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BAB I 

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan merupakan suatu amalan sunah yang disyari’atkan oleh Al-

Qur’anul Karim dan Sunnah Rosullulloh saw. Dalam kehidupan didunia ini, 

segala sesuatu dijadikan Allah SWT berpasang-pasangan, begitupun 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.      

Firman Allah dalam Q.S. Adz-Dzaariyat : 49, yang artinya : 

“…Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan 

kebesaran Allah.” 

Perkawinan disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan 

keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat dibawah 

naungan cinta kasih dan ridha Illahi. 

Menurut hukum islam, perkawinan ini biasa disebut “nikah”. Nikah ini 

berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata “nakaha-yunkihu-nikahan” yang 

berarti bercampur, berkumpul, bersetubuh. Kemudian berubah menjadi 

“nikah”. Sedangkan menurut istilah, nikah berarti suatu akad, suatu ijab dari 

wali calon mempelai wanita dengan calon mempelai laki-laki untuk 

memenuhi tujuan, hakekat hidup sebagai suami istri dengan memenuhi syarat-

syarat yang sudah ditentukan dalam hukum islam. 
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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 perbekelan untuk 

memasuki perkawinan belum siap, dianjurkan berpuasa. Dengan berpuasa, 

diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji, 

yaitu perzinaan.1

Sebelum Undang-Undang perkawinan berlaku, Indonesia telah memiliki 

aturan-aturan hukum yang mengatur masalah perkawinan, seperti 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.  

Suatu 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-

1 Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 1998.
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Undang Perkawinan.2 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. 

Karena suatu perkawinan 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 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.3 Syarat adalah segala 

sesuatu yang harus dipenuhi sebelum perkawinan, pada saat perkawinan dan 

sesudah perkawinan. Syarat perkawinannya yaitu : 

1. Ada kata sepakat diantara para pihak (calon mempelai) yang akan menikah 

dan tidak boleh ada paksaan. 

2. Kedua pihak sudah dewasa dan berakal (balig). 

3. Tidak ada halangan perkawinan. 

2 Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2004. 
3 Ibid, hlm. 50 
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Sedangkan rukun adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi pada saat 

dilakukan perkawinan, antara lain : 

1. Ada calon suami 

2. Ada calon istri. 

3. Wali nikah. 

4. Saksi.

5. Ijab dan Qobul.    

Dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun diatas, perkawinan bagi 

orang islam telah sah tanpa ada pencatatan, karena pencatatan itu hanya 

bersifat administrasi saja dan dari administrasi itu diperlukan biaya. Dengan 

demikian, dapat menimbulkan adanya kecenderungan orang-orang islam tidak 

perlu mencatatkan perkawinannya ke kantor Pejabat Pencatat Nikah (PPN). 

Didalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974 

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. 

Pasal diatas sudah diperkuat dengan adanya pasal 4 Kompilasi Hukum 

Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan 

menurut Hukum Islam sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun1974. 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.     
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Dahulu perkawinan cukup sah dengan dipenuhinya syarat-syarat materiil 

yaitu hanya dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan, tetapi dengan 

adanya tuntutan persyaratan formil berupa pencatatan perkawinan ini sudah 

menjadi lazim dizaman modern sekarang ini.  

Dalam melaksanakan peraturan pelaksana 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 sebagaimana 

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.



6

Dalam prakteknya di masyarakat, ada suatu perkawinan yang dilaksanakan 

tidak memiliki bukti akta nikah atau mungkin perkawinannya 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 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. 

Walaupun dalam Undang-Undang Perkawinan tidak ada penjelasan yang 

khusus tentang pengesahan perkawinan, maka pengesahan perkawinan ini 

disamakan dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, 

seperti kelahiran, kematian yang membutuhkan surat-surat keterangan yang 

berupa akta resmi dalam daftar pencatatan. 

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 1975 tentang Peraturan 

Pelaksanaannya didalamnya telah diatur tata cara melakukan perkawinan, 
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dimana suatu perkawinan dapat dilangsungkan apabila syarat-syarat 

administrasi telah terpenuhi, yang kemudian dikeluarkan akta nikah sebagai 

bukti adanya perkawinan. 

