang kemampuan individu mahasiswa. 

b. Menambah pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya dan bagi 

peneliti pada khususnya terhadap permohonan Itsbat Nikah. 

c. Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian berikutnya. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi hakim, dapat memberi masukan atau sumbangsih pemikiran 

kepada pihak-pihak yang berwenang dalam pelaksanaan itsbat nikah 

di Indonesia. 

b. Bagi masyarakat, dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan 

itsbat nikah, agar dapat berguna bagi masyarakat. 

1.7. Sistematika Penulisan 

 Penulisan skripsi ini terdiri dari 3 bagian yang mencakup 5 bab yang 

disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut : 

a. Bagian Awal Skripsi 

Bagian awal skripsi terdiri atas sampul, lembar kosong berlogo 

Universitas Negeri Semarang bergaris tengah 3 cm, lembar judul, 

lembar pengesahan, lembar pernyataan, lembar motto dan persembahan, 

kata pengantar, lembar abstrak, daftar isi, daftar label, daftar tabel, 

daftar gambar dan daftar lampiran. 

b. Bagian Pokok Skripsi 

Bagian pokok skripsi terdiri atas bab pendahuluan, teori yang 

digunakan untuk landasan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian 

dan pembahasan, dan penutup. Adapun bab-bab  dalam bagian pokok 

skripsi sebagai berikut : 
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BAB I PENDAHULUAN 

Berisi mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi teori-teori yang digunakan untuk landasan penelitian, diantaranya 

yaitu perkawinan, Itsbat Nikah. 

BAB III. METODE PENELITIAN 

Berisi mengenai metode yang digunakan, yaitu meliputi jenis 

penelitian, jenis data penelitian, cara pengumpulan data, dan analisis 

data. 

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisi mengenai hasil penelitian yang meliputi analisis penetapan 

Nomor:0011/Pdt.P/2016/PA.Mkd mengenai Permohonan Itsbat Nikah, 

serta akibat hukum yang ditimbulkan akibat adanya penetapan Itsbat 

Nikah Nomor:0011/Pdt.P/2016/PA.Mkd. Sehingga hasil akhirnya dapat 

dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian selanjutnya. 

BAB V. PENUTUP 

Pada bagian penutup yang merupakan bab terakhir skripsi, berisi 

mengenai simpulan dan saran.  

c. Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir skripsi yang terdiri dari daftar pustaka lampiran-lampiran.
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tinjauan Umum tentang Peradilan Agama 

2.1.1. Pengertian Peradilan Agama 

  Pengkajian tentang Peradilan Agama di Indonesia dan peradilan pada 

umumnya, terdapat berbagai kata atau istilah khusus, di antaranya peradilan dan 

pengadilan. Peradilan dan pengadilan merupakan dua istilah dari kata dasar yang 

sama tetapi memiliki pengertian yang berbeda. Peradilan, merupakan salah satu 

pranata dalam memenuhi hajat hidup masyarakat dalam menegakkan hukum dan 

keadilan, yang mengacu kepada hukum yang berlaku. Sedangkan pengadilan, 

merupakan satuan organisasi yang menyelenggarakan penegakan hukum dan 

keadilan tersebut. Meskipun demikian, kedua istilah tersebut kadang-kadang 

digunakan dalam pengertian yang sama. 

  Menurut Cik Hasan Bisri, Peradilan adalah kekuasaan negara dalam 

menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara untuk 

menegakkan hukum dan keadilan. Adapun yang dimaksud dengan kekuasaan 

negara adalah kekuasaan kehakiman yang memiliki kebebasan dari campur tangan 

pihak kekuasaan negara lainnya. 

  Pengadilan adalah penyelenggara peradilan, atau dengan kata lain, 

pengadilan adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman  
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untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, Peradilan Agama 

dapat dirumuskan sebagai kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, 

mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-

orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan 

Agama adalah pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan Peradilan Agama. 

Adapun satuan penyelenggara peradilan pada tingkat kedua (banding) adalah 

Pengadilan Tinggi Agama (PTA), sedangkan pengadilan pada tingkat kasasi 

adalah Mahkamah Agung (MA). (Mubarok, 2004:2-3) 

2.1.2. Kewenangan Absolut Peradilan Agama 

 Kewenangan absolut adalah wewenang mengadili yang menyangkut 

pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilanatau wewenang mengadili yang 

diberikan kepada masing-masing pengadilan di lingkungan badan peradilan yang 

berbeda. Kekuasaan dan wewenang macam ini berhubungan dengan perkara-

perkara yang diberikan.dengan demikian, yang dimaksud kewenangan absolut 

adalah suatu kewenangan dari badan peradilan dalam memerikasa jenis perkara 

yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain. (Hamami, 

2013:178) 

 Kewenangan mengadili bidang-bidang apa saja yag diberikan Negara 

(Undang-Undang) kepada pengadilan dalam lingkup Peradilan Agama, 

peraturannya tertuang di dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang 

telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Sesuai 
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ketentuan pasal dimaksud, maka ukuran atau patokan yang perlu diperhatikan 

dalam penentuan kewenangan absolut Peradilan Agama adalah sebagai berikut : 

a. Perkawinan 

b. Waris 

c. Wasiat 

d. Hibah 

e. Wakaf 

f. Zakat 

g. Infaq 

h. Shadaqah 

i. Ekonomi syariah 

j. Pembiayaan syariah 

k. Pegadaian syariah 

l. Dana pensiun dan lembaga keuangan syariah 

m. Bisnis syariah 

 Penjelasan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang dimaksud 

dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undnag-

undang mengenai perkawinan yang berlaku menurut syariah, antara lain : 

1. Izin beristri lebih dari seorang. 

2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua 

puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus 

ada perbedaan pendapat. 
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3. Dispensasi kawin; 

4. Pencegahan perkawinan; 

5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah; 

6. Pembatalan perkawinan; 

7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri; 

8. Perceraian karena talak; 

9. Gugatan perceraian; 

10. Penyelesaian harta bersama; 

11. Penguasaan anak-anak; 

12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak 

yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya; 

13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas 

istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri. 

14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak; 

15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua; 

16. Pencabutan kekuasaan wali; 

17. Penunjukan orang lain sebagai wali olehpengadilan dalam hal kekuasaan 

seorang wali dicabut; 

18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 

(depalan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya; 

19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di 

bawah kekuasaannya; 
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20. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak 

berdasarkan hukum Islam; 

21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan 

perkawinan campuran; 

22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan lain. 

 

2.1.3. Kewenangan Relatif Peradilan Agama 

 Penentuan kompetensi relatif ini sangat penting untuk memberikan 

petunjuk kepada pihak berperkara ke Pengadilan Agama mana ia dapat 

mengajukan gugatan/permohonannya agar gugatan/permohonannya memenuhi 

persyaratan formil dan pihak yang merasa keberatan beracara pada suatu 

Pengadilan Agama tertentu dapat mengajukan tangkisan (eksepsi) dengan 

landasan kewenangan relatif ini. 

 Kewenangan relatif adalah kekuasaan yang berhubungan dengan 

wilayah hukum, yakni kekuasaan dan wewenang yang diberikan antar pengadilan 

dalam lingkungan peradilan yang sama. Misalnya antar Pengadilan Agama 

Bandung dengan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, antar Pengadilan Agama 

Tajung arang dengan Pengadilan Agama Metro dan lain-lain. Dan bukan antar 

Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri karena wewenang antar pengadilan 

dalam lingkungan peradilan yang berbeda adalah merupakan wewenang absolute. 
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 Dasar hukum pemberian kekuasaan atau kompetensi relatif bagi 

pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah pasal 4 ayat (1) dan (2) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah 

diubah degan Undnag-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 

50 Tahun 2009. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa : 

(1) Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di Ibu Kota Kabupaten, 

dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten. 

(2) Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di Ibu Kota Propinsi, dan daerah 

hukumnya meliputi wilayah propinsi. (Hamami, 2013:176)  

 

2.1.4. Perkara-Perkara Khusus Peradilan Agama 

 Menurut Ropaun Rambe (2001:82) ditinjau dari sifatnya, gugatan ke 

pengadilan terdiri dari dua, yaitu yang bersifat Volunter dan Contentiosa. Gugat 

yang bersifat volunter menurut hukum acara pada umumhya dibuat dalam bentuk 

permohonan dan tidak mengandung sengketa sedangkan gugat yang bersifat 

contentiosa dibuat dalam bentuk gugatan yang jelas mengandung sengketa. 

2.1.4.1.Perkara Volunter dan Ciri-cirinya 

 Menurut ketentuan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam pasal 2 

ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970, pada dasarnya badan-badan peradilan hanya 

berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara 

yang mengandung sengketa (contentiosa), sedangkan perkara permohonan 
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(volunter) bukan menjadi kewenangan badan-badan peradilan kecuali ditentukan 

Undang-Undang menjadi wewenang badan peradilan. 

Perkara dalam bentuk volunter mempunyai ciri antara lain : 

a. Hanya mempunyai satu pihak yang disebut sebagai pemohon. 

b. Tidak mengandung sengketa. 

c. Putusan hakim berupa penetapan. 

d. Upaya hukumnya adalah verzet dan kasasi. 

 Perkara volunter hanya mempunyai satu pihak maka kekuatan 

putusannya juga hanya sepihak, pihak lain di luar putusan volunter tidak dapat 

dipaksakan untuk mengakui kebenaran putusan volunter, dan karenanya putusan 

volunter tidak mempunyai kekuatan eksekutorial. Perkara volunter diajukan oleh 

pemohon pada umumnya agar pemohon dapat melakukan tindakan hukum yang 

memerlukan syarat adanya suatu penetapan dari pengadilan. 

2.1.4.2.Perkara Volunter pada Peradilan Agama 

 Menurut Ropaun Rambe (2001:86-87) dalam lingkungan Peradilan 

Agama, perkara volunter dalam bidang perkawinan yang dibenarkan diselesaikan 

oleh Peradilan Agama ditemui pada perkara-perkara : 

a. Dispensasi nikah 

b. Ijin nikah 

c. Wali adlal 

d. Permohonan penetapan perwalian 

e. Penetapan asal-usul anak 
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f. Ijin poligami 

g. Itsbat nikah. 

 

2.1.5. Asas-AsasPeradilan Agama 

 Asas umum Peradilan Agama adalah asas hukum terutama dalam 

bidang hukum acara yang secara khusus dimiliki oleh Peradilan Agama. Asas-

asas hukum acara di Pengadilan Agama yang terkadnung dalam Undang-Undang 

No.7 Tahun 1989 jo.UU No.3 Tahun 2006 jo.UU No.50 Tahun 2009 adalah 

sebagai berikut : 

a. Asas tidak boleh menolak perkara 

Asas hukum ini bermakna bahwa Pengadilan Agama tidak boleh menolak 

untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya 

dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib 

memeriksa dan memutusnya (vide Pasal 56) 

b. Asas keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa 

Asas hukum ini bermakna bahwa peradilan dilakukan demi keadilan 

berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Tiap penetapan dan putusan dimulai 

dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim diikuti demi keadilan berdasarkan 

Ketuhanan yang Maha Esa (vide Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2)). 

c. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan 

Asas hukum ini bermakna bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, 

cepat dan biaya ringan (vide Pasal 57 ayat (3)). Pengadilan membantu para 

pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan 
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dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya 

ringan (vide Pasal 58 ayat (2)). 

d. Asas tidak membeda-bedakan 

Asas hukum ini bermakna bahwa pengadilan menurut hukum dengan tidak 

membeda-bedakan orang (vide Pasal 58 ayat (1)). 

e. Asas pemeriksaan terbuka untuk umum 

Asas hukum ini bermakna bahwa sidang pemeriksaan Pengadilan Agama 

terbuka untuk umum, kecuali apabila undnag-undang menentukan lainatau 

jika Hakim dengan Pengadilan Agama mempunyai alasan-alasan penting 

yang dicatat dalam berita acara sidang, memerintahkan bahwa pemeriksaan 

secara keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dengan sidang tertutup (vide 

Pasal 59 ayat (1)). 

f. Asas kerahasiaan permusyawaratan hakim. 

Asas hukum ini bermakna bahwa rapat permusyawaratan hakim bersifat 

rahasia (vide Pasal 59 ayat (3)). 

g. Asas penetapan dan putusan terbuka untuk umum. 

Asas hukum ini bermakna bahwa penetapan dan putusan Pengadilan Agama 

hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang 

terbuka untuk umum (vide Pasal 60). (Syaifuddin, 2013:240-241). 

 

2.1.6. Prinsip-Prinsip Peradilan Agama 

 Menurut Abdul Manan(2005 : 195-208) Prinsip-prinsip dalam 

persidangan tidak boleh diabaikan oleh Majelis Hakim, sebab hal tersebut 
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menyangkut keabsahan sidang yang dilaksanakannya. Adapun prinsip-prinsip 

persidangan yang harus dilaksanakan oleh majelis hakim antara lain sebagai 

berikut : 

a. Prinsip Personalitas ke-Islaman 

Prinsip ini berarti Peradilan Agama hanya mengadili mereka yang 

mengaku dirinya memeluk agama Islam. Penerapan prinsip personalitas 

keislaman ini harus meliputi para pihak yang berperkara dan keduanya 

harus sama-sama beragama Islam. Demikian juga tentang hubungan 

hukumnya harus berlandaskan hukum Islam. 

b. Prinsip persidangan terbuka untuk umum 

Prinsip ini berarti bahwa setiap orang boleh mendengarkan dan mengikuti 

jalannya persidangan, dengan demikian diharapkan : 

(1) Dapat menjamin adanya sosial control atas tugas-tugas yang 

dilaksanakan oleh hakim tersebut, sehingga dengan demikian hakim 

dapat mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang fair serta tidak 

memihak. 

(2) Untuk memberikan edukasi dan prepensi kepada masyarakat tentang 

suatu peristiwa. 

(3) Masyarakat dapat menilai mana yang baik dan mana yang buruk. 

 Terhadap prinsip terbuka untuk umum ini ada pengecualian yaitu 

apabila undang-undang menentukan lain atau berdasarkan alasan-alasan penting 

yang menurut hakim pemerikasaan harus dilakukan dalam sidang tertutup. 

Meskipun pemeriksaan persidangan dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk 
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umum, tetapi putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. (vide Pasal 

17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970) 

a. Prinsip persamaan hak dan kedudukan dalam persidangan 

prinsip ini berarti bahwa pihak-pihak yang berperkara harus diberlakukan 

sama dan adil, masing-masing pihak harus diberikan kesempatan yang sama 

dalam memberikan pendapatnya. 

b. Prinsip hakim aktif memberi bantuan 

Prinsip ini berarti dalam pemeriksaan perkara di depan sidang, hakim 

bertindak memimpin persidangan, yakni mengatur, mengarahkan, dan 

menentukan hukumnya. Hakim berperan aktif memimpin dari awal sampai 

akhir pemeriksaan. Hakim juga berwenang untuk memberikan petunjuk 

kepada para pihak yang berperkara agar perkara yang diajukan itu menjadi 

jelas duduk perkaranya, sehingga memudahkan hakim dalam memeriksa, 

mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut. (Pasal 119 HIR dan Pasal 

143 R.Bg) 

c. Prinsip setiap berperkara dikenakan biaya 

Dasar hukum tentang biaya perkara adalah ketentuan Pasal 22 ayat (4) HIR 

dan Pasal 145 ayat (4) R.Bg. dalam kedua peraturan ini dikemukakan bahwa 

setiap orang yang bermaksud memasukkan perkaranya ke pengadilan harus 

terlebih dahulu membayar uang muka biaya perkara dan berapa habis biaya 

perkara secara keseluruhan akan diperhitungkan kemudian kalau  perkara 

sudah selesai disidangkan. Uang muka biaya perkara itu ditentukan oleh 

Ketua Pengadilan, selanjutnya berapa biaya yang diperlukan dalam 
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penyelesaian perkara itu ditentukan oleh Majelis Hakim yang 

menyidangkan perkara tersebut. Jumlah keseluruhan biaya perkara 

dicantumkan dalam amar putusan dan sekaligus kepada siapa biaya perkara 

itu dibebankan. Disamping itu, majelis hakim juga harus mencantumkan 

biaya perkara yang telah dipergunakan itu secara rinci pada kaki putusan, 

lembar terakhir putusan sebagai pertanggungjawaban pengadilan kepada 

pihak pihak yang berperkara. 

d. Prinsip pengadilan harus majelis.  

