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BAB IV 

 PENUTUP 

A. Kesimpulan

Melalui penelitian di lapangan dan kepustakaan telah diperoleh data dan 

informasi yang menggambarkan praktek penetapan Itsbat Nikah di Pengadilan 

Agama yang telah disajikan pada bab sebelumnya. Berdasarkan hasil 

penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil suatu 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Menurut Hukum Islam, Pengertian Itsbat Nikah ini berasal dari bahasa

arab yaitu Al Itsbat yang berarti penetapan. Itsbat Nikah secara hukum

merupakan suatu penetapan yang diputus oleh Pengadilan Agama terhadap 

perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syari’at Islam. Itsbat Nikah 

dilakukan bukanlah sebagai pengesahan nikah saja, akan tetapi digunakan 

sebagai alat bukti telah terjadi suatu perkawinan baik itu tercatat maupun

belum tercatat secara resmi. Tujuan yang ingin dicapai dalam Itsbat Nikah 

antara lain untuk mengganti buku nikah yang telah hilang maupun untuk 

mewadahi perkawinan yang tidak mempunyai Akta Nikah.

Pembatasan dalam mengajukan Itsbat Nikah harus dilakukan, agar 

tidak ada peluang untuk menyalahgunakan keadaan dan perkawinan yang 

telah menyimpang dari hukum tidak terulang lagi. Pembatasan-

pembatasan ini antara lain : adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian 

perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau 
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tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi 

sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan yang 

dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan 

menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 

Pihak-pihak yang dapat menjadi pemohon dalam Itsbat Nikah, yaitu 

suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang 

berkepentingan.

2. Pelaksanaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama dalam suatu proses 

pemeriksaan, dilakukan setelah ada permohonan dari pihak-pihak yang 

berkepentingan.

Prosedur permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama dengan 

cara melalui beberapa meja yaitu Meja I, Meja II dan Meja III. Didalam

pelaksanaannya tugas pokok Pengadilan, yaitu menerima, memeriksa,

mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Kemudian setelah mengetahui tugas masing-masing meja, prosedur 

pengajuan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama berdasarkan kasus diatas 

adalah sebagai berikut: 

a. Calon pemohon mengajukan bukti lisan yaitu dengan cara 

menghadirkan saksi-saksi atau wali pada saat Perkawinan 

tersebut dilangsungkan, ataupun juga bukti tertulis yang berupa: 

1) Surat Keterangan Permohonan Penetapan Pernikahan. 

2) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon. 

3) Foto Copy Surat Keputusan Pensiunan atas nama Pemohon.
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4) Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon.

b. Calon pemohon membayar uang muka atau panjar biaya perkara 

kepada pemegang kas (kasir) dengan disertai surat permohonan

dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). 

c. Calon pemohon menyerahkan surat permohonan dan dimasukkan

dalam map khusus. 

d. Berkas perkara tersebut diserahkan kepada ketua Pengadilan 

Agama

e. Penunjukan Majelis Hakim (PMH), kemudian PMH membuat

Penetapan Hari Sidang (PHS). 

f. Pemanggilan Pemohon untuk melakukan sidang yang dilakukan 

oleh Jurusita Pengganti. 

g. Setiap persidangan berlangsung, Panitera pengganti segera 

membuat berita acara selama persidangan. 

h. Catatan asli itu dimasukkan dalam satu berkas yang telah 

ditandatangani oleh Majelis. 

i. Setelah ada penetapan, maka pemohon bisa mengambil salinan 

penetapan tesebut di meja III. 

Dalam memberi penetapan, pertimbangan Hakim dalam mengambil

keputusan berdasarkan pada penafsiran dari Pasal 2 ayat (2)  Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa tiap-tiap 

perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku dan 

penjelasan Pasal 49 ayat (2) sub 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 
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tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa pernyataan tentang 

sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang perkawinan yang dijalankan menurut peraturan yang lain. 

Walaupun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  jo Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 belum diatur jelas dan rinci, namun

seorang hakim tidak jarang dalam menangani perkara Itsbat Nikah

mempunyai problema tersendiri. Namun berdasarkan kasus diatas didalam 

penetapan, pertimbangan Hakim dalam mengambil keputusan berdasarkan 

pada fakta-fakta dan bukti baik lisan maupun tertulis yang diajukan oleh 

Pemohon selama dipersidangan.

3. Bahwa akibat hukum terhadap permohonan Itsbat Nikah adalah diakui 

statusnya oleh hukum dan memperoleh kekuatan hukum tetap Sedangkan 

terhadap pemohonnya telah terbukti bahwa ia telah menikah secara sah 

baik dilihat dari syari’at Islam maupun Undang-Undang Perkawinan dan 

terhadap anak-anak yang telah dilahirkan telah memperoleh kekuatan 

hukum.

Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon telah 

mendapatkan kepastian hukum terhadap perkawinan yang telah terjadi 

sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan penetapan hakim 

didalam menetapkan Itsbat Nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan 

Agama yang dijadikan sebagai salah satu syarat untuk mengurus Kartu 

Keluarga yang baru dan kepentingan ahli waris kelak atas nama Pemohon

dapat dibenarkan oleh hukum.
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B. SARAN

1. Dengan adanya penelitian ini baik bagi masyarakat, mahasiswa Fakultas 

Hukum maupun penulis sendiri agar lebih mengetahui maksudnya Itsbat 

Nikah yang artinya permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan 

pihak yang berkepentingan kepada Pengadilan Agama agar perkawinan

yang telah dilaksanakan dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama.

Itsbat Nikah juga digunakan sebagai alat bukti bahwa telah terjadi 

suatu perkawinan yang sah antara suami istri. Oleh karena itu, bagi suami

istri yang pernikahannya belum dicatat atau belum mempunyai Akta Nikah 

sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 supaya 

mengajukan Itsbat Nikah. 

Dengan adanya Akta Nikah sebagai bukti autentik, suatu perkawinan 

dapat memperoleh manfaat bagi dirinya dan keluarga. Adapun manfaat

yang bisa diperoleh antara lain: 

a. Menentukan status anak sah dalam pembuatan Akta Kelahiran. 

b. Persyaratan memperoleh tunjangan keluarga. 

c. Menentukan ahli waris dari suami atau istri dan anak-anaknya. 

d. Untuk mengurus pensiunan bagi PNS maupun Pegawai Negeri 

non sipil seperti TNI. 

e. Persyaratan dalam penyelesaian perceraian. 

2. Hendaknya Pengadilan Agama didalam mengeluarkan surat keputusan 

Itsbat Nikah supaya dikirim secepatnya kepada Kantor Urusan Agama 

agar putusan yang berupa Penetapan tersebut dicatat dan diterbitkan 

berupa produk hukum oleh Kantor Urusan Agama dan agar memperoleh

kekuatan hukum tetap.