Persoalan timbul apabila perkawinan yang telah dilangsungkan tidak ada 

bukti autentiknya, seperti perkawinan dibawah tangan, perkawinan sebelum 

Undang-Undang Perkawinan yang tidak pernah dicatatkan atau sebab lain 

seperti hilangnya akta nikah karena musnah atau terbakar. Ada pula 

disebabkan karena ulah segelintir oknum yang tidak berwenang atau 

menyalahgunakan keadaan dengan sengaja tidak memberikan akta perkawinan 

pasangan suami istri. Untuk mengatasi persoalan pembuktian perkawinan 

tersebut, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan Itsbat Nikah ke 

Pengadilan Agama. Hal ini telah diatur secara jelas dan tegas dalam pasal 7 

ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Dalam hal 

perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Itsbat 

Nikah ke Pengadilan Agama.” Dalam praktek Itsbat Nikah, salah satu perkara 

permohonan Itsbat Nikah yang pernah diputus di tahun 2005 yaitu Penetapan 

Pengadilan Agama Surakarta Nomor : 06/Pdt.P/2005/PA.Ska. 

Berdasarkan uraian diatas yang mendorong penulis untuk menyusun 

penulisan hukum yang berjudul “TINJAUAN HUKUM DAN AKIBAT 

HUKUM TERHADAP PERMOHONAN ITSBAT NIKAH ( Studi Kasus 

di Pengadilan Agama Surakarta )”
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan alasan pemilihan judul diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana  konsep Itsbat Nikah dalam perspektif  Hukum Islam? 

2. Bagaimana prosedur permohonan Itsbat Nikah dan pertimbangan Hakim 

dalam penetapan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Surakarta? 

3. Bagaimana akibat hukum terhadap permohonan Itsbat Nikah? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui konsep Itsbat Nikah dalam perspektif Hukum Islam. 

2. Untuk mengetahui prosedur permohonan Itsbat Nikah .dan pertimbangan 

Hakim dalam penetapan  Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Surakarta. 

3. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap permohonan Itsbat Nikah.  

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat penelitian bagi masyarakat. 

Penelitian ini diharapkan dapat dibaca dan dipahami  sebagai bahan 

informasi bagi masyarakat dalam hal Itsbat Nikah. 

2. Manfaat penelitian bagi akademis.    

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat berguna bagi mahasiswa 

fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

3. Manfaat bagi penulis sendiri. 

Dengan penelitian ini, penulis dapat menambah dan membuka 

cakrawala dalam memahami arti Itsbat Nikah. 
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E. Metode Penelitian 

Sesuai dengan judul dari penelitian ini maka penulis dalam mengadakan 

penelitian ini menggunakan beberapa metode sebagai berikut : 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode pendekatan yuridis sosiologis, mengingat permasalahan yang 

diteliti mengenai penetapan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Surakarta. 

Berdasarkan pada peraturan perundang-undangan perkawinan serta 

kaitannya dengan pelaksanaan dalam praktek Permohonan Itsbat Nikah 

dalam menjamin perlindungan dan kepastian hukum suatu perkawinan. 

Adapun faktor-faktor yuridisnya adalah norma-norma atau aturan-

aturan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Permohonan Itsbat 

Nikah di Pengadilan Agama, Antara lain : 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang 

Kekuasaan Kehakiman. 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Perkawinan. 

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

Agama Nomor 2 Tahun 1990 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat 
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Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan 

Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Bagi Yang Beragama 

Islam. 

6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum 

Islam. 

Sedangkan faktor sosiologisnya adalah pelaksanaan peraturan-

peraturan mengenai permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama. Jadi 

dalam penelitian ini disamping menggunakan kaidah-kaidah sosial lainnya 

sebagai penerapannya dalam praktek. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. 

Bersifat deskriptif  karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan 

gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu 

yang berkaitan dengan Permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama 

Surakarta. Sedangkan analitis mengandung makna mengelompokkan, 

menghubungkan, dan memberi makna pada aspek-aspek mengenai Itsbat 

Nikah menurut Islam di Pengadilan Agama Surakarta. 

