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ABSTRAK  

 

Marsanti, Qoriana Ula Putri 2022. Analisis Pertimbangan Majelis Hakim 

Terhadap Pengabaian Wali Nasab Tanpa Izin Pengadilan Agama pada 

Perkara Permohonan Itsbat Nikah No.55/Pdt.P/Pa.Po/2021. Skripsi 

Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Ahmad Syakirin, M.H. 

Kata Kunci/Keywords : Analisis Pertimbangan Hakim, Wali Nasab Tanpa Izin 

Pengadilan Agama, Itsbat Nikah 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan yang sah 

adalah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaannya. 

Para Pemohon dalam perkara Itsbat No.55/Pdt.P/PA.PO/2021 mengajukan 

permohonan penetapan perkawinan mereka yang telah terjadi pada tahun 1994. 

Perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah adik Pemohon I yang berusia 18 

tahun, menggantikan ayah yang Adhal. Adhalnya wali nasab tersebut dalam 

pemeriksaan Itsbat Nikah Para Pemohon tidak menjadi pertimbangan Majelis 

Hakim. Pengabaian Majelis Hakim terhadap Wali Nasab tanpa Izin Pengadilan 

tersebut dapat ditinjau dari Asas Hukum Acara Perdata dan asas maslahat dalam 

teori Maqashid Syari’ah.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana analisis yuridis 

terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang mengabaikan adanya wali nasab 

pengganti tanpa Izin Pengadilan Agama pada perkara No.55/Pdt.P/PA.PO/2021 ? 

Bagaimana analisis maqasid syari’ah terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang 

mengabaikan adanya wali nasab pengganti tanpa Izin Pengadilan Agama pada 

perkara No.55/Pdt.P/PA.PO/2021 ? 

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian 

pustaka (library research) dengan pendekatan hukum yuridis empiris . Sedangkan 

teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, dokumentasi, dan 

observasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

induktif.  

Dari penelitian yang diakukan selama skripsi dapat disimpulkan bahwa  

analisis yuridis terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang mengabaikan adanya 

wali nasab pengganti tanpa izin Pengadilan Agama pada perkara 

No.55/Pdt.P/PA.PO/2021 adalah sah. Berdasarkan asas hukum acara perdata yaitu 

hakim bersifat pasif, yang berarti bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan putusan 

melebihi yang dituntut para pemohon. Analisis maqashid syariah terhadap 

pertimbangan Majelis Hakim yang mengabaikan adanya wali nasab pengganti 

tanpa Izin Pengadilan Agama pada perkara No.55/Pdt.P/PA.PO/2021 sesuai 

dengan asas Hifzh An-Nasl  yakni menjaga keturunan hasil perkawinan para 

pemohon agar mendapat perlindungan hukum ketika suatu saat terjadi hal-hal 

yang tidak diinginkan. 
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BAB I  

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pada dasarnya, manusia merupakan makhluk sosial. Dimana dalam 

konteks tersebut, ia tidak bisa hidup tanpa keberadaan orang lain. Perkawinan 

merupakan salah satu jalan, yang sah untuk memenuhi hakikat manusia 

tersebut. Perkawinan juga merupakan sunnatullah, hukum alam yang ada di 

dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan maupun tumbuh-

tumbuhan. Allah SWT berfirman : 

ِبُت اْْلَْرُض َوِمْن اَ  ْْ َوِممَّا َْل ُسْبٰحَن الَِّذْي َخَلَق اْْلَْزَواَج ُكلََّها ِممَّا تُ ْنْۢ ِه ِِ ُُ       نْ 

 يَ ْعَلُمْونَ 

Artinya : “Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-

pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka 

sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”1 

Manusia adalah makhluk yang dimuliakan dan diutamakan oleh Allah 

dengan makhluk-makhluk lainnya. Sebagai jalan dalam hal memenuhi 

kebutuhan (biologisnya) manusia telah dibekali aturan-aturan yang tidak 

boleh dilanggar . Berbeda dengan ciptaan Allah yang lain, Allah tidak 

membiarkan manusia berbuat semaunya seperti binatang yang kumpul 

                                                 
1
 Q.S.Yasin dan terjemahannya pada ayat 36 
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dengan lawan jenis hanya menurut seleranya. Atau seperti tumbuh-tumbuhan 

yang kawin dengan perantara angin.2 Hidup berpasangan tersebut merupakan 

fitrah yang telah ditetapkan Allah sejak penciptaannya. Maka dalam 

pelaksanannya, terdapat aturan-aturan yakni syariat Islam. Sebagaimana 

perkawinan telah diatur sedemikian rupa di dalam Hukum Islam, perkawinan 

menurut Hukum Positif di Indonesia juga telah diatur dalam bentuk Undang-

Undang Perkawinan dan juga termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam. 

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 perkawinan adalah pernikahan, 

yakni akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghalidzan untuk mentaati 

perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.  