Dalam pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang 

ketentuan ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dijelaskan bahwa susunan 

persidangan untuk semua badan peradilan harus majelis yang terdiri 

sekurang kurangnya tiga orang. Pengertian sekurang kurangnya berati boleh 

lebih dari tiga orang asalkan ganjil, dengan maksud apabila terjadi 

ketidaksepahaman dlam suatu masalah yang disidangkan ada pertimbangan 

suara dan perkara tersebut dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.  

 Pelaksanaan hakim tunggal masih dibenarkan asalkan ada izin terlebih 

dahulu dari mahkamah agung. Pengadilan tinggi agama dan pengadilan agama 

dapat memohon izin untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal 

dengan disertai alasan alasan yang dibenarkan oleh peraturan yang berlaku. 

Biasanya izin tersebut dimintakan dengan alasan bahwa dilingkungan peradilan 

agama masih kekurangan hakim, sedangkan perkara harus dilaksanakan dengan 

cepat sederhana, dan biaya ringan. 
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2.2. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan 

2.2.1.  Pengertian Perkawinan 

2.2.1.1. Menurut Undang-Undang Perkawinan 

 Pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 dikatakan bahwa “Perkawinan ialah 

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 Esa. Jadi menurut perundangan 

perkawinan itu ialah “ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita”. 

Pengertian perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 UU Nomor 1 

Tahun 1974 perlu dipahami benar-benar oleh masyarakat, karena merupakan 

landasan pokok dari aturan hukum perkawinan lebih lanjut, baik yang terdapat 

dalam,.UU Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam peraturan lainnya yang 

mengatur tentang perkawinan. (Hadikusuma, 2007:8). 

 Pengertian perkawinan seperti dicantumkan pada Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini mempunyai perincian sebagai berikut : 

1. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami istri. 

2. Ikatan lahir batin ini ditunjukkan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang bahagia dan kekal. 

3. Ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa. Ikatan ini merupakan pondasi yang kuat dalam membentuk 

dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. 
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2.2.1.2. Menurut Hukum Islam 

 Sesuai dengan pernyataan Q.S. An-Nisa : 21, Perkawinan adalah 

suatumiitsaaqan ghliidhan atau perjanjian yang kuat, dimana hubungan antara 

seorang laki-laki dengan seorang perempuan telah terikat untuk membentuk 

keluarga yang bahagia dan kekal.Menurut hukum Islam perkawinan adalah 

“akad” (perikatan) antara wali wanita calon isteri dengan pria calon suaminya. 

Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab 

(serah) dan terima (kabul) oleh si calon suami yang dilaksanakan di hadapan dua 

orang saksi yang memenuhi syarat. Jika tidak demikian maka perkawinan tidak 

sah, karena bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan 

Ahmad yang menyatakan “Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang 

saksi yang adil”. 

 Jadi perkawinan menurut agama Islam adalah perikatan antara Wali 

perempuan (calon isteri) dengan calon suami perempuan itu, bukan perikatan 

antara seorang pria dengan seorang wanita saja sebagai dimaksud dalam pasal 1 

Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Kata „Wali‟ berarti bukan saja bapak tetapi 

juga termasuk datuk (embah). Saudara-saudara pria dari paman, kesemuanya 

menurut garis keturunan pria (paman), anak-anak pria dari paman, kesemuanya 

menurut garis keturunan pria (patrilinial) yang beragama Islam. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa ikatan perkawinan Islam berarti pula perikatan kekerabatan 

bukan perikatan perseorangan (Hadikusuma, 2007:10-11). Jadi pengertian 

Perkawinan dalam pandangan Hukum Islam adalah sesuatu yang luhur dan sakral, 

bermakna ibadah kepada Allah SWT, mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan 



27 
 

 

dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab dan mengikuti ketentuan-

ketentuan hukum. 

2.2.2. Rukun dan Syarat Perkawinan 

 Menentukan sah tidaknya perkawinan menurut hukum Islam dan 

hukum positif harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan 

merupakan faktor penentu bagi sahnya atau tidak sahnya suatu perkawinan. 

Adapun syarat perkawinan adalah faktor-faktor yang harus dipenuhi oleh para 

subjek hukum yang merupakan unsur atau bagian dari akad perkawinan. 

2.2.2.1.Menurut Hukum Islam 

 Rukun perkawinan menurut Hukum Islam adalah wajib dipenuhi oleh 

orang-orang Islam yang akan melangsungkan perkawinan. Dampak dari sah atau 

tidak sahnya perkawinan adalah mempengaruhi atau menentukan hukum 

kekeluargaan lainnya , baik dalam bidang hukum perkawinan itu sendiri, maupun 

di bidang hukum kewarisan. 

 Ada lima rukun dalam perkawinan dan masing-masing rukun itu 

memiliki syarat-syarat tertentu, antara lain : 

1. Calon Suami 

Syarat-syaratnya, antaralain : 

a. Beragama Islam 

b. Laki-laki 

c. Jelas orangnya 
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d. Dapat memberikan persetujuan 

e. Tidak terdapat halangan perkawinan 

2. Calon Istri 

Syarat-syaratnya, antara lain : 

a. Beragama Islam 

b. Perempuan 

c. Jelas orangnya‟dapat dimintai persetujuannya 

d. Tidak terdapat halangan perkawinan 

3. Wali nikah 

Wali dari pihak perempuan atau wakilnya inilah yang harus dipenuhi untuk 

menikahkan dengan seorang laki-laki yang akan menjadi suaminya kelak. 

Apabila perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali perempuan, maka 

perkawinan yang dilakukan adalah tidak sah. Syarat-syarat untuk menjadi 

wali nikah, antara lain : 

a. Laki-laki 

b. Dewasa 

c. Mempunyai hak perwalian 

d. Tidak terdapat halangan perkawinan 

4. Saksi Nikah 

Dua orang saksi nikah diperlukan dalam sebuah perkawinan karena 

merupakan salah satu syarat perkawinan. Syarat-syarat menjadi saksi, antar 

lain : 

a. Minimal dua orang laki-laki 
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b. Hadir dalam Ijab qabul 

c. Beragama Islam 

d. Dapat mengerti maksud akad 

e. Dewasa 

5. Ijab Qabul 

Ijab adalah ucapan penyerahan nikah dari wali pengantin perempuan atau 

wakilnya pada waktu upacara akad nikah.Sedangkan qabul adalah jawaban 

yang harus diucapkan oleh pengantin laki-laki atau wakilnya pada waktu 

upacara akad nikah tersebut.(As‟ad, 2005:33). Syarat-syaratnya antara lain : 

a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali (Ijab) 

b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai (qabul). 

c. Memakai kata-kata nikah 

d. Antara Ijab dan qabul bersambungan 

e. Antara ijab dan qabul jelas maksdunya. 

f. Orang yang terkait dengan ijab danqabul tidak sedang ihram haji atau 

umrah. 

g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal 4 (empat) orang yaitu 

calon mempelai arau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan 2 (dua) 

orang saksi. (Mardani, 2010:10) 

2.2.2.2.Menurut Undang-Undang Perkawinan 

 Perkawinan ialah 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 ESA”. 
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Demikian perumusan perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 

tahun 1974. Jadi menurut Undang-Undang ini perkawinan barulah ada, apabila 

dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita, tentulah tidak dinamakan 

perkaiwnan andaikata yang terikat dalam perjanjian perkawinan itu 2 (dua) orang 

wanita (lesbian) atau 2 (dua) orang pria saja (homoseksual). Dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974, rukun perkawinan hanya memuat hal-hal yang 

berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan. Syarat-syarat  sahnya perkawinan 

telah ditegaskan pada pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, dan 

pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, antara lain : 

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. 

Persetujuan kedua calon mempelai tidak boleh ada paksaan dari pihak 

manapun. Syarat disini setidaknya mengisyaratkan setiap perempuan dapat 

bebas menentukan pilihannya siapa yang paling cocok dan maslahat bagi 

suaminya. 

2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 

(dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. 

3. Perkawinan hanya jika diizinkan pihak pria sudah mencapai umur 19 

(Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencpai umur 16 (enam 

belas) tahun, kecuali mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila 

umur para calon kurang dari 19 (Sembilan belas) tahun untuk pria dan 16 

(enam belas) tahun wanita. 

4. Tidak ada larangan-larangan perkawinan antara 2 (dua) orang yang : 

a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun keatas 
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b. Berhubungan darah dalam garis keturunan ke samping yaitu, 

antarasaudara, antara saudara dengan saudara orang tua dan antara 

seseorang dengan saudara neneknya. 

c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dengan ibu atau 

bapak tiri. 

d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, 

dan bibi atau paman susuan. 

e. Berhubungan saudara dengan istri (ipar) atau sebagai bibi atau keponakan 

dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seseorang. 

f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang 

berlaku dilarang kawin. 

g. Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak 

dapat kawin lagi, kecuali dispensasi dari pengadilan. 

5. Seseorang yang telah cerai untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak 

boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaanya itu dari yang bersangkutan menentukan lain. 

6. Seorang wanita yang perkawinanya terputus dapat menikah lagi, asalkan telah 

lampau waktu tunggu yang telah ditentukan. 

 Ternyata Undang-Undang Perkawinan melihat persyaratan 

perkawinan itu hanya menyangkut persetujuan kedua calon dan batasan umur 

serta tidak adanya halangan perkawinan antara kedua calon mempelai tersebut 

(Hadikusuma, 1990:45-47). 
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2.2.3. Tujuan Perkawinan 

 Menurut Prof.Mahmud Junus, tujuan perkawinan ialah menurut 

perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan 

mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Tujuan perkawinan dalam 

Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmnai dan rohani manusia, juga 

sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan 

dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta 

ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga 

dan masyarakat.Secara rinci tujuan perkawinan yaitu sebagai berikut : 

- Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat 

kemanusiaan; 

- Membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa; 

- Memperoleh keturunan yang sah; 

- Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang 

halal, memperbesar rasa tanggungjawab; 

- Membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (Keluarga 

yang tentram, penuh cinta kasih, dan kasih sayang) (QS.Ar Ruum ayat 21); 

- Ikatan perkawinan sebagai mitsaqan ghalizan sekaligus mentaati perintah 

Allah SWT bertujuan untuk membentuk dan membina tercapainya ikatan 

lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam 

kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat Hukum 

Islam. (Mardani, 2010:10) 
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2.2.4. Pencatatan Perkawinan 

 Pada awalnya dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan belum 

dipandang sesuatu yang sangat penting sekaligus belum dijadikan sebuah alat 

bukti autentik terhadap sebuah perkawinan. Namun sejak lahirnya Undang-

Undang No 1 Tahun 1974 yaitu dalam pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa tiap-

tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

pencatatan perkawinan mulai dijadikan penting sebagai bukti autentik. Dalam 

lingkup pengadilan saat ini yang menjadi bukti terkuat adalah surat-menyurat 

(otentik). Dengan demikian, ketika suatu perkawinan dilakukan, meski telah 

terpenuhi syarat dan rukun agama, tetapi secara hukum normatif tidak memiliki 

kekuatan hukum apa-apa. Perkawinan yang tidak dilaporkan kepada catatan sipil 

mustahil untuk mengharapkan adanya akibat hukum dari perkawinan itu. Dan 

biasanya, yang menjadi korban dalam perkawinan seperti ini adalah para istri atau 

anak-anak mereka. Posisi rentan ini akan semakin nyata bila dihadapkan pada 

kondisi bahwa perceraian terjadi karena adanya pernyataan kemauan oleh pihak 

suami. Fakta ini pula yang menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan telah 

menjadi hal yang sangat penting. Walaupun bersifat administratif, tetapi 

pencatatan mempunyai pengaruh besar secara yuridis tentang pengakuan hukum 

terhadap keberadaan perkawinan tersebut. Adanya pencatatan terhadap 

perkawinan tersebut yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka telah ada 

bukti otentik tentang telah dilangsungkannya suatu perkawinan yang sah, yang 

diakui secara agama dan diakui pula secara hukum atau secara yuridis. Menurut 

Abdul Gani Abdullah, suatu perkawinan baru diakui sebagai perbuatan hukum 
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apabila memenuhi unsur tata cara agama dan tata cara pencatatan nikah. Kedua 

unsur tersebut berfungsi secara kumulatif, dan bukan alternatif. (Anshary, 

2010:44)  

 Masalah pencatatan perkawinan di Indonesia diatur dalam beberapa 

pasal peraturan perundang-undangan berikut ini. Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang 

Nomorr 1 Tahun 1974 mengatur : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Pencatatan dilakukan oleh Pegawai 

Pencatatan Nikah (PPN) sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Sedangkan tata cara 

pencatatannya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975 menentukan bahwa perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat 

yang dihadiri oleh dua orang saksi. Fungsi pencatatan disebutkan pada angka 4.b. 

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: Pencatatan tiap-tiap 

perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting 

dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam 

surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan” 

(Anshary, 2010:19).  

 Jika dilihat dalam aturan kompilasi Hukum Islam, pembahasan 

pencatatan ternyata sudah melangkah lebih jauh dan tidak hanya bicara 

administrasi belaka.Dalam pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan 

bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyrakat Islam setiap 

perkawinan harus dicatat, sehingga dapat tercipta kemaslahatan bagi 
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masyarakat.Sedangkan dalam Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam 

dinyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai 

Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Unsur sah dan unsur tata 

pencatatan dalam pasal 5 dan pasal 6 telah berlaku secara kumulatif 

(keseluruhan), bahkan dalam Pasal 7 ayat (10 Kompilasi Hukum Islam 

menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengn akta nikah yang 

dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dengan demikian, pencatatan dalam 

Kompilasi Hukum Islam dapat ditafsirkan sebagai unsur yang penting dalam 

perkawinan. Apabila tidak dilakukan pencatatan, maka secara hukum 

perkawinanya dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah akan tetapi tidak 

dicatat didalam akta nikah, yang sering kita sebut sebagai perkawinan dibawah 

tangan. 

2.2.5. Perkawinan dibawah Tangan 

 Istilah perkawinan di bawah tangan muncul setelah diberlakukannya 

secara efektif Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Perkawinan dibawah tangan yang disebut  juga sebagai perkawinan liar pada 

prinsipnyaa adalah perkawinan yang menyalahi hukum, yakni perkawinan yang 

dilakukan di luar ketentuan hukum perkawinan yang berlaku secara postitif di 

Indonesia. Selanjutnya, oleh karena perkawinan di bawah tangan tidak mengikuti 

aturan hukum yang berlaku, perkawinan semacam itu tidak mempunyai kepastian 

dan kekuatan hukum dan karenanya, tidak pula dilindungi oleh hukum. (Anshary, 

2010:27) 
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 Perkawinan yang dilakukan secara sirri atau perkawinan di bawah 

tangan tidak selalu merupakan perkawinan yang tidak sah baik dilihat dari aspek 

hukum Islam maupun dari aspek hukum positif. Hal itu karena Pasal 2 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa 

keabsahan suatu perkawinan apabila dilakukan sesuai dengan ajaran agama orang 

yang melakukan perkawinan itu. Karena itu, perkawinan sirri/di bawah tangan 

semacam ini apabila telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum 

Islam adalah sah secara hukum Islam maupun hukum positif. Hanya saja, 

perkawinan itu tidak dicatatkan sehingga dikatakan nikah dibawah tangan. 