3. Metode Penentuan Sampel 

Metode yang digunakan dalam penentuan sampel adalah metode 

non-random purposive sampling, yaitu metode pemilihan objek sampel 

yang sudah ditentukan dan dipilih secara cermat untuk dijadikan 

penelitian.
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Objek yang diteliti Penetapan Pengadilan Agama Surakarta Nomor : 

06/Pdt.P/2005/PA/Ska. dan yang menjadi responden bagi penulis untuk 

dijadikan sampel, yaitu : 

1. Kepala Kantor Urusan Agama Surakarta. 

2. Kepala Pengadilan Agama Surakarta. 

3. Panitera di Pengadilan Agama Surakarta. 

4. Pemohon Itsbat Nikah. 

4. Metode Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan data sekunder. Untuk 

memperoleh data yang objektif, maka akan digunakan metode 

pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Studi Kepustakaan 

Adalah penelitian data yang diperoleh dari literatur antara lain 

mengenai Hukum Perkawinan Islam, Peradilan Agama di Indonesia, 

Pokok-Pokok Hukum Perdata dan Wewenang Peradilan Agama, dan 

lain-lain yang berkaitan dengan Itsbat Nikah. 

2. Wawancara (Interview) 

Adalah tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk 

dimintai keterangan atau pendapatnya tentang suatu hal. Wawancara 

dilakukan dengan para responden, seperti Kepala Kantor Urusan 

Agama Surakarta, Kepala Pengadilan Agama Surakarta ataupun yang 

mewakilinya, Panitera di Pengadilan Agama Surakarta dan Pemohon 

Itsbat Nikah. Wawancara yang digunakan penulis berupa pertanyaan 
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sebagai bahan pertanyaan yang diajukan kepada pihak yang 

bersangkutan secara tertulis. 

5. Metode Analisis Data 

Dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, maka metode yang akan 

digunakan adalah data analisis kualitatif artinya data yang diperoleh dari 

responden baik lisan maupun tulisan dipelajari sebagai suatu kesatuan 

yang utuh, dan hasil analisa tersebut, kemudian disusun secara sistematis 

dalam bentuk laporan penulisan hukum. 

F. Sistematika Skripsi 

Didalam menyusun skripsi ini, agar memudahkan pembaca untuk 

mengetahui isi yang terkandung didalam skripsi ini, maka diperlukan 

sistematika, yaitu sebagai berikut : 

BAB I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Perumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Metode Penelitian 

F. Sistematika Skripsi 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Perkawinan 

1. Pengertian Perkawinan 

a. Menurut Hukum Islam 



13

b. Menurut Undang-Undang Perkawinan 

c. Menurut Kompilasi Hukum Islam 

2. Tujuan Perkawinan 

a. Menurut Hukum Islam 

b. Menurut Undang-Undang Perkawinan 

c. Menurut Kompilasi Hukum Islam 

3. Rukun dan Syarat Perkawinan 

a. Menurut Hukum Islam 

b. Menurut Undang-Undang perkawinan 

c. Menurut Kompilasi Hukum Islam 

4. Pencatatan Perkawinan 

B. Itsbat Nikah 

1. Pengertian Itsbat Nikah 

a. Menurut Para Ahli 

b. Menurut Perundang-undangan 

2. Dasar Hukum Perkawinan 

a. Sebelum Undang-Undang Perkawinan 

b. Setelah Undang-Undang Perkawinan 

3. Syarat-Syarat Permohonan Itsbat Nikah 

a. Syarat Kelengkapan Umum 

b. Syarat Kelengkapan Khusus 
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BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Kasus Posisi 

B. Analisis

1. Konsep Itsbat Nikah Dalam Perspektif  Hukum Islam 

a. Pentingnya Itsbat Nikah 

b. Pembatasan-pembatasan dalam Itsbat Nikah 

c. Pihak-pihak yang dapat menjadi pemohon dalam Itsbat 

Nikah

2. Pelaksanaan Itsbat Nikah 

a. Prosedur Permohonan Itsbat Nikah 

b. Pertimbangan Hakim dalam penetapan Itsbat Nikah 

3. Akibat Hukum Terhadap Permohonan Itsbat Nikah 

BAB IV. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran