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan yakni yang termaktub pada Pasal 1 dikatakan bahwa 

“Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia 

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Akad perkawinan yang 

dilakukan tersebut, terdapat ketentuan yang melingkupinya hingga dapat 

dikatakan sebagai suatu akad yang sah. Yakni, perkawinan akan dianggap sah 

apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya.  

Rukun nikah adalah hal-hal di luar unsur pernikahan. Sedangkan syarat 

merupakan hal yang berkaitan dengan rukun. Dalam artian, syarat nikah 

merupakan syarat dari unsur yang menjadi rukunnya. Sehingga keduanya 

tidak dapat dipisahkan. Namun ada pula syarat yang berdiri sendiri dalam arti, 

                                                 
2
 Agus Salim, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam) (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 2. 
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bukan merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.3 Dalam Kompilasi Hukum 

Islam (Pasal 14), disebutkan rukun nikah ada lima diantaranya : calon suami, 

salon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan akad nikah (ijab dan qobul). Hal 

ini juga sesuai dengan yang dikemukakan oleh Slamet Abidin dan Aminuddin 

(1995:65) bahwasanya, ulama sepakat dengan ketentuan rukun nikah terdiri 

atas : adanya calon suami dan calon istri, adanya wali nikah (wali si 

perempuan), adanya akad nikah yakni pernyataan ijab dan qobul, serta adanya 

dua orang saksi.4 Sebagaimana firman Allah Swt :  

ۤاَء فَ بَ َلْغَن َاَجَلُهنَّ َفََل تَ ْعُضُلْوُهنَّ اَ  َِ ُْ النِ  ََوْ َوِاَذا طَلَّْقُت ِِْحَن اَْزَواَجُهنَّ ِاَذا تَ ََا ا ْن ي َّْن

ْْ بِاْلَمعْ  نَ ُه ِِ بَ ي ْ َُْو  

Artinya :“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai 

idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon 

suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara 

yang baik.5 (maksudnya kawin lagi dengan bekas suaminya atau dengan laki-

laki lain) 

Perkawinan yang dilakukan tanpa adanya wali dari pihak perempuan. 

Yakni wali yang telah memenuhi syarat sebagaimana dijelaskan di atas, maka 

                                                 
3
Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan 

Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2016), 59. 
4
Ahmad Saebani, Fikih Munakahat 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 109. 

     5 Q.S. Al-Baqarah dan terjemahannya pada ayat 232 
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perkawinannya tidak sah. Hadist Nabi Muhammad SAW6 “menyatakan 

bahwa perempuan mana saja yang nikah tanpa izin walinya, pernikahannya 

adalah batal, Jika wali-wali itu enggan (berkeberatan), maka hakimlah yang 

menjadi wali orang yang tidak mempunyai wali.” (Hadist dari Aisyah 

menurut riwayat al-Quthniy).  Tentang keharusan adanya wali ini merupakan 

kesepakatan Jumhur Ulama’ Shalaf maupun Khalaf. Sesuai dengan 

pernyataan Ibnu Al-Mundzir bahwasannya “Tak pernah diketahui adanya 

suatu riwayat dari seorang sahabat pun yang berpendapat lain dari madzhab 

ini”.7 Tidak adanya izin dari wali menyebabkan perkawinan tidak sah.8  

Bila perkawinan tidak dicatatkan secara hukum maka apabila nanti 

terdapat permasalahan di dalam rumah tangga berkaitan dengan akibat 

perkawinan, tidak dapat diselesaikan secara hukum pula. Meski sudah banyak 

kita ketahui pada prinsipnya nikah sirri akan merugikan perempuan dari 

berbagai aspek, fenomena tersebut masih sering kita jumpai. Salah satunya 

yakni yang terjadi pada pasangan di Desa Wilangan, Kecamatan Sambit 

Kabupaten Ponorogo. Pasangan tersebut bernama Heni Setianingsih dan 

Sujatman melakukan pernikahan pada tahun 1994. Sebelum pernikahan 

dilangsungkan, ayah dari mempelai perempuan tidak memberikan izin dan 

perwaliannya kepada sang anak untuk menikah. Tidak adanya izin dari wali 

nasab tersebut merupakan keadaan dimana Wali Nikah Adhal atau enggan 

                                                 
6
Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam : Hukum Fiqih Lengkap (Bandung: Sinar Baru Algae Sindo, 

2012), 387. 
7
Asy Syaukani, As-Sail Al-Jarrar (Dar Al-Kutub, n.d.), 260. 