 Akibat dari pernikahan dibawah tangan yaitu tidak mempunyai akibat 

dan konsekuensi hukum terhadap kejelasan hak dan kewajiban masing-masing 

pihak suami istri, kejelasan terhadap hak anak dan kewajiban orang tua terhadap 

anak, dan kejelasan untuk mendapatkan hak-hak sipil masyarakat dalam layanan 

publik. Hampir semua analisis menyatakan bahwa akibat negatif dari perkawinan 

sirri atau dibawah tangan menimpa perempuan atau anak-anak dari perkawinan 

ini. 

 Terhadap istri, berakibat tidak diakuinya sebagai isri yang sah secara 

hukum, karena tidak memiliki bukti otentik perkawinan, konsekuensi yuridisnya, 

maka istri tidak akan mendapatkan haknya sebagai istri dan harta bersama ketika 

terjadi perceraian, karena dianggap tidak ada hubungan perkawinan. Selain itu, 

secara hukum istri juga tidak berhak atas nafkah atau harta warisan dari suami. 

Dalam hal ini, meskipun status mereka menurut agama atau kepercayaan dianggap 
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sah, pada kenyataannya hukum agama tau keyakinan tersebut tidak bisa menuntut 

lebih jauh hak-hak istri. 

 Selain itu, nikah sirri juga menyimpan akibat sosial yang tidak kecil, 

yaitu perempuan yang melakukan nikah sirri ini justru dianggap oleh masyarakat 

sebagai perempuan simpanan para lelaki “hidung belang”. Selain itu, nikah sirri 

juga akan mengakibatkan tidak jelasnya status anak pasangan suami istri tersebut. 

Secara faktual pasangan tersebut telah hidup bersama dan menjalin hubungan 

layaknya keluarga harmonis, demikian pula dengan hubungan seks yang dianggap 

telah sah secara hukum (agama dan keyakinan masing-masing). Meskipun anak-

anak mereka ini sah menurut hukum agama, namun tidak akan mendapatkan akte 

kelahiran. Kalaupun bisa, harus pula dibubuhi dengan keterangan anak ini 

dilahirkan dari hubungan luar nikah. Dalam status anak di luar nikah, seorang 

anak tidak akan mendapatkan haknya sebagai anak, baik itu dalam hal nafkah 

hidup, biaya pendidikan, maupun warisan. (Kharlie, 2013:197-198) 

 Kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kejelasan status seseorang 

sebagai suami atau sebagai istri merupakan suatu keharusan. Kepastian status itu 

dapat dilihat dari bukti perkawinan mereka, dalam bentuk akta perkawinan. 

Sebaliknya, suami-istri yang tidak mempunyai akta perkawinan sebagai akibat 

perkawinanya tidak dicatatkan, tidak memberikan kepastian hukum terhadap 

perkawinan mereka. (Anshary, 2010:48) 
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2.3. Tinjauan Umum Tentang Itsbat Nikah 

2.3.1. Pengertian Itsbat Nikah 

 Kata isbat secara bahasa adalah thabata artinya penetapan, 

penyungguhan,  penentuan. Mengisbatkan  artinya menyungguhkan, menentukan, 

menetapkan (kebenaran sesuatu).Itsbat Nikah atau pengesahan nikah adalah 

perkara yang diajukan dengan tujuan mohon dinyatakan sah atas suatu 

perkawinan yang dilangsungkan tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah. 

Artinya, suatu perkawinan yang dilangsungkan tidak dihadapan dan atau tidak 

disaksikan oleh Pegawai Pencatat Nikah guna mendapatkan Akta Nikah sebagai 

bukti kekuatan hukum dari perkawinannya, maka yang bersangkutan harus 

mendapatkan pengesahan pernikahannya dari Pengadilan Agama yang 

mewilayahi tempat tinggal yang bersangkutan. Dengan dasar penetapan 

pengesahan nikah dari Pengadilan Agama, maka Pgawai Pencatat Nikah akan 

mencatat perkawinnan dari yang bersangkutan dalam Buku Nikah dan 

mengeluarkan Kutipannya untuk suami-isteri guna dipergunakan sebagai bukti 

dalam berbagai Kepentingan hukum. (Hamami, 2013:188) 

2.3.2. Dasar Hukum Itsbat Nikah 

 Pada dasarnya kewenangan perkara Itsbat Nikah di Pengadilan Agama 

adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan di bawah tangan 

sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1974.Dalam rangka mewujudkan keseragamaan kekuasaan pengadilan 

dalam lingkungan peradilan agama di seluruh wilayah nusantara, maka 
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dikeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dengan berlakunya 

Undang-Undang ini, maka berakhir keanekaragaman peraturan yang mengatur 

lingkungan peradilan agama. (Harahap, 2001:22). 

 Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, 

Pengaturan Itsbat Nikah dalam perkawinan yang dilakukan sebelum Undang-

Undang Perkawinan dapat dilihat dalam penjelasan Landasan yuridis mengenai 

Itsbat Nikah adalah Pasal 49 Ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

dan diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, bunyinya : “Yang 

dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau 

berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan 

menurut syari’ah, antara lain : 22.Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang 

terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 

dijalankan menurut peraturan yang lain.” Dengan demikian landasan yuridis dari 

itsbat nikah adalah ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang Undang Nomor 50 

Tahun 2009 tersebut yang dapat disimpulkan bahwa kompetensi absolut 

Pengadilan Agama tentang masalah Itsbat Nikah yaitu meliputi meliputi : 

a. Perkara permohonan itsbat nikah itu adalah bersifat voluntair murni; 
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b. Perkawinan yang dapat diisbatkan adalah perkawinan yang terjadi sebelum 

berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bukan perkawinan yang 

terjadi sesudahnya. (Anshary, 2010:32) 

  Adanya ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum 

Islam, maka dapat diperjelas bahwa Itsbat Nikah bagi perkawinan yang terjadi 

sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dapat 

dibenarkan.Sementara kewenangan perkara Itsbat Nikah dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974, untuk perkawinan sesudah Undang-Undang Perkawinan 

belum diatur.Dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa 

dalam hal tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan ke pengadilan 

Agama. Sedangkan ayat (3) menyatakan bahwa Itsbat Nikah yang dapat diajukan 

ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : 

a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. 

b. Hilangnya akta nikah. 

c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan. 

d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 dan; 

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan 

perkawinan menurut Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 

  Melihat uraian dari pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 KHI tersebut, berarti 

bahwa KHI telah memberikan kewenangan lebih dari yang diberikan Undang-

Undang, baik oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 

maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan 
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Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang Undang 

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, padahal menurut pasal 2 TAP 

MPR RI No.III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-

undangan; INPRES tidaklah termasuk dalam tata urutan Perundang-undangan 

Republik Indonesia. Pasal 2 ayat 1 dan 2 UU No.14 tahun 1970 beserta 

penjelasannya menentukan bahwa adanya kewenangan suatu peradilan untuk 

menyelesaikan perkara yang tidak megandung unsur sengketa (voluntair) adalah 

dengan syarat apabila dikehendaki (adanya ketentuan/penunjukan) oleh Undang-

Undang. Mengenai itsbat nikah ini PERMENAG No. 3 tahun 1975 yang dalam 

pasal 39 ayat 4 menentukan bahwa jika KUA tidak bisa membuatkan duplikat 

akta nikah karena catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab lain, maka 

untuk menentukan adanya nikah, talak, cerai ataupun rujuk, harus ditentukan 

dengan keputusan (dalam arti penetapan) Pengadilan Agama; tetapi hal ini 

berkaitan dengan pernikahan yang dilakukan sebelum UU No.1 Tahun 1974 

bukan terhadap perkawinan yang terjadi sesudahnya. (Huda, 2015) 

  Mengenai  isbat  nikah  yang  terdapat  dalam  pasal  7 Kompilasi  

Hukum Islam ini  memang  belum  ada  batasan  tentang perkawinan yang 

dilaksanakan sebelum atau sesudah berlakunya UU  No.  1  Tahun  1974  tentang  

Perkawinan  sehingga  dapat menimbulkan  problem  baru  lagi,  maka  

pembatasan  tersebut  mutlak   diperlukan   supaya   tidak   terjadi   kekeliruan   

dalam penerapannya.  Bahwa yang dimaksud dengan adanya perkawinan yang 

terdapat dalam rumusan KHI  tersebut   adalah   perkawinan  yang   terjadi    

setelah  tanggal   1 Oktober 1975, bukan perkawinan di  bawah  tangan  atau  
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poligami  liar. Tetapi  karena  ada  suatu  hal maka  perkawinan  itu  tidak  dicatat,  

sehingga  tidak  dapat dibuktikan  dengan Akta  Nikah.  Misalnya  karena  

kelalaian  oleh oknum  P3N  (petugas  pembantu  pencatat  nikah)  yang 

memanfaatkan ketidaktahuan calon mempelai, perkawinan  dilangsungkan   sesuai  

dengan  ketentuan  UU  Perkawinan tetapi  P3N  tersebut  tidak  melaporkan  ke  

PPN  (petugas  pencatat  nikah),  sehingga  perkawinan  tersebut  tidak  tercatat.  

Kemudian  karena  ada  kepentingan  dengan  perkawinan  itu  (untuk 

mendapatkan Akta Nikah) suami isteri  tersebut  atau pihak  yang terkait  baru  

mengajukan  permohonan  isbat nikah ke Pengadilan Agama. (Huda, 2015:59) 

  Menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan 

Agama menyebutkan, perkara yang dapat diajukan permohonan Itsbat Nikah 

hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 dan perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah 

(PPN) yang dilangsungkan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 untuk kepentingan perceraian. Dengan kata lain hakim 

boleh mengabulkan permohonan Itsbat Nikah terhadap perkawinan setelah 

berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 terbatas untuk kepentingan 

perceraian saja. 

  Namun Rumusan “adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian 

perceraian” belum sepenuhnya menjamin hak waris-mewaris para istri dan anak-

anak yang sah menurut Hukum Islam tetapi tidak atau belum dicatatkan, karena 

masih didapati keputusan Pengadilan Agama yang menolak itsbat nikah ketika 

suami sudah meninggal dunia. Penyelesaian perceraian dilakukan ketika suami 
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istri masih hidup, sedangkan jika perceraian itu karena cerai mati, maka cerai mati 

tidak termasuk alasan untuk diajukannya permohonan itsbat nikah. (Djubaidah, 

2010:223) 

2.3.3. Pedoman Pelaksanaan Itsbat Nikah 

 Menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 

Peradilan Agama Buku II disebutkan bahwa aturan pengesahan nikah/Itsbat nikah, 

dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau 

tidak dicatat oleh PN yang berwenang. Pengesahan nikah diatur dalam pasal 2 

ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 angka (22) 

penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3), dan (4) 

Kompilasi Hukum Islam. Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undnag-Undang Nomor 3 Tahun 

2006 dan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang 

disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi 

Hukum Islam memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak 

dicatat oleh PPN yang dilangsungkan sebelum atau sesudah berlakunya Undnag-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk kepentingan perceraian (Pasal 7 ayat (3) 

huruf a Kompilasi Hukum Islam). 
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 Proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan 

pengesahan nikah/itsbat nikah harus memedomani hal-hal sebagai berikut : 

1. Permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau salah 

satu dari suami istri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentinga 

dengan perkawinan tersebut kepada pengadilan agama/mahkamah syari‟ah 

dalam wilayah hukum pemohon bertempat tinggal, dan permohonan itsbat 

niakh harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta 

konkrit. 

2. Proses pemerikasaan permohonan Itsbat nikah yang diajukan oleh kedua 

suami istri bersifat voluntair, produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan 

tersebut menolak permohonan itsbat nikah, maka suami dan istri bersama-

sama atau suami, istri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi. 

3. Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh salah 

seorang suami atau istri bersifat kontensius dengan mendudukkan istri atau 

suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon, 

produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan 

upaya hukum banding dan kasasi. 

4. Jika dalam proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah dalam angka (2) dan 

(3)  tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam 

perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut 

harus dijadikan pihak dalam erkara, jika pemohon tidak mau merubah 

permohonannya dengan memasukkan istri terdahulu sebagai pihak, 

permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. 
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5. Permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain 

yang berkepentingan harus bersifat kontensius, dengan mendudukkan suami 

dan istri dan/atau ahli waris lain sebagai pemohon. 

6. Suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat 

mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan 

mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon, produknya berupa 

putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi. 

7. Dalam hal suami atau istri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada ahli 

waris lain selain dirinya, maka permohonan itsbat nikah diajukan secara 

voluntair, produknya berupa penetapan. Jika permohonan tersebut ditolak, 

maka permohonan dapat mengajukan upaya hukum kasasi. 

8. Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam 

perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (2) dan (6), dapat 

melakukan perlawanan kepada Pengadilan agama/mahkamah syar‟iyah yang 

memutus, setelah mengetahui ada penetapan itsbat nikah. 

9. Orang lain yang mempuyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam 

perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (3), (4) dan (5), dapat 

mengajukan intervensi kepada pengadilan agama/mahkamah syar‟iyah yag 

memerikasa perkara itsbat nikah tersebut selama perkara belum diputus. 

10. Pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak 

dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (3), (4), dan (5), 

sedangkan permohonan tersebut telah diputus pengadilan agama/mahkamah 
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syar‟iyah, dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah 

disahkan oleh Pengadilan agama/mahkamah syar‟iyah tersebut. 

11. Ketua Majelis Hakim 3 hari setelah menerima PMH, membuat PHS sekaligus 

memerintahkan jurusita pengganti untuk mengumumkan permohonan 

pengesahan nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada 

media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada 

papan pengumuman pengadilan Agama/Mahkamah Syar‟iyah. 

12. Majelis Hakim dalam menetapkan hari sidang paling lambat 3 hari setelah 

berakhirnya pengumuman. Setelah hari pengumuman berakhir, Majelis 

Hakim segera menetapkan hari sidang. 

13. Untuk keseragaman, amar pengesahan nikah berbunyi sebagai berikut : 

- ”Menyatakan sah perkawinan antara.................................... 

Dengan ................................. yang dilaksanakan pada tanggal ......... 

di................................” 

 

2.4. Tinjauan Umum Tentang Anak 

2.4.1. Makna Kehadiran Anak dalam Sebuah Keluarga 

 Seorang anak memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah 

kehidupan rumah tangga, karena tujuan melangsungkan perkawinan selain untuk 

membangun mahligai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera juga untuk 

mempersatukan keluarga dan meneruskan keturunan, sehingga tidak heran jika 

banyak pasangan suami isteri yang baru melangsungkan perkawinan begitu 
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mendambakan kehadiran seorang anak dalam kehidupan rumah tangganya, karena 

selain anak akan menjadi cikal bakal penerus keturunan bagi orang tuanya juga 

akan membuktikan kesempurnaan ikatan cinta dan kasih sayang diantara mereka. 

 Kelahiran merupakan sebuah peristiwa hukum yang menimbulkan 

banyak akibat hukum. Kenapa demikian ? karena dari peristiwa kelahiran akan 

menimbulkan hubungan waris, hubungan keluarga, hubungan perwalian, dan 

hubungan-hubungan lainnya yang berkaitan dengan lahirnya subjek hukum baru 

ke dunia dengan segala status dan kedudukannya di mata hukum. Dalam hukum 

waris, kelahiran anak merupakan peritiwa hadirnya ahli waris yang akan 

menduduki peringkat tertinggi dalam pewarisan, sedangkan menurut hukum 

keluarga kelahiran anak akan menjadi awal timbulnya hak dan kewajiban 

alimentasi rang tua kepada anaknya, sedangkan hukum perwalian akan timbul 

pada saat orang tua si anak tidak sanggup memikul tanggung jawab terhadap 

anaknya. (Witanto, 2012:1) 

 Undang-undang telah menjamin hak seorang anak sejak ia masih 

berada dalam kandungan. Jika si anak ternyata ternyata lahir dalam keadaan 

meninggal, maka hak-hak itu dianggap tidak pernah ada, hal tersebut 

menunjukkan bahwa hukum telah memandang bayi di dalam kandungan sebagai 

subjek hukum yang memiliki hak-hak keperdataan. Seorang anak yang lahir 

sebagai akibat dari hubungan biologis yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan 

perempuan akan menyandang status dan kedudukan di mata hukum berdasarkan 

perkawinan orang tuanya. Suatu perkawinan yang sah akan melahirkan seorang 

anak yang memiliki status dan kedudukan yang sah dimata hukum, sedangkan 
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seorang anak yang lahir dari suatu hubungan yang tidak sah tanpa adanya 

perkawinan yang sah, maka anak tersebut akan menyandang status sebagai anak 

luar kawin ketika ia terlahir ke dunia. (Witanto, 2012:3-4). 

2.4.2. Terminologi Anak dalam Undang-Undang 

 Anak adalah sosok yang akan memikul tanggung jawab di masa yang 

akan datang, sehingga tidak berlebihan jika negara memberikan suatu 

perlindungan bagi anak-anak dari perlakuan-perlakuan yang dapat 

menghancurkan masa depannya. Undang-undang memberikan beberapa 

pandangan tentang terminologi anak berdasarkan fungsi dan kedudukannya antara 

lain sebagai berikut : 

a. UU Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 

“Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, 

pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan 

kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung 

jawab terhadap Anak. Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak” 

b. UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak: 

“Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya 

telah diletakkan oleh generasi sebelumnya”. 

c. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
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“anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam attau sebagai akibat 

perkawinan yang sah” 

d.  Pasal 27 ayat (1) dan (2)Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak 

“ Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya”, “Identitas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran” 

 Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, yang 

senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-

hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan 

bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 

dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi 

kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi 

penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, 

tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak 

kekeraan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. 

 Pada prinsipnya anak adalah pribadi yang memiliki peranan penting 

dan strategis dalam memikul tanggung jawab masa depan bangsa. Anak 

mempunyai ciri dalam dimensi kehidupan yang khusus sehingga tidak bisa 

dilepaskan dari peranan orang tua dalam memelihara dan mendidiknya hingga ia 

mencapai masa kedewasaannya. 

 Tidaklah mungkin seorang anak terlahir kedunia tanpa ada peran dari 

seorang laki-laki yang telah menanamkan benih keturan di rahim si perempuan, 
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sehingga secara alami anak terlahir atas perantaraan ayah dan ibu kandungnya. 

Namun tidak demikian dalam pandangan hukum, bisa saja terjadi seorang anak 

yang lahir tanpa keberadaan ayah secara yuridis, bahkan tanpa kedua orang tua 

sama sekali. Keadaan tersebut bisa kita temukan dalam ketentuan Undang-

Undang Perkawinan, dimana suatu kelahiran tanpa disertai dengan adanya 

perkawinan yang sah (anak luar kawin), maka si anak hanya akan memiliki ibu 

sebagai orang tuanya. (Witanto, 2012:4-7) 

2.4.3. Anak Luar Kawin dalam Hukum Administrasi Kependudukan 

 Oleh karena kelahiran merupakan sebuah peristiwa hukum, maka 

negara memiliki kepentingan untuk melakukan pencatatan kelahiran bagi setiap 

warganya dalam suatu daftar khusus yang telah disediakan di Kantor Catatan 

Sipil. Implikasi dari kepentingan negara tersebut, undang-undang telah 

mewajibkan kepada setiap warganya untuk mndaftarkan setiap kelahiran yang 

terjadi berdasarkan data-data tentang kelahiran tersebut. Adanya penggolongan 

status dan kedudukan anak di mata hukum, mengakibatkan proses pecatatan data 

kelahiran terhadap masing-masing anak mengandung perbedan, tergantung dari 

status perkawinan orang tuanya. 

 Anak luar kawin dalam hukum administrasi kependudukan juga 

berhak untuk medapatkan akta kelahiran sebagaimana anak-anak sah pada 

umumnya, namun oleh karena adanya Ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU 

Perkawinan jo.Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak 

luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga 
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ibunya, maka hal itu berimplikasi pada cara dan mekanisme pencatatan akta 

kelahiran bagi anak luar kawin. Pada akta kelahiran anak luar kawin hanya akan 

disebutkan nama ibunya saja sedangkan nama ayahnya tidak akan dicatat dalam 

akta kelahiran si anak. Terputusnya hubungan hukum antara si anak dengan ayah 

biologisnya mengakibatkan si ayah tidak memiliki kewajiban apa-apa terhadap 

anaknya, dan sebaliknya si anak tidak berhak menuntut apa-apa dari si ayah yang 

berhubungan dengan hak-hak keperdataan. (Witanto, 2012:13-14) 

 

2.5. Tinjauan Umum Tentang Maslahah Mursalah 

2.5.1. Pengertian Maslahah Mursalah 

 Secara etimologi maslahah mursalah berarti manfa‟ah (manfaat atau 

kepentingan), antonim dari kata mafsadah (kerusakan). Ia berbentuk masdar 

dengan arti solah (keantasan), dan bentuk jamaknya adalah maslahih. Al-Tufi 

mendefinisikannya sebagai sesuatu yang pantas digunakan sesuai dengan 

fungsinya seperti pena digunakan untuk menulis dan pedang untuk menebas atau 

memotong. Sedangkan mursalah berarti terlepas atau tidak terikat oleh dalil shara‟ 

yang memuat ketetapan hukumnya. 

 Secara terminologi adalah dasar (sumber) hukum Islam yang tidak ada 

dalil secara terperinci menyebutkan atau menafikkannya baik oleh nas (teks Al-

Qur‟an dan Hadits) maupun Ijma’. Menurut al-Ghazali yaitu mengambil manfaat 

atau menolak mafsadah/mudarat (sesuatu yang merusak/membahayakan) agar 

terjaga tujuan shara‟ yang mencakup 5 hal, yaitu terpeliharanya agama, jiwa, 
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keturunan, akal dan harta benda. Sedangkan menurut al-Tufi yaitu instrumen 

hukum yang menyampaikan seseorang kepada tujuan shar‟i (pembuat hukum) 

baik dalam lingkup ibadah atau adat. Jadi maslahah mursalah adalah suatu hukum 

yang tidak disebutkan dalilnya secara khusus dalam nas (Al-Qur‟an dan Hadith) 

namun ia sejalan dengan prinsip dan tujuan Shara. (Supriadi, 2012) 

 Para ulama sepakat tidak membolehkan penerapan maslahah mursalah 

pada lingkup ibadah, karena karakternya yang tidak bisa direkonstruksi melaui 

akal/nalar). Penerapannya dalam lingkup ibadah akan memberi peluang orang-

orang yang tidak berkompeten untuk mempraktekkan sesuatu yang tidak pernah 

ada dalam agama. Namun ia diterapkan pada mu‟amalah dan adat karena 

kemaslahatan (kepentingan) manusia berkembang seiring dengan perubahan 

situasi, kondisi, dan waktu. Kalau hanya membatasinya pada masalah-masalah 

yang disebutkan nas-nya dalam al-Qur‟an dan Hadith akan menyebakan 

mandegnya sejumlah hukum. Hal seperti ini bertentangan dengan karakteristik 

syariat Islam yang universal, fleksibel dan relevan dengan semua ruang dan 

waktu. (Supriadi, 2012). 

2.5.2. Pendapat Para Tokoh Tentang Maslahah Mursalah 

 Penggunaan dan pemakaian maslahah mursalah sebagai dalil syariat 

dalam menetapkan hukum, berikut pendapat maslahah mursalah menurut 

beberapa tokoh : 

2.5.2.1.Maslahah menurut Najmuddin at-Thufi 
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Menurut beliau, maslahah merupakan hujjah terkuat yang secara mandiri 

dapat dijadikan sebagai landasan hukum dan ia tidak membagi maslahat 

itu sebagaimana yang dilakukan oleh jumhur ulama. Ada tiga prinsip yang 

dianut at-Thufi tentang maslahah yang menyebabkan pandangannya 

berbeda dengan jumhur ulama, yaitu : 

1. Akal bebas menentukan kemaslahatan dan kemafsadatan khususnya dalam 

bidang muamalah dan adat. Untuk menentukan termasuk mengenai 

kemaslahatan dan kemudharatan cukup dengan akal. Pandangan ini berbeda 

dengan jumhur ulama yang mengatakan bahwa sekalipun kemaslahatan dan 

kemudharatan itu dapat dicapai dengan akal, namun kemaslahatan itu harus 

mendapatkan dukungan dari nash atau ijma‟, baik bentuk, sifat maupun 

jenisnya.  

2. Maslahah merupakan dalil mandiri dalam menetapkan hukum. Oleh sebab 

itu, untuk kehujjahan maslahah tidak diperlukan dalil pendukung, karena 

maslahah itu didasarkan kepada pendapat akal semata. 

3. Maslahah hanya berlaku dalam masalah muamalah dan adat kebiasaan. 

(Supriadi, 2012). 

 

2.5.2.2.Maslahah menurut Hasbi ash-Shiddieqy 

Muhammad Hasbi as-Shiddiqy menuliskan al-maslahah al-mursalaha 

dalah  memelihara tujuan syara‟ dengan jalan menolak segala sesuatu yang 

merusak  makhluk. Ta‟rif di atas memberikan suatu pengertian pada al-

maslahah al-mursalah,  yaitu setiap manfaat yang di dalamnya terdapat 
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tujuan syara‟ secara umum, namun tidak terdapat dalil yang secara khusus 

menerima atau menolaknya. Manfaat itu adalah kenikmatan atas sesuatu 

yang akan mengantarkan pada kenikmatan. Dengan kata lain tahsil al-

ibqa‟. Maksud tahsil adalah penghimpunan kenikmatan secara langsung, 

sedangkan yang dimaksud ibqa‟ adalah penjagaan terrhadap kenikmatan 

tersebut dengan cara menjaganya dari kemadharan dan sebab-sebabnya. 

(Cholili, 2013). 

 

2.5.2.3.Maslahah menurut Imam al-Ghazali 

Imam al-Gazali memberikan penjelasan maslahah mursalah pada dasarnya 

ialah meraih menfaat dan menolak kemadharatan dalam rangkamemelihara 

tujuan-tujuan syara‟. Tujuan syara‟ yang dimaksud, lanjut al-Ghazali ada 

lima bentuk, yaitu  memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. 

Apabila seseorang melakukan  suatu perbuatan yang pada intinya untuk 

memelihara kelima aspek tujuan syara‟ tersebut, maka dinamakan 

mashlahah. Di samping itu, upaya untuk menolak  segala bentuk 

kemadharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara‟di  

atas, juga dinamakan mashlahah. (Cholili, 2013). 

  

2.5.3. Dasar-Dasar Berlakunya Maslahah Mursalah. 

 Ulama yang mengakui maslahah mursalah sebagai hujjah syar'iyah 

mengemukakan beberapa dalil/dasar dan alasan untuk memperkuat pendidriannya, 

yaitu : 



55 
 

 

a. Dalil Al Quran. 

 Di antara ayat-ayat yang dijadikan dasar berlakunya maslahah 

mursalah adalah firman Allah SWT, yaitu : 

Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi 

seluruh alam (Q.S. Al Anbiya : 107) 

Dan Firman Allah : 

Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu 

dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan 

petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. ( Q.S. Yunus : 57). 

 Najmuddin At Thufi mencoba membuktikan bahwa maslahah benar-

benar diperhatikan dan dijamin perwujudannya, kemudian ditempuhlah jalan 

pemikiran yang handal dengan cara menguraikan kandungan ayat tersebut secara 

harfiyah dan hasilnya merupakan pembuktian yang legalistik dan syariat Islam 

yang benr-benar memperhatikan dan menjamin perwujudan kemaslahatan umat 

manusia. 

b. Dalil Hadits 

 Hadits yang dikemukakan sebagai landasan syar'i atas kehujahan 

maslahah mursalah adalah sabda Nabi saw. 

Tidak boleh berbuat madhorot dan pula saling memadhorotkan (H.R. lbnu 

Majah dan Daruquthni dan lainnya. Hadits ini berkualitas hasan) 
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 Hadits ini kemudian dikenal sebagai landasan pokok persepsi At Thufi 

tentang maslahah mursalah dimana is memberi porsi lebih besar/longgar 

tentang pembentukan hukum berdasarkan prinsip maslahah. 

c. Perbuatan Para Sahabat dan Ulama Salaf 

 Guna memberikan contoh maslahah mursalah di muka telah 

dijelaskan, bahwa para sahabat seperti Abu Bakar As Shidik, Umar bin 

Khathab dan para imam madzhab telah mensyariatkan aneka ragam hukum 

berdasarkan prinsip maslahah. Di samping dasar-dasar tersebut di atas, 

kehujahan maslahah musrsalah juga didukung dalil-dalil aqliyah (alasan 

rasional) sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahab Kholaf dalam 

kitabnya Ilmu Ushulil Fiqh sebagai Berikut : 

Kemaslahatan manusia itu selalu actual yang tidak ada habisnya, karenanya, 

kalau tidak ada syariah hukum yang berdasarkan maslahat manusia 

berkenaan dangan maslahah baru yang terus berkembang dan pembentukan 

hukum hanya berdasarkan prinsip maslahah yang mendapat pengakuan syar 

saja, maka pembentukan hukum akan berhenti dan kemeaslahatan yang 

dibutuhkan manusia di setiap masa dan tempat akan terabaikan. (Supriadi, 

2010) 

 

2.5.4. Syarat-Syarat Berlakunya Maslahah Mursalah 

Zakariya Al Bary dalam kitabnya "Mashodirul Ahkam Al 

Islamiyyah" mengemukakan beberapa syarat yang yang harus dipenuhi 

dalam penerapan maslahah mursalah sebagai sumber hukum, yaitu: 
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1. Hendaklah maslahah itu bersifat hakiki bukan bersifat dugaan (wahmiyah) 

dalam arti, apabila orang-orang yang berkompeten (ahlul halli wal aqdi) itu 

yakin, bahwa pembentukan hukum berdasarkan maslahah tersebut, akan 

mendatangkan maslahat dan menolak madlorot. 

2. Kemaslahatan itu hendaklah bersifat universal dan tidak parsial. 

3. Kemaslahatan itu harus sesuai dan sejalan dengan tujuan syar'i 

4. Hendaklah kemaslahatan itu bukan maslahah yang mulghoh yang jelas 

ditolak oleh nash syar'i. 

 Mengemukakan dasar-dasar dan syarat-syarat penerapan maslahah 

mursalah, dapatlah diketahui hakekat maslahah musalah. Dengan demikian, 

bahwa setiap maslahah yang benar-benar esensial (hakiki) selamanya akan 

mendapatan pengakuan dari syariat Islam, maka ini berarti pula bahwa maslahah 

mursalah dengan semua syarat-syarat penerapannya yang telah didukung oleh 

nash-nash syar'i dan alasan-alasan lain dapat diterima sebagai sumber hukum. 

 Diterimanya maslahah mursalah sebagai sumber hukum ini, akan 

memberi gerak yang lebih luwes lagi bagi hukum Islam, terutama dalam 

menghadapi berbagai peristiwa dan kasus yang begitu komplek yang tidak 

seluruhnya diatur dalam Al Qur'an dan As Sunah, sehingga hukum Islam sebagai 

suatu sistem tata hukum akan mampu menjawab tantangan modernisasi dan 

perkembangan manusia di sepanjang zaman. 

 Maslahah Mursalah sebagai metode berfikir untuk memformulasikan 

hukum yang bersifat praktis (Fiqh), meskipun secara formal tidak digunakan oleh 
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Ulama Indonesia, namun secara faktual ia mempunyai peranan yang cukup 

berarti dalam pembinaan dan perkembangan hukum di Indonesia. Hal ini dapat 

dilihat dan beberapa ketentuan dalam perundang-undangan dan peraturan 

pemerintah yang berlaku di negara kita, juga dalam peraturan-peraturan dan 

keputusan hukum lainnya. (Cholil, 2013) 

2.5.5. Contoh-Contoh Maslahah Mursalah 

 Adapun contoh-contoh penggunaan maslahah mursalah antara lain : 

a. Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia, misalnya fatwa tentang keharusan 

“sertifikat halal” bagi produk makanan, minuman dan kosmetik. Majelis 

Ulama Indonesia melalui lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan 

Kosmetik (LP-POM MUI) berupaya melakukan penelitian terhadap produk 

makanan, minuman, dan obat-obatan dan kosmetik yang diproduksi oleh 

suatu pabrik untuk dipasarkan. Hal ini merupakan langkah positif melindungi 

umat manusia (terutama umat Islam) dari makanan, minuman, kosmetik dan 

obat-obatan yang tidak halal untuk dikonsumsi. 

b. Perkembangan Ilmu Hukum saat ini, pencatatan perkawinan dan aktanya 

mempunyai kemaslahatan serta sejalan dengan kaidah fikih yang 

mengungkapkan bahwa menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada 

memperoleh kemaslatan. Dengan demikian, pelaksanaan peraturan 

pemerintah yang mengatur tentang pencatatan dan pembuktian perkawinan 

dengan akta nikah merupakan tuntutan dari perkembangan hukum dalam 

mewujudkan kemaslahatan umum (maslahah mursalah) di Negara Republik 
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Indonesia. Melalui kajian ini dapat dipahami bahwa pencatatam perkawinan 

dan Akta Nikahnnya merupakan ketemtuan yang perlu diterima dan 

dilaksanakan oleh penduduk yang mendiami wilayah neggara Republik 

Indonesia. Pemikiran itu didasari oleh metodelogis asas yang kuat, yaitu qiyas 

dari ayat Al-Qur‟an yang berkaitan dengan mu‟amalah (Surah Al-Baqarah (2) 

ayat 282) dan maslahat mursaah dari perwujudan kemaslahatan. ( Zainuddin, 

2007:30). 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

 Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena penelitian bertujuan untuk 

mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, 

dengan mengadakan analisa dan konstruksi (Soekanto & Mamudji, 2010:20).  

 Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian 

yang ditetapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang 

menjadi induknya dan hal ini tidaklah selalu berarti metodologi yang 

dipergunakan berbagai ilmu pengetahuan pasti akan berbeda secara utuh. 

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, metodologi penelitian hukum juga 

mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, oleh karena ilmu 

hukum dapat dibedakan dari ilmu pengetahuan lainnya. 

 Metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui 

sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis (Usman dan Akbar, 

2003:42). Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang tatacara 

seorang ilmuwan dalam mempelajari, menganalisa, dan memahami 

lingkungan-lingkungan yang dihadapinya (Soekanto, 1982:6). 
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 Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam skripsi ini yaitu 

metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah “Penelitian yang 

menghasilkan prosedur analisis atau cara kuantifikasi lainnya” (Moloeng, 2009:6). 

Sedangkan menurut Afifudin dan Saebani (2009:57) metode penelitian kualitatif 

diartikan sebagai “Metode yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang 

alamiah, (lawannya eksperimen) dimana peneliti merupakan instrumen kunci, 

teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data 

bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada 

generalisasi”. Sesuai dasar penelitian tersebut maka penelitian ini diharapkan 

mampu mendeskripsikan tentang Implementasi Undang-Undang No 50 tahun 

2009 pasal 49 angka (22) dan Akibat Hukum Itsbat Nikah. 

3.1. Jenis Penelitian 

 Penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian yang bersifat 

deskriptif. Penelitian deskriptif itu sendiri bertujuan menggambarkan secara tepat 

sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk 

menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya 

hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. (Amirrudin 

dan Asikin, 2014: 25) dengan demikian dalam menggunakan tipe penelitian 

deskriptif dalam metode penelitian kualitatif ini, diharapkan dapat 

menggambarkan atau melukiskan peristiwa hukum secara sistematis dan akurat. 
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3.2. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris. 

Pendekatan yuridis (hukum diliat sebagai norma atau das sollen), karena dalam 

membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik 

hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum 

primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai 

kenyataan sosial, kultural atau das sein), karena dalam penelitian ini digunakan 

data primer yang diperoleh dari lapangan. 

 Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya 

adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara 

memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data 

primer yang diperoleh di lapangan. Metode ini bertujuan untuk mengerti atau 

memahami gejala hukum yang akan diteliti dengan menekankan pemahaman 

permasalahan khususnya pada praktek Permohonan Itsbat Nikah dalam menjamin 

perlindungan dan kepastian hukum suatu perkawinan. 

3.3. Lokasi Penelitian 

 Lokasi Penelitian ini merupakan tempat dimana peneliti melakukan 

penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Untuk menunjang 

informasi mengenai penelitian ini, maka peneliti memilih melakukan penelitian 

langsung di Kantor Pengadilan Agama Mungkid Jalan Soekarno-Hatta No.36, 

Sawitan, Mungkid, Magelang, Jawa Tengah. 
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3.4. Sumber Data Penelitian  

 Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan 

tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.  

Sumber data merupakan masalah yang perlu diperhatikan dalam setiap 

penelitian ilmiah, agar diperoleh data yang lengkap, benar, dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah : 

- Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data atau data yang diperoleh dari lapangan melalui 

wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan di lapangan di 

tempat yang menjadi objek penelitian untuk mencari data ataupun 

informasi. 

- Sumber Data Sekunder 

1) Sumber data sekunder adalah sumber yang diperoleh melalui 

kepustakaan dengan mekanisme membaca, mengkaji serta mempelajari 

buku-buku yang relevan dengan objek yang diteliti. Data sekunder 

diselenggarakan untuk mendukung keterangan menunjang kelengkapan 

data primer dalam penelitian ini adalah sumber data dari dokumen atau 

literatur penunjang. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi: 

(a) Bahan hukum primer 
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Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini 

peraturan perundang-undangan yang dipakai antara lain 

a.Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama 

b.Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 

c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-undang Nomor 35 

Tahun 1999 jo Undang-Undnag Nomor 4 Tahun 2004 Tentang 

Kekuasaan Kehakiman. 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Perkawinan. 

e. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 jo Peraturan Menteri 

Agama Nomor 2 Tahun 1990 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat 

Nikah dan Tata Kerja Peradilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan 

Perundang-undnagan Perkawinan bagi yang beragama Islam. 

f. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum 

Islam. 

(b) Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah 

hukum yang terkait dengan objek penelitian ini. 

(c) Bahan hukum tertier 
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Bahan hukum tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan 

hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, 

ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya. (Ali, 2014: 105) 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

 Untuk dapat memperoleh data penelitian yang sesuai dengan maksud 

dari peneliti, maka mengumpulkan data melalui teknik: 

a. Studi Dokumen 

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum 

(baik normatif maupun sosiologis), karena penelitian hukum selalu bertolak dari 

premis normatif. 

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum 

yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum 

tertier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan 

reliabilitasnya, sebab, hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian. 

Studi dokumen adalah penelitian data yang diperoleh dari literatur antara 

lain mengenai Hukum Perkawinan, Peradilan Agama di Indonesia, Wewenang 

Peradilan Agama, dan lain-lain yang berkaitan dengan Itsbat Nikah. 

b. Wawancara 

Wawancara (interview) adalah situasi peran antar-pribadi bertatap-muka 

(face-to-face), ketika seseorang, yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-
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pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan 

dengan masalah penelitian kepada seseorang responden. Pada penelitian ini 

penulis melakukan wawancara dengan hakim ketua yang bernama Supangat dan 

hakim anggota yang bernama Emmafatri yang memutus perkara Itsbat Nikah 

dengan nomor penetapan 0011/Pdt.P/2016/PA.Mkd. 

Sebelum melakukan wawancara ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. 

Yaitu (1) seleksi individu untuk diwawancara; (2) pendekatan terhadap orang 

yang telah diseleksi; dan (3) pengembangan suasana lancar dalam wawancara, 

serta usaha untuk menimbulkan pengertian dan bantuan sepenuhnya dari orang 

yang diwawancara. (Amiruddin, 2014: 68) 

3.6. Validitas Data 

 Guna memeriksa keabsahan atau validitas data pada penelitian 

kualitatif, antara lain yaitu dengan menggunakan taraf kepercayaan terhadap 

teknik yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data yang dikenal dengan 

teknik triangulasi. 

 Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang diluar itu untuk keperluan pengecekan atau 

membandingkan data. Teknik triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

teknik triangulasi sumber. Hal ini sesuai dengan pendapat Moelong (2000:178) 

yang menyatakan bahwa teknik triangulasi yang digunakan adalah pemeriksaan 

melalui sumber-sumber lainnya. 
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3.7. Analisis Data 

 Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian 

bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan 

kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi 

dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis 

untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam 

menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. (Ali, 2014: 107) 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1.Gambaran Umum Pengadilan Agama Mungkid 

Dasar hukum pembentukan Pengadilan Agama Mungkid adalah Surat 

Keputusan Menteri Agama Nomor : 207 Tanggal 22 Juli 1986, tetapi realisasinya 

baru pada tahun 1987. Pada awalnya Pengadilan Agama Mungkid beralamat di Jl. 

Letnan Tukiyat No.36 Kota Mungkid Kab. Magelang namun sekarang beralamat 

di Jl. Soekarno Hatta Kota Mungkid Kab. Magelang. 

Pertama kali Pengadilan Agama Mungkid diketuai oleh Drs. H. Yahya 

Arul, SH (1987-1997). Waktu itu masih menempati gedung di Jalan Sailendra 

Raya seluas ± 150 m2 dengan cara menyewa. Pada tahun 1989 kantor pindah ke 

gedung kantor milik Depag (Departemen Agama). 

Pada waktu Pengadilan Agama Mungkid dipimpin oleh Drs. H. Ahmad 

Mustofa (1997-2002) sebagai Ketua, Pengadilan Agama Mungkid masih 

berkantor di gedung tersebut, namun pada pada masa kepemimpinan Drs. H. 

Qomaruddin Mudzakir,SH (2002-2006) kantor lama dapat diubah kepemilikannya 

dari Depag menjadi milik Mahkamah Agung RI serta Pengadilan Agama 
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Mungkid mendapatkan tanah untuk digunakan membangun gedung kantor yang 

baru. 

Pada masa kepemimpinan Drs. H. Nikmat Hadi, SH sebagai Ketua 

Pengadilan Agama Mungkid (2006-2008), Pengadilan Agama Mungkid mendapat 

anggaran untuk pembangunan gedung kantor yang baru. Masa satu tahun 

pembangunan dilaksankan, maka pada tanggal 19 Juni 2008 Gedung Kantor 

Pengadilan Agama Mungkid yang baru diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung 

RI bersamaan dengan 13 gedung Pengadilan Agama di Jawa Tengah, yang 

peresmiannya mengambil tempat di Pengadilan Agama Mungkid. 

Tugas pokok atau Kompetensi Absolutedi Pengadilan Agama Mungkid 

sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

2009tentang Peradilan Agama yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan 

perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a) 

perkawinan, b) waris, c) wasiat, d) hibah, e) wakaf, f)  zakat, g) Infaq, h) 

shadaqah; dan i) ekonomi syari‟ah. 

Kompetensi absolute dalam bidang perkawinan di Pengadilan Agama 

Mungkid salah satunya dalam perkara Itsbat Nikah. Perkara itsbat nikah di 

Pengadilan Agama Mungkid hampir ada setiap tahunnya, hal ini mengisyaratkan 

bahwa ternyata masih banyak masyarakat yang tidak mencatatkan pernikahan dan 

atau terjadi kealpaan/kelalaian dari Pihak PPN dalam mencatat suatu pernikahan. 

Adapun perkara itsbat nikah yang diputus dalam 6 tahun terakhir dalam periode 

2011 hingga Juni 2016 adalah sebagai berikut : 
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    Tabel 4.1. Perkara Putus Itsbat Nikah Tahun 2011-2016 

Tahun Jumlah Perkara 

2011 10 Perkara 

2012 3 Perkara 

2013 4 Perkara 

2014 1 Perkara 

2015 4 Perkara 

2016 7 Perkara 

Sumber : Hasil Penelitian yang diolah oleh Peneliti pada PA Mungkid, Juni 2016 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa perkara itsbat nikah yang 

diputus oleh Pengadilan Agama Mungkid mengalami penurunan cukup signifikan 

pada tahun 2011 dimana perkara diputus sebelumnya ada 10 perkara kemudian 

turun menjadi 3 perkara. Lalu pada tahun 2013 mengalami kenaikan tetapi hanya 

naik 1 perkara saja, jadi hanya ada 4 perkara diputus pada tahun 2013. Berlanjut 

pada tahun 2014 perkara diputus hanya ada 1 perkara dan 2015 ada 2 perkara 

itsbat nikah yang diputus. Sementara pada tahun 2016, yaitu hingga bulan Juni 

dimana penulis melakukan penelitian, data perkara itsbat nikah yang diputus 

berjumlah 7 perkara, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel perkara diputus 

pada lampiran. 

Kompetensi relatif atau Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama 

Mungkid dalam menangani perkara meliputi 21 kecamatan yaitu sebagai berikut : 

Bandongan, Borobudur, Candimulyo, Dukun, Grabag, Kajoran, Kaliangkrik, 
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Mertoyudan, Mungkid, Muntilan, Ngablak, Ngluwar, Pakis, Salam, Salaman, 

Sawangan, Secang, Srumbung, Tegalrejo, Tempuran, Windusari.  

Pengadilan Agama Mungkid didukung oleh 23 pegawai yang terdiri 

dari : 

a) Ketua  : Drs.Lanjarto, MH 

b) Wakil Ketua : Drs.Didi Nurwahyudi, MH 

c) Hakim : 1. Drs.Shonhaji Mansur, MH 

    2. Drs.Supangat,MH 

  3. Dra.Hj.Emmafatri,SH.MH 

  4. Drs.Arif Irfan, SH.,M.Hum 

  5. Dra.Nur Imawati 

  6. Drs.H.M.Iskandar Eko.P.MH 

d) Panitera : Ichtiyardi, SH 

e) Wakil Panitera : Drs.Muh Muhtaruddin 

f) Panmud.Hukum : Anas Mubarok, SH 

g) Panmud.Gugatan : ABD.Halim, SH 

h) Panmud.Permohonan : H.Muh Muhroji, SH 

i) Sekertaris : Nani Rokhimah, SH 
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j) Kasubag. Umum&Keuangan : Siti Mahmudah 

k) Kasubag. Kepegawaian&Ortula : Suwartiyah, SH 

l) Kasubag. Perencanaan, IT&Pelaporan : M. Azim Rozi 

m) Panitera Pengganti :  1. Umi Khoiriyah, S.Ag 

    2. Asroni, SH 

     3. Arif Rakhman, SH 

n) Jurusita : 1. Rahmanto 

       2. Hj. Rokhimah, SH.MH 

       3. Rofiqoh, SHI 

(Sumber : Hasil Penelitian yang diolah oleh Peneliti di PA Mungkid, Juni 2016) 

4.1.2. Dasar Hukum Hakim dalam Menetapkan Perkara 

Nomor:0011/Pdt.P/2016/PA.Mkd 

Permohonan Itsbat Nikah terhadap perkawinan setelah Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 berlaku hanya untuk kepentingan perceraian. Untuk alasan 

selain perceraian harus dengan syarat sebelumnya pernah menikah di hadapan 

Pegawai Pencatat Nikah.Landasan yuridis mengenai Itsbat Nikah adalah Pasal 49 

Ayat (2) huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Namun 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) memberi kewenangan lebih dalam 
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memberikan batasan dalam mengajukan Permohonan Itsbat Nikah terhadap 

perkawinan setelah tahun 1974. 

Namun dalam prakteknya masih sering ditemui adanya permohonan 

Itsbat Nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah  Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 berlaku yang dikabulkan permohonannya dengan kata lain 

tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 

50 Tahun 2009. Dalam praktek Itsbat Nikah, salah satu perkara permohonan Itsbat 

Nikah terhadap perkawinan dibawah tangan setelah Undang-Undang Perkawinan 

berlaku yang pernah diputus dan dikabulkan di tahun 2016  yaitu Penetapan 

Pengadilan Agama Mungkid Nomor:0011/Pdt.P/2016/PA.Mkd. 

Pada perkara Nomor:0011/Pdt.P/2016/PA.Mkd tersebut, para pemohon 

telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Juli 2000, di dusun Sempu 

RT.02 RW.014 Desa Tanggul Rejo Kecamatan TempuranKabupaten Magelang, 

dengan  wali nikah ayah kandung pemohon dengan mahar berupa  uang tunai 

600.000,- di bayar tunai dan yang menjadi munakih dalah KH. Hasyim 

Zaenuridengan dihadiri dua orang saksi. Sewaktu akan menikah pemohon I 

berstatus duda dalam usia 66 tahun sementara pemohon II berstatus perawan 

dalam usia 30 tahun.Pemohon I dan pemohon II tidak/belum pernah mengurus 

akta nikah. Sementara dari hasil perkawinan antara pemohon I dan pemohon II 

sudah dikaruniai 3 orang anak dimana anak pertama berumur 15 tahun, anak 

kedua berumur 13 tahun dan anak ketiga berumur 12 tahun. Tujuan para pemohon 

mengajukan permohonan Itsbat Nikah karena Para pemohon sangat membutuhkan 
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bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta 

kelahiran anak para pemohon. 

Para pemohonan mengadirkan 2 (dua) orang saksi dimana saksi 

pertama adalah adik sepupu pemohon I sementara saksi kedua adalah tetangga 

pemohon I dan pemohon II. Semua saksi menerangkan pada pokoknya yang 

intinya menyatakan bahwa para pemohon sudah melangsungkan pernikahan pada 

tanggal 23 Juni 2000 dengan mahar uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu 

rupiah),yang menikahkan adalah KH. Hasyim Zaenuri di Dusun Sempu, Desa 

Tanggulrejo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang dimana status 

Pemohon I sebagai duda sedangkan Pemohon II sebagai perawan dan yang 

menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II. Menyatakan para pemohon tidak 

berhubungan nashab dan tidak sebagai saudara sesusuan. Menyatakan pernikahan 

para Pemohonbelum dicatatkan di KUA. Menyatakan para pemohon tetap 

beragama Islam dan belum pernah bercerai, menyatakan para pemohon sudah 

dikaruniai 3 (orang) anak yang sekarang masih hidup. Menyatakan bahwa para 

pemohon minta pengesahan nikah untuk mengurus akta kelahiran anak. 

Hasil penetapan hakim dalam mengabulkan permohonan para Pemohon 

adalah menyatakan sah perkawinan antara para Pemohon yang dilaksanakan pada 

tanggal 23 Juni 2000. Pertimbangan yag menarik penulis untuk membahasnya 

lebih jauh adalah sebagai berikut : 

1. Kewenangan Absolute berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum 

Islam; (Penetapan No.0011/Pdt.P/2016/PA.Mkd halaman 7) 
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2.  Pernikahan para pemohon telah dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat 

pernikahan sebagaimana diatur di dalam pasal 14 Kompilasi Hukum 

Islam, maka sesuai dengan pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, 

pernikahan tersebut adalah sah; (Penetapan .No.0011/Pdt.P/2016/PA.Mkd 

halaman 8) 

3. Para pemohon tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974, maka alasan pernikahan tersebut telah sesuai 

dengan peraturan yang berlaku sebagaimana diatur oleh Pasal 7 ayat (3) 

huruf (e) Kompilasi Hukum Islam; 

(Penetapan .No.0011/Pdt.P/2016/PA.Mkd halaman 8) 

Penetapan 0011/Pdt.P/2016/PA.Mkd ini merupakan permohonan Itsbat 

Nikah terhadap perkawinan dibawah tangan yang terjadi setelah Undang-Undang 

Perkawinan berlaku namun permohonan tersebut dikabulkan oleh hakim. 

Drs.Supangat,MH dan Dra.Emmafatri, SH, MH selaku hakim di Pengadilan 

Agama Mungkid menyatakan bahwa permohonan Itsbat Nikah terhadap 

perkawinan setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku hanya untuk 

kepentingan perceraian. Untuk alasan selain perceraian harus dengan syarat 

sebelumnya pernah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah. Berikut 

wawancara dengan Supangat : 

Pada dasarnya itsbat nikah ditujukan untuk perkawinan sebelum 

tahun 1974, tetapi boleh dimohonkan terhadap perkawinan setelah 

tahun 1974 untuk kepentingan perceraian, atau karena buku nikah 

hilang. Jadi sebelumnya pernah menikah secara sah, tetapi akta 

nikah tersebut hilang atau juga karena kesalahan oknum pegawai 

pencatat nikah. Ada juga pernikahan sirri yang benar-benar tidak 

melangsungkan pernikahan di hadapan pegawai pencatat nikah 
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dengan kata lain nikah secara agama saja tetapi dikabulkan oleh 

hakim, itu semua tergantung hakim yang memutus. (Wawancara 

dengan Drs.Supangat,MH, selaku Hakim di Pengadilan Agama 

Mungkid pada 16 Juni 2016).). 

 Selaras dengan Supangat, Emmafatri memberikan penguatan bahwa : 

Boleh saja, tetapi terbatas untuk kepentingan perceraian saja. Boleh 

juga karena sebelumnya sudah menikah di KUA tetapi buku nikah 

hilang atau juga karena menikah di hadapan pegawai PPN namun 

buku nikah belum diberikan. (Wawancara denganDra.Emmafatri, 

SH, MH selaku Hakim di Pengadilan Agama Mungkid pada 8 

Agustus 2016) 

 Berdasarkan wawancara saya sebagai penulis banyak ditemukan 

beberapa fakta mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memberikan 

penetapan itsbat nikah Nomor:0011/Pdt.P/2016/PA.Mkd.Menurut 

Drs.Supangat,MH selaku Ketua Majelis dan Dra.Emmafatri, SH, MH selaku 

hakim anggota yang memutus perkara Nomor 0011/Pdt.P/2016/PA.Mkd, yang 

menjadi pertimbangan utama hakim dalam mengabulkan permohonan itsbat nikah 

Nomor 0011/Pdt.P/2016/PA.Mkd adalah untuk kepentingan anak para pemohon. 

Berikut wawancara dengan Supangat : 

Dalam permohonan ini kan anaknya sudah 3, jadi kasihan kalau 

tidak dikabulkan nanti bagaimana kedepannya. Ya rata-rata hakim 

mengabulkan untuk itsbat terhadap pernikahan sirri karena anaknya 

sudah banyak jadi hakim punya ijtihad sendiri. Kalau semua kolot 

harus berdasarkan undang-undang kan juga tidak bisa. Hakim kan 

harus lebih mementingkan manfaatnya daripada mudharatnya 

(Wawancara dengan Drs.Supangat,MH, selaku Hakim di 

Pengadilan Agama Mungkid pada 16 Juni 2016). 

 Selaras dengan Supangat, Emmafatri memberikan penguatan bahwa : 

“itu karena anaknya sudah banyak, juga karena pernikahan tersebut 

sudah sesuai dengan syariat Islam jadi tidak diragukan lagi 

keabsahannya” (Wawancara dengan Dra.Emmafatri, SH, MH, 
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selaku Hakim di Pengadilan Agama Mungkid pada 8 Agustus 

2016) 

  Di dalam pertimbangan tidak disebutkan tentang kemaslahatan untuk 

anak, namun dengan dikabulkannya permohonan itsbat nikah tersebut anak 

maupun pihak-pihak yang berkepentingan secara otomatis akan memperoleh 

kemaslahatan. Berikut wawancara dengan Supangat : 

Memang benar di dalam pertimbangan tidak disebutkan secara 

jelas, namun dengan dikabulkannya permohonan tersebut anak 

otomatis akan mempunyai dampak yang paling diuntungkan, 

karena tujuan permohonan ini juga untuk pembuatan akta kelahiran 

anak. (Wawancara dengan Drs.Supangat,MH, selaku Hakim di 

Pengadilan Agama Mungkid pada 16 Juni 2016) 

 Selaras dengan Supangat, Emmafatri memberikan penguatan bahwa : 

Walaupun tidak disebutkan secara jelas, namun dengan 

dikabulkannya permohonan tersebut sudah jelas berarti 

mengabulkan permohonan Itsbat Nikah untuk alasan pembuatan 

akta kelahiran anak, dengan begitu anak sudah jelas menjadi objek 

yang paling diutamakan. (Wawancara dengan Dra.Emmafatri, SH, 

MH, selaku Hakim di Pengadilan Agama Mungkid pada 8 Agustus 

2016) 

 Kewenangan absolute Itsbat Nikah dalam pertimbangan hakim 

tersebut berdasarkan pada Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, sementara 

kewenangan absolute tentang Pengesahan Nikah seharusnya berdasarkan Pada 

Pasal 49 huruf (a) angka (22) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Terkait hal 

tersebut Supangat mempunyai pendapat tersendiri, berikut wawancaranya : 

Pada intinya Itsbat Nikah dimohonkannya di pengadilan agama, 

kan tidak mungkin di Pengadilan Negeri. Terkait dengan Pasal 49 

huruf (a) angka (22) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, hal 

tersebut merupakan apa yang dimaksud perkawinan berdasarkan 

undang-undang. Tetapi pada kenyataannya kan realita di 

masyarakat dan di undang-undang kadang suka berbeda, jadi para 

hakim dalam memutuskan perkara harus lebih bijak jadi ya itu tadi 
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tidak harus selalu mengikuti undang-undang. (Wawancara dengan 

Drs.Supangat,MH, selaku Hakim di Pengadilan Agama Mungkid 

pada 16 Juni 2016). 

 Selaras dengan Supangat, Emmafatri memberikan penguatan bahwa : 

Itsbat Nikah termasuk salah satu kewenangan absolute Pengadilan 

Agama di bidang perkawinan. Jadi pada intinya kan sudah benar 

kalau dimohonkan di Pengadilan Agama, terkait berdasarkan KHI 

atau UU kan pada intinya sama saja. (Wawancara dengan 

Dra.Emmafatri, SH, MH, selaku Hakim di Pengadilan Agama 

Mungkid pada 8 Agustus 2016) 

 Sahnya suatu perkawinan dihadapan hukum adalah 

berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974. Namun di dalam pertimbangan hakim hanya menyebutkan 

perkawinan tersebut telah “sah”, padahal sudah jelas bahwa para pemohon 

tidak mencatatkan perkawinan mereka di KUA. Mengenai hal tersebut 

hakim mempunyai pendapat tersendiri, berikut wawancara dengan 

Supangat : 

Pada dasarnya perkawinan tersebut memang telah sah, karena 

sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dimana ada yang 

menjadi munakih, wali nikah, 2 orang saksi, dan mahar. Jadi, jika 

perkawinan itu dikatakan sah ya itu memang sudah benar. Untuk 

masalah pencatatan perkawinan kan itu cuma syarat administratif 

saja. (Wawancara dengan Drs.Supangat,MH, selaku Hakim di 

Pengadilan Agama Mungkid pada 16 Juni 2016). 

 Selaras dengan Supangat, Emmafatri memberikan penguatan bahwa : 

Sah nya perkawinan tidak dilihat dari sudah dicatatkan apa belum, 

tetapi dilihat perkawinan tersebut sudah sesuai syariat Islam atau 

belum, jadi intinya sudah benar kalau di dalam pertimbangan 

perkawinan tersebut telah sah.(Wawancara dengan Dra.Emmafatri, 

SH, MH, selaku Hakim di Pengadilan Agama Mungkid pada 8 

Agustus 2016) 
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 Terkait dengan alasan pemohon dalam mengajukan itsbat nikah di 

Pengadilan Agama Mungkid ada bermacam-macam alasan yang diajukan yang 

paling banyak adalah untuk pembuatan akta kelahiran anak dan karena buku nikah 

hilang. Hal ini sejalan dengan wawancara dengan Supangat berikut : 

Alasan yang diajukan macam-macam, ada yang karena buku nikah 

hilang, buku nikah belum diberikan oleh petugas KUA, pembuatan 

akta kelahiran anak. Untuk pembuatan akta kelahiran anak ini 

paling banyak dimohonkan.(Wawancara dengan Drs.Supangat,MH, 

selaku Hakim di Pengadilan Agama Mungkid pada 16 Juni 2016) 

 Selaras dengan Supangat, Emmafatri memberikan penguatan bahwa : 

Itsbat Nikah adalah perkara yang jarang di mohonkan. Kalaupun 

ada rata-rata alasannya untuk pengurusan akta kelahiran anak dan 

alasan karena buku nikah hilang. Wawancara dengan 

Dra.Emmafatri, SH, MH, selaku Hakim di Pengadilan Agama 

Mungkid pada 8 Agustus 2016) 

 Dikabulkannya Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2016/PA.Mkd,  

dikhawatirkan akan menimbulkan banyaknya perkawinan sirri secara massif. Di 

dalam pertimbangan juga menyebutkan tentang Pasal 7 huruf (e) Kompilasi 

Hukum Islam dimana pasal tersebut bisa menjadi peluang bagi pelaku nikah sirri 

dan poligami sirri untuk bisa mendapatkan akta nikah. Terkait hal tersebut 

Supangat mempunyai pendapat tersendiri, berikut wawancaranya : 

Tidak semua hakim berani mengabulkan Itsbat Nikah terhadap 

perkawinan sirri setelah tahun 1974, hakim juga sudah 

mempertimbangkan secara hati-hati alasan mengabulkan 

permohonan tersebut. Sementara sidang Itsbat Nikah juga 

membutuhkan biaya dan waktu dan tergolong lebih merepotkan 

dibandingkan dengan menikah di hadapan PPN/KUA, jadi jika ada 

pikiran masyarakat untuk „menikah sirri dahulu saja lagipula suatu 

saat bisa diitsbatkan‟ itu salah besar. (Wawancara dengan 

Drs.Supangat,MH, selaku Hakim di Pengadilan Agama Mungkid 

pada 16 Juni 2016). 
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 Selaras dengan Supangat, Emmafatri memberikan penguatan bahwa : 

Jarang sekali hakim yang berani memutuskan perkara Itsbat Nikah 

terhadap perkawinan sirri setelah tahun 1974. Jadi lebih baik 

mencatatkan perkawinan daripada repot dikemudian 

hari..(Wawancara dengan Dra.Emmafatri, SH, MH, selaku Hakim 

di Pengadilan Agama Mungkid pada 8 Agustus 2016) 

 Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan hakim 

Pengadilan Agama Mungkid Drs.Supangat, M.H  dan Dra.Emmafatri, SH, MH, 

dapat diketahui bahwa pendapat hakim hampir sama. Hakim dalam memutuskan 

perkara Itsbat Nikah Nomor:0011/Pdt.P/2016/PA.Mkd didasarkan pada ijtihad 

hakim, jadi hakim tidak bersifat kaku harus selalu berpacu hanya pada Undang-

Undang. 

4.1.3. Akibat Hukum Terhadap dikabulkannya Penetapan 

Nomor:0011/Pdt.P/2016/PA.Mkd 

 Pada Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2016/PA.Mkd, hakim 

mengabulkan permohonan perkara Itsbat Nikah terhadap perkawinan dibawah 

tangan setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana hakim 

menyatakan bahwa perkawinan para Pemohon pada tanggal 23 Juli 2000 

dinyatakan sah. Sebelumnya, pernikahan dibawah tangan para pemohon tersebut 

tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan tidak menimbulkan akibat 

hukum. Jadi, jika suatu perkawinan dibawah tangan di itsbatkan perkawinannya 

dan permohonan tersebut dikabulkan maka perkawinan tersebut telah sah dimata 

hukum sehingga akan melahirkan akibat hukum.Setelah perkawinan tersebut 

memiliki kekuatan hukum, maka akan muncul hak dan kewajiban baik antara 

suami istri maupun antara orang tua dan anak, serta harta perkawinan. 



81 
 

 

 Terkait dengan akibat hukum dari terkabulnya permohonan itsbat 

nikah untuk status perkawinan, status anak, harta perkawinan, dan waris yaitu 

sama dengan perkawinan yang dicatatkan dihadapan PPN/KUA. Berikut 

wawancara dengan Supangat: 

”Akibat hukum yang ditimbulkan ya sama seperti pernikahan 

yang dicatatkan, contohnya jadi bisa membuat akta kelahiran, 

suatu waktu kalau akan cerai juga bisa mengajukan lewat 

pengadilan”. (Wawancara dengan Drs.Supangat,MH, selaku 

Hakim di Pengadilan Agama Mungkid pada 16 Juni 2016) 

 Selaras dengan Supangat, Emmafatri memberikan penguatan bahwa : 

“Sama saja dengan nikah yang dicatatkan di KUA, karena sudah 

sah di mata hukum dan agama ”(Wawancara dengan 

Dra.Emmafatri, SH, MH, selaku Hakim di Pengadilan Agama 

Mungkid pada 16 Juni 2016) 

 Hakim dalam mengabulkan penetapan itsbat nikah pasti ada alasan 

kuat mengapa permohonan tersebut dikabulkan. Alasan-alasan tersebut 

diantaranya untuk melindungi masa depan anak dan memperjelas status istri di 

mata hukum. Pada intinya anak menjadi subjek yang paling dilindungi. Begitu 

pula dengan penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2016/PA.Mkd. Berikut wawancara 

dengan Supangat : 

Dari penetapan tersebut yang paling dilindungi terutama anak-

anaknya, untuk alasannya yang pasti untuk masa depannya, untuk 

pembuatan akta kelahiran kan memang perkawinannya harus 

diakui oleh negara, kalau tidak kan tidak bisa. Ada lagi, untuk 

masalah waris juga kalau menuntut kan tidak bisa kalau 

perkawinanya tidak dicatatkan. (Wawancara dengan 

Drs.Supangat,MH, selaku Hakim di Pengadilan Agama Mungkid 

pada 16 Juni 2016) 
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 Selaras dengan Supangat, Emmafatri memberikan penguatan bahwa : 

“yang paling dilindungi adalah anak-anaknya kan anaknya sudah 

banyak, jadi ya kasihan kalau sampai tidak dikabulkan. Pasti untuk 

kedepannya kan jadi susah untuk mengurus akta dan 

sebagainya”(Wawancara dengan Dra.Emmafatri, SH, MH, selaku 

Hakim di Pengadilan Agama Mungkid pada 16 Juni 2016) 

 Tidak semua perkara Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Mungkid 

selalu dikabulkan, akibat hukum untuk permohonan Itsbat Nikah yang ditolak 

adalah sama seperti akibat hukum sebelumnya yaitu untuk anak, istri, dan harta 

perkawinan tetap tidak memiliki kekuatan hukum. Berikut hasil wawancaranya : 

“Tidak semua permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama 

Mungkid dikabulkan, untuk nasib anak yang permohonannya 

ditolak statusnya masih menjadi anak luar kawin dan jika akan 

dibuatkan akta kelahiran anak statusnya adalah anak ibu saja, istri 

juga tidak mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai seorang 

istri, dan antara suami istri serta orangtua dan anak tidak berhak 

saling mewarisi.” (Wawancara dengan Drs.Supangat,MH, selaku 

Hakim di Pengadilan Agama Mungkid pada 5 September 2016). 

 Upaya hukum terhadap Itsbat Nikah yang tidak dikabulkan adalah 

satu-satunya dengan cara Kasasi, berikut wawancaranya : 

“Bentuk permohonan Itsbat Nikah adalah Penetapan, jadi satu-

satunya upaya hukum yang dapat dilakukan untuk permohonan 

Itsbat Nikah yang tidak dikabulkan adalah dengan jalan Kasasi” 

(Wawancara dengan Drs.Supangat,MH, selaku Hakim di 

Pengadilan Agama Mungkid pada 5 September 2016). 

 Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa akibat hukum dari 

dikabulkannya Itsbat Nikah adalah sama dengan Perkawinan yang dicatatkan 

sedangkan untuk permohonan yang tidak dikabulkan adalah tidak mempunyai 

kekuatan hukum seperti sebelum perkawinan sirri tersebut dimohonkan Itsbat 



83 
 

 

Nikahnya. Sementara dalam Penetepan Nomor 0011/Pdt.P/2016/PA.Mkd yang 

paling dilindungi adalah anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. 

4.2. Pembahasan 

4.2.1. Dasar Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara Itsbat Nikah 

Nomor:0011/Pdt.P/2016/PA.Mkd. 

 Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat mengelompokkan dasar 

pertimbangan hakim dalam mengabulkan penetapan perkara Itsbat Nikah 

Nomor:0011/Pdt.P/2016/PA.Mkd di Pengadilan Agama Mungkid diantaranya 

sebagai berikut : 

1. Peristiwa atau fakta hukum yang terjadi. 

2. Berdasarkan syariat Islam atau tidak. 

3. Alasan kepentingan para pemohon. 

4. Keterangan para saksi 

5. Kemanfaatan dan kemadharatannya jika perkara tersebut dikabulkan atau 

tidak dikabulkan. 

 Seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara haruslah mempunyai 

landasan, agar putusan yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan, baik 

kepada para pihak yang berperkara, masyarakat, negara maupun Allah SWT. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun  2004, maka 

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan 

memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian 
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pula dalam bidang hukum acara di pengadilan agama, hakim wajib menggali, 

mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum acara yang bersumberkan Hukum 

Islam. Hal ini disamping untuk mengisi kekosongan dalam hukum acara juga agar 

putusan yang dihasilkan lebih mendekati kebenaran dan keadilan yang diridhoi 

Allah SWT karena diproses dengan acara yang diridhoi pula. Dengan demikian, 

maka putusan-putusan hakim akan lebih memberikan rasa keadilan yang 

memuaskan para pencari keadilan yang beragama Islam. Dengan kata lain, para 

hakim melihat dari sisi kemanfaatan daripada kemadharatan. 

 Dari penetapan 0011/Pdt.P/2016/PA.Mkd, ada beberapa hal yang 

menarik perhatian penulis untuk membahasnya lebih jauh. Dalam perkara ini, 

sudah disebutkan bahwa telah terjadi pernikahan antara para Pemohon pada 

tanggal 23 Juli tahun 2000 dimana pernikahan tersebut dilaksanakan dengan 

mengikuti tata cara syari‟at Islam yaitu dengan wali ayah kandung Pemohon II 

dengan dihadiri dua orang dengan mahar berupa uang Rp.600.000,- (enam ratus 

ribu rupiah) dan yang menjadi munakih/penghulu/yang menikahkan adalah 

KH.Hasyim Zaenuri. Dari segi agama, perkawinan tersebut sah karena telah 

memenuhi ketentuan syari‟at Islam, namun perkawinan tersebut belum dianggap 

sah menurut ketentuan hukum. Menurut pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan 

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, jadi jika dilihat 

dari pasal tersebut perkawinan antara para pemohon belum sah dihadapan hukum. 

 Sejak diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
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pada tanggal 1 Oktober 1975, perkawinan yang berlangsung harus mengikuti 

ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo.Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 tahun 1975, yaitu Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut 

hukum masing-masng agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan 

dicatatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila terjadi 

perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 seperti perkawinan dibawah 

tangan maka konsekuensinya menurut agama sah akan tetapi belum mempunyai 

Akta Nikah atau belum dicatat perkawinannya. Melihat ketentuan pasal tersebut, 

menurut penulis sahnya suatu perkawinan di hadapan hukum pada ayat (1) dan 

ayat (2) bersifat kumulatif bukan alternatif. 

 Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa dalam hal 

perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Itsbat 

Nikahnya ke Pengadilan Agama. Secara teori, Itsbat Nikah yang diatur dalam 

Kompilasi Hukum Islam telah memberikan kelonggaran terhadap perkawinan 

yang belum dicatat perkawinannya. Perkawinan yang diatur dalam rumusan 

Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yang terjadi sejak diberlakukan 

tanggal 1 Oktober 1975 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

dan telah dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga 

yang dimaksud bukan perkawinan dibawah tangan tetapi perkawinan yang telah 

tercatat dan ada hal-hal lain perkawinan itu tidak tercatat yang mengakibatkan 

perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah. Jadi, perkawinan 
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sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jika dimohonkan Itsbatnya ke 

Pengadilan Agama harus dikabulkan meskipun perkawinan tersebut belum 

dicatatatkan di KUA. 

 Untuk perkawinan dibawah tangan yang dilangsungkan setelah 

Undang-Undang Perkawinan berlaku menurut Drs.Supangat dan Drs.Emmafatri, 

SH, MH hanya dapat dilakukan Itsbat Nikah hanya untuk perkawinan yang 

sebelumnya pernah dicatatkan, yang bukti nikahnya hilang atau karena oknum 

Pegawai Pencatat Nikah yang memberikan kutipan Akta Nikah palsu. Jika 

seandainya hakim mengabulkan perkawinan dibawah tangan setelah Undang-

Undang Perkawinan berlaku hanya terbatas pada upaya penyelesaian perceraian 

saja. Sebab, persyaratan untuk mengajukan perceraian salah satunya 

menggunakan Kutipan Akta Nikah. Hal ini sejalan dengan apa yang tertulis 

dalambuku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama yang 

menyebutkan bahwa perkara yang dapat diajukan permohonan Itsbat Nikah hanya 

perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 dan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN yang dilangsungkan sebelum 

atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk 

kepentingan perceraian. 

 Di dalam Penetapan 0011/Pdt.P/2016/PA.Mkd disebutkan bahwa 

perkawinan para pemohon dilangsungkan setelah Undang-Undang Perkawinan 

berlaku yaitu pada tanggal 23 Juli 2000 dan disebutkan pula bahwa para pemohon 

menikah tidak di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan belum pernah mengurus 

akta nikah sebelumnya. Dengan kata lain, pernikahan para pemohon dalam 
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penetapan 0011/Pdt.P/2016/PA.Mkd adalah pernikahan dibawah tangan setelah 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku. Namun Amar 

putusan dalam penetapan ini adalah hakim mengabulkan permohonan Itsbat 

Nikah para pemohon. Hal ini jelas sudah melanggar peraturan Undang-Undang, 

yaitu Pasal 2 ayat (2)  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 49 huruf 

(a) angka (22) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. 

 Pada penetapan ini majelis hakim memberikan pertimbangan-

pertimbangan, dimana ada beberapa pertimbangan yang menarik penulis, 

diantaranya : 

a. Kewenangan Absolute berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam; 

(Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2016/PA.Mkd halaman 7) 

  Menurut penulis, kewenangan absolut Pengadilan Agama terhadap 

Itsbat Nikah adalah berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi : “Yang dimaksud 

dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan 

undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut 

syari’ah, antara lain : 22.Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang 

terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

dan dijalankan menurut peraturan yang lain.” Jadi, dapat disimpulkan bahwa 

kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara Itsbat 

Nikah bukan pada Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : 

“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat 

diajukan Itsbat Nikahnya ke Pengadilan Agama” tetapi pada Pasal 49 huruf 
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(a) angka 22 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan 

Agama. 

b. Pernikahan para pemohon telah dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat 

pernikahan sebagaimana diatur di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, 

maka sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, 

pernikahan tersebut adalah sah; (Penetapan No.0011/Pdt.P/2016/PA.Mkd 

halaman 8) 

  Menurut penulis, penulis setuju terhadap pernyataan “bahwa 

pernikahan para pemohon telah dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat 

pernikahan” karena memang benar dalam perkawinan tersebut ada calon 

suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul. Tetapi, 

menurut pendapat penulis pertimbangan tersebut kurang sempurna, karena 

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa salah satu 

syarat sah perkawinan adalah dengan mencatatkan perkawinan tersebut, 

sementara pada penetapan tersebut para pemohon belum/tidak pernah 

mengurus akta nikah. Jadi, menurut penulis pertimbangan yang tepat untuk 

menentukan sahnya perkawinan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tersebut adalah Pasal 2 ayat (1), bukan hanya menyebutkan “Pasal 2” 

saja. 

c. Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah 

akan tetapi tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, sedangkan pernikahan 

tersebut dilaksanakan oleh orang yang tidak mempunyai halangan 

perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka alasan 
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untuk mengitsbatkan pernikahan tersebut telah sesuai dengan peraturan yang 

berlaku sebagaimana diatur oleh Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum 

Islam. (Penetapan No.0011/Pdt.P/2016/PA.Mkd halaman 8) 

 Menurut pendapat penulis, penulis setuju jika dalam perkawinan 

tersebut tidak ada halangan perkawinan menuut Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974.  Tetapi, jika Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam 

ditujukan untuk Itsbat Nikah terhadap perkawinan setelah Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 berlaku maka tidak tepat, karena akan memberi peluang 

bagi pelaku nikah sirri untuk mengajukan itsbat nikah. Lain halnya jika ada 

batasan bahwa yang boleh diitsbatkan adalah bentuk perkawinan yang 

dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 

Menurut pendapat penulis Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam 

ini adalah pasal yang amat luas jangkaunnya yang tidak memberikan batasan 

yang jelas.  

 Jika dilihat dari penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (22) Undang-

Undang 50 Tahun 2009, sudah jelas bahwa pengesahan nikah terhadap 

perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat 

dibenarkan dan seharusnya tidak boleh dikabulkan itsbat nikahnya. Inilah yang 

menjadi alasan pentingnya pembatasan terhadap point-point Pasal 7 ayat (3) 

Kompilasi Hukum Islam agar tidak adanya penafsiran rancu yang dapat 

memberikan peluang bagi pelaku nikah sirri untuk tidak mengajukan itsbat nikah. 

 Terlepas dari fakta bahwa penetapan 0011/Pdt.P/2016/PA.Mkd 

melanggar Undang-Undang, hakim pasti mempunyai alasan utama untuk 
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mengabulkan permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan dibawah tangan 

setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan. Dari hasil wawancara penulis 

dengan Drs.Supangat, MH dapat diketahui bahwa hakim memutuskan perkara ini 

karena berdasarkan keterangan para saksi dan bukti-bukti yang diajukan, sudah 

jelas bahwa menurut syariat Islam perkawinan antara pemohon memang benar 

terjadi dan sudah memenuhi syariat Islam, dengan kata lain perkawinan tersebut 

sudah sah dalam Agama. Hal ini juga yang menjadi pertimbangan hakim dalam 

mengabulkan permohonan para pemohon. 

 Dari hasil wawancara dengan Drs.Supangat, MH dan Dra.Emmafatri, 

SH, MH dapat pula diketahui bahwa hakim mengabulkan permohonan ini karena 

para pemohon sudah dikaruniai 3 orang anak, jika hakim tidak mengabulkan 

permohonan itsbat nikahnya maka anak tidak mempunyai kejelasan status hukum 

yang mengakibatkan anak tidak akan bisa mempunyai akta kelahiran atas nama 

kedua orangtuanya, karena landasan kantor kependudukan dalam mengeluarkan 

akta kelahiran adalah dengan surat nikah. Dalam hal ini, hakim menggunakan 

ijtihadnya dengan menggunakan teori kemaslahatan yaitu hakim melihat dari sisi 

kemanfaatan yang ditimbulkan daripada kemudharatannya. Dengan kata lain, 

alasan utama hakim didasarkan karena faktor sosiologis yaitu asas kemanfaatan 

dari tujuan hukum. Asas tersebut merupakan asas terpenting dalam penetapan 

Itsbat Nikah ini karena hakim mempunyai alasan yang bermanfaat untuk status 

hukum atas anak yang telah dilahirkan pemohon untuk di masa yang akan datang. 

 Pada intinya hakim dalam memberikan penetapan 

Nomor:0011/Pdt.P/2016/PA.Mkd yang dipentingkan adalah fakta atau 
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peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya adalah suatu alat, 

sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Jadi para hakim lebih 

melihat dari banyaknya kemanfaatan yang di peroleh jika permohonan itsbat 

nikahnya tersebut dikabulkan daripada jika tidak dikabulkan. Meskipun dalam 

perundang-undangan sudah jelas disebutkan bahwa mengabulkan permohonan 

itsbat nikah terhadap perkawinan dibawah tangan setelah berlakunya Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak diperbolehkan.  

 Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis uraikan diatas dapat 

disimpulkan bahwa dasar pertimbangan Pengadilan Agama Mungkid dalam 

memberikan penetapan Itsbat Nikah Nomor:0011/Pdt.P/2016/PA.Mkd yaitu 

dengan melihat peristiwa hukum dan kedudukan hukum yang didasarkan pada 

syariat Islam para pemohon untuk mengajukan perkara Itsbat Nikah. Apabila 

keyakinan hakim terhadap perkara permohonan Itsbat nikah akan membawa 

kebaikan, maka akan mengabulkan permohonannya tersebut. 

 Sebaliknya apabila keyakinan hakim terhadap perkara permohonan 

Itsbat Nikah akan membawa kerugian, maka hakim akan menolak 

permohonannya. Jadi, hakim tidak bersifat kaku, tetapi mengikuti perkembangan 

dalam masyarakat. Artinya hakim harus mencari dan menggali hukum yang hidup 

dan berkembang dalam masyarakat. Hakim tidak semata-mata membaca 

peraturan, melainkan juga membaca kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, 

sehingga keduanya dapat disatukan. 

 Pola pikir inilah yang mengarahkan Pengadilan Agama Mungkid 

untuk dapat menerima perkara permohonan itsbat nikah untuk keperluan Akta 
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kelahiran anak, meskipun anak sudah berusia lebih dari satu tahun. Hal ini bisa 

dilihat dari Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa “pencatatan kelahiran 

yang melampaui batas waktu satu tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan 

Pengadilan yang menyatakan anak itu anak orang tua yang bersangkutan” 

 Dengan demikian itsbat nikah untuk keperluan membuat akta 

kelahiran anak merupakan penyimpangan hukum yang dilakukan atas dasar 

pengisian kekosongan hukum karena selain tidak ada peraturan yang mengatur 

secara khusus tentang hal itu, juga perkawinan secara syari‟ah tersebut 

dilaksanakan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan 

tetapi, hakim harus benar-benar mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh 

apakah itsbat nikah tersebut benar-benar akan membawa kebaikan atau justru 

akan mendatangkan kemudharatan bagi pihak-pihak dalam keluarga tersebut. Hal 

ini sejalan dengan konsep maslahah mursalah. 

4.2.2. Akibat Hukum Terhadap Penetapan Nomor:0011/Pdt.P/2016/PA.Mkd 

 Perkawinan sejatinya merupakan peristiwa yang amat penting, bahkan 

jauh lebih penting dari peristiwa yang lainnya dalam kehidupan manusia. Dengan 

demikian maka dapat ditegaskan bahwa pencatatan perkawinan Pasal 2 ayat (2) 

UU Perkawinan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh 

semua pihak. Dengan pencatatan pernikahan maka akan membentuk dan 

mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib dan menjaga kemaslahatan bagi 

keluarga. Perkawinan yang tidak dicatat atau tidak tercatat dianggap tidak sah 
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dihadapan hukum dan juga tidak mendapat akta nikah sebagai bukti otentik 

sahnya suatu perkawinan. 

 Menurut Anshary (2010:48), akibat dari pernikahan dibawah tangan 

yaitu tidak mempunyai akibat dan konsekuensi hukum terhadap kejelasan hak dan 

kewajiban masing-masing pihak suami, kejelasan terhadap hak anak dan 

kewajiban orangtua terhadap anak, dan kejelasan untuk mendapatkan hak-hak 

sipil masyarakat dalam layanan publik. Hampir semua analisis menyatakan bahwa 

akibat negatif dari perkawinan sirri atau dibawah tangan menimpa perempuan 

atau anak-anak dari perkawinan ini. 

 Sedangkan tujuan pencatatan perkawinan yaitu agar terjamin 

ketertiban perkawinan bagi masyarakat. Apabila tidak ada pencatatan tidak akan 

merusak garis keturunan namun menimbulkan kerepotan dikemudian hari. 

Perkawinan yang sah berakibat pada kewajiban dan hukum-hukum lainnya antara 

lain seperti hak dan kewajiban suami isteri, adanya hubungan hukum ibu-anak, 

ayah-anak, hak dan kewajiban anak-orangtua, hukum waris, harta bersama dan 

lain-lain. 

 Itsbat nikah atau penetapan nikah  dilakukan berkaitan dengan unsur 

keperdataan yaitu adanya bukti otentik tentang perkawinan yang telah dilakukan. 

Majelis hakim Pengadilan Agama Mungkid menetapkan permohonan isbat nikah 

meskipun perkawinan dilakukan setelah tahun 1974 namun perkara isbat nikahnya 

dilakukan secara selektif dan hati-hati. Dalam hal ini penetapan disahkan guna 

mengurus akta kelahiran anak sebagai upaya untuk memberikan perlindungan 
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kepada anak karena anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat atau 

dicatat harus mendapatkan hak yang sama dengan anak yang lahir dari 

perkawinan tercatat. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : “Setiap anak berhak 

untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai 

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi”. Hal inidemi terwujudnya anak Indonesia yang 

berkualitas. 

  Orang tua tidak bisa membuat akta kelahiran anaknya tanpa adanya 

akta nikah dari orang tua, juga sulit menyekolahkan anaknya tanpa adanya akta 

kelahiran dari anak tersebut. Pembuatan akta kelahiran ini sejalan dengan 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak yaitu pada 

pasal 27 ayat (1) dan (2) yang berbunyi “Identitas diri setiap Anak harus 

diberikan sejak kelahirannya”, “Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dituangkan dalam akta kelahiran”. Disamping itu Akta Kelahiran merupakan hak 

identitas seseorang anak sebagai perwujudan konvensi Hak Anak (KHA). Karena 

dalam perspektif Konvensi Hak Anak negara harus memberikan pemenuhan hak 

dasar kepada setiap anak, dan terjaminnya perlindungan atas keberlangsungan, 

tumbuh kembang anak. Akta Kelahiran di dalam Konvensi Hak Anak sesuai 

dengan Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi : “Anak akan didaftar segera setelah lahir 

dan akan mempunyai hak sejak lahir atas nama, hak untuk memperoleh suatu 

kebangsaan dan sejauh mungkin, hak untuk mengetahui dan diasuh oleh 

orangtua”. 
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 Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Pasal 3 Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan 

Kepemilikan Akta Kelahiran, syarat membuat akta kelahiran anak adalah sebagai 

berikut : 

1. Surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran. 

2. Akta nikah/kutipan akta perkawinan. 

3. KK dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga. 

4. KTP-el orang tua/wali/pelapor, atau Paspor bagi WNI bukan penduduk 

dan orang asing 

5. Bagi yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orangtuanya 

dilakukan dengan melampirkan Berita Acara (BAP) dari Kepolisian, atau 

menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) 

kebenaran data kelahiran yang ditandatangani oleh wali atau 

penanggungjawab. 

 Dengan dikaulkannya permohonan itsbat nikah para pemohon pada 

penetapan Nomor:0011/Pdt.P/2016/PA.Mkd, terdapat beberapa akibat hukum 

yang tentunya bermanfaat bagi kelangsungan kehidupan para pemohon, karena 

akibat hukum yang ditimbulkan sama dengan pernikahan yang dicatatkan yaitu 

diakuinya status hukum perkawinan para pemohon sehingga terbukti bahwa para 

pemohon telah menikah secara sah baik dilihat dari segi agama maupun segi 

hukum yang melahirkan hak dan kewajiban suami istri. Diantaranya suami istri 

wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya dan berhak saling mewarisi antara 

suami istri, 



96 
 

 

 Terhadap istri, Istri menjadi lebih terlindungi terutama jika terjadi 

perceraian diantara para pemohon. Hal ini berguna terutama dalam pembagian 

harta bagi istri dan pembagian biaya pendidikan dan keberlangsungan hidup anak 

pasca bercerai. Secara hukum, istri juga sudah berhak atas nafkah atau harta 

warisan dari suami. Jika suatu saat istri diperlakukan secara kasar dalam bahasa 

lain yaitu KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), maka istri dapat 

melaporkannya ke pihak yang berwajib, sehingga istri merasa lebih terlindungi 

terhadap dikabulkannya permohonan itsbat nikah tersebut karena suami akan 

lebih melindungi dan menyayangi istrinya.Jadi sudah jelas bahwa tanpa akta 

nikah akan sulit bagi perempuan untuk menuntut di hadapan hukum apa yang 

menjadi hak-nya. 

 Terhadap anak-anak yang telah dilahirkan yaitu 3 (tiga) orang anak 

tersebut juga telah mendapatkan kekuatan hukum.Akibat hukum dari penetapan 

itsbat nikah dapat berlaku surut untuk hal yang berhubungan dengan status 

hukum anak dan ayah kandungnya. Hubungan hukum anak dan ayah ditunjukkan 

pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang 

berbunyi “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat 

perkawinan yang sah”. Sehingga anak nantinya dapat tercatat sebagai anak dari 

pasangan yang telah menikah sah secara hukum negara dan dapat memiliki akta 

kelahiran yang sah. Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 

tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang berbunyi : “Sesuai 
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dengan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang 

Dasar 1945 bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan dan 

pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap 

peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk 

Indonesia. Pengakuan status hukum pada peristiwa penting di sini salah satunya 

adalah diterbitkannya akta kelahiran”. 

 Selain itu, ketiga anak para pemohon berhak saling mewarisi dengan 

para pemohon selaku orang tuanya. Bila salah seorang diantara pemohon 

meninggal dunia, maka salah seorang dari mereka berhak menjadi wali 

pengawas, baik terhadap harta maupun terhadap anak-anak mereka, kecuali hak-

hak mereka dicabut secara sah oleh pengadilan. 

 Menurut pendapat penulis dalam pertimbangan penetapan Nomor : 

0011/Pdt.P/2016/PA.Mkd, hakim sebaiknya menambahkan pertimbangan yang 

berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak serta menambahkan pertimbangan tentang Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal ini 

bertujuan agarpertimbangan tersebut menjadi lebih jelas dan lengkap karena yang 

paling dilindungi dalam penetapan 0011/Pdt.P/2016/PA.Mkd adalah anak-anak 

para pemohon dan Pemohon II selaku istri dari pemohon I meskipun dalam 

pertimbangan tidak disebutkan secara tersurat. 

 Dalam penetapan itsbat nikah maka Panitera Pengadilan Agama 

berkewajiban untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah berkekuatan 
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hukum tetap kepada PPN/KUA kecamatan setempat untuk diadakan pencatatan 

dalam Buku Pendaftaran Nikah atau Rujuk. Pada kolom terakhir Buku tersebut 

dituliskan bahwa pencatatan  ini didasarkan atas putusan Pengadilan Agama yang 

bersangkutan dengan nomor dan tanggal putusannya. 

 Dengan adanya penetapan Itsbat Nikah, maka secara hukum 

perkawinan tersebut telah tercatat yang berarti adanya jaminan ataupun 

perlindungan hukum bagi hak-hak suami/istri, anak-anak, serta harta bersama 

dalam perkawinan tersebut karena penetapan tersebut berlaku surut. Dengan 

sahnya pernikahan di hadapan agama dan hukum, maka para pemohon yang 

sudah dikabulkan permohonan itsbatnya dapat mengurus segala dokumen resmi 

seperti akta kelahiran anak yang sah sesuai dengan prosedur yang berlaku di 

Kantor Pencatatan Sipil setempat dengan melampirkan Surat Penetapan Itsbat 

Nikah yang menunjukkan adanya pernikahan yang sah antara para pemohon. 

 Permohonan Itsbat Nikah yang ditolak tidak akan mendapatkan akibat 

hukum seperti permohonan Itsbat Nikah yang dikabulkan. Terhadap anak, anak 

statusnya tetap menjadi anak luar kawin, jika akan dibuatkan akta kelahiran maka 

di dalam akta kelahiran statusnya hanya menjadi anak ibu. Seorang anak luar 

kawin tidak akan mendapatkan haknya sebagai anak, baik itu di dalam hal nafkah 

hidup, biaya pendidikan, maupun warisan. Terhadap istri, tidak akan mendapatkan 

hak dan kewajibannya sebagai seorang istri. Demikian juga terhadap harta 

warisan, antara suami istri serta orangtua dan anak tidak berhak saling mewarisi. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

 Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai 

berikut : 

1. Penetapan Nomor:0011/Pdt.P/2016/PA.Mkdmerupakan permohonan Itsbat 

Nikah terhadap perkawinan dibawah tangan atau nikah sirri yang 

dilaksanakan setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan yang perkawinannya dilangsungkan pada tanggal 23 Juli 

2000.Dengan dikabulkannya permohonan Itsbat Nikah tersebut, dapat 

dikatakan bahwa penetapan tersebut telah melanggar Pasal 49 huruf (a) 

angka (22) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan 

Agama serta Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 

tentang Perkawinan. Dalam pertimbangannya, hakim tidak hanya 

menggunakan Undang-Undang tetapi juga berdasarkan Ijtihad hakim yaitu 

demi kemaslahatan ketiga anak pemohon. Dalam memutuskan perkara 

Itsbat Nikah hakim tidak hanya terpaku pada Undang-Undang saja, namun 

juga melihat kenyataan di masyarakat.  
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2. Akibat hukum dari penetapan 0011/Pdt.P/2016/PA.Mkd adalah pernikahan 

para pemohon pada tanggal 23 Juli 2000 telah sah secara hukum dan 

agama, sehingga berakibat pada hak dan kewajiban suami istri. Demikian 

juga ketiga anak pemohon mendapatkan hak nya menjadi anak sah 

dihadapan hukum dan dapat berlaku surut untuk hal yang berhubungan 

dengan status hukum anak dan ayah kandungnya sehingga ketiga anak 

pemohon dapat tercatat sebagai anak dari pasangan yang telah menikah 

sah secara hukum negara dan dapat memiliki akta kelahiran yang sah. 

Selain itu, antara para pemohon berhak saling mewarisi, demikian juga 

ketiga anak pemohon berhak saling mewarisi dengan orang tuanya.  

 

5.2. Saran 

 Berdasarkan permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini, penulis 

hendak menyampaikan saran sebagai berikut:  

1. Bagi Masyarakat, penulis menganjurkan agar pernikahan sirri sebaiknya 

tidak dilakukan karena untuk kehidupan dimasa mendatang hanya akan 

mendatangkan banyak kemudharatan. 

2. Memberikan Penyuluhan dan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan 

Perkawinan, mengingat Kabupaten Magelang yang sangat luas jadi tidak 

semua paham mengenai arti pentingnya pencatatan perkawinan. 

3. Kepada para Hakim Pengadilan Agama yang menangani perkara 

permohonan isbat nikah sebaiknya memberikan alasan yang jelas agar 
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pertimbangan lebih mudah dipahami dan harus hati-hati serta selektif 

dalam menerapkan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Jangan sampai pasal 

ini dimanfaatkan oleh mereka yang melakukan nikah sirri atau nikah 

dibawah tangan dan poligami sirri setelah berlakunya Undang-Undang 

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.  

4. Ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam tentang itsbat nikah banyak 

menimbulkan kebingungan, sehingga pasal ini perlu adanya pembatasan 

dalam penerapannya agar tidak menimbulkan masalah baru dalam 

masyarakat. 

5. Memberikan sanksi yang tegas baik terhadap masyarakat yang melakukan 

pelanggaran terhadap pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan agar tidak lagi terjadi Perkawinan sirri. 
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