8
Mutiara Mei Ayuningtyas, “Tinjauan Hukum Tentang Penetapan Wali Adhal Menurut Hukum 

Perkawinan (Studi Tentang Penetapan Nomor 005/Pdt. P/2012/PA. Skh),” 2015, 3. 
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untuk menikahkan. Namun pernikahan tetap dilangsungkan dengan adik 

kandung mempelai perempuan yang bertindak sebagai wali nikah. Dimana 

adik mempelai perempuan pada saat itu masih berusia 18 tahun. Dalam 

hukum perkawinan di Indonesia, maupun di dalam hukum pernikahan Islam 

syarat untuk menjadi wali yakni aqil dan baligh. Dalam hal ini, batas usia 

dewasa untuk dapat menjadi seorang wali menjadi hal yang patut untuk dikaji 

lebih lanjut.  

Setelah perkawinan berjalan hampir 25 tahun, tepatnya pada bulan 

Februari tahun 2021 pasangan suami isteri tersebut mengajukan permohonan 

Itsbat Nikah ( Penetapan Perkawinan ) ke Pengadilan Agama setempat yakni 

Pengadilan Agama Ponorogo. Kemudian ketika kedua pemohon mengajukan 

permohonan penetapan nikah (Itsbat Nikah), Pengadilan Agama Ponorogo 

tidak melakukan sidang penetapan wali Adhal. Bentuk akhir dari perkara 

permohonan penetapan Perkawinan ini adalah hakim menetapkan perkawinan 

pasangan tersebut sah dan dapat diajukan pencatatannya di KUA Kecamatan 

setempat dengan Penetapan No.55/Pdt.P/2021/PA.PO/2021.  

Dengan demikian, penetapan Pengadilan Agama Ponorogo perihal 

penetapan perkawinan terdapat suatu permasalahan karena dalam Hukum 

Perkawinan Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia, yakni Kompilasi 

Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Adhalnya wali hanya dapat 

digantikan oleh Wali Hakim apabila telah mendapat penetapan dari 

Pengadilan Agama.  
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Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan 

sebuah penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul : Analisis 

Pertimbangan Majelis Hakim dalam Pengabaian Wali Nasab Tanpa Izin 

Pengadilan Agama pada Perkara Permohonan Itsbat Nikah 

No.55/Pdt.P/Pa.PO/2021 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan berbagai hal yang penulis paparkan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut :  

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang 

mengabaikan adanya wali nasab pengganti tanpa Izin Pengadilan Agama 

pada perkara No.55/Pdt.P/PA.PO/2021 ? 

2. Bagaimana analisis maqasid syari’ah terhadap pertimbangan Majelis 

Hakim yang mengabaikan adanya wali nasab pengganti tanpa Izin 

Pengadilan Agama pada perkara No.55/Pdt.P/PA.PO/2021 ? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisa secara general jawaban dari rumusan masalah yang terangkum 

sebagai berikut : 

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisa yuridis terhadap 

pertimbangan Majelis Hakim yang mengabaikan adanya wali nasab 

pengganti tanpa Izin Pengadilan Agama pada perkara 

No.55/Pdt.P/PA.PO/2021 
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2. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan maqasid syari’ah terhadap 

pertimbangan Majelis Hakim yang mengabaikan adanya wali nasab 

pengganti tanpa Izin Pengadilan Agama pada perkara 

No.55/Pdt.P/PA.PO/2021 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

ilmiah bagi pengembangan kajian ilmu pengetahuan dalam ranah 

penelitian dan berkontribusi dalam  pemikiran maupun penentuan dasar 

khususnya Hukum Positif  terkait dengan kajian pengabaian wali nasab 

pengganti tanpa izin Pengadilan Agama pada perkara Itsbat Nikah.  

2. Manfaat Praktis 

Sebagai bahan pengetahuan dan wawasan bagi penyusun khususnya, dan 

bagi pembaca pada umumnya. Diharapkan dapat menjadi acuan bagi para 

penegak hukum di Pengadilan Agama. 

E. Telaah Pustaka  

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap literatur-literatur 

yang berhubungan dengan objek kajian penelitian ini, menurut pemahaman 

penulis sudah banyak yang mengkaji perihal pertimbangan Hakim terhadap 

Penetapan Itsbat Nikah. Namun dalam penelitian yang penulis kaji, adanya 

pengabaian wali nasab pengganti tanpa izin Pengadilan Agama dalam 

perkara Permohonan Itsbat Nikah inilah yang menjadi fokus penelitian. 
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Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti menemukan beberapa kajian yang 

berkaitan yakni diantaranya : 

Pertama, penelitian oleh Muflih Rangkuti yang berjudul Itsbat Nikah 

Terhadap Nikah Siri di Provinsi Sumatera Utara Perspektif Hukum Positif 

Dan Maqashid As-Syari’ah. Rumusan masalah dalam penelitian ini 

diantaranya : (1) Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai pelaksanaan 

itsbat nikah di Indonesia? (2) Bagaimanakah landasan filosofi itsbat nikah 

dalam hukum Islam? (3) Bagaimanakah seharusnya pengaturan hukum 

mengenai pelaksanaan itsbat nikah terhadap nikah siri perspektif hukum 

positif dan maqashid sy-syaria`ah? Dan yang terakhir (4) Bagaimanakah 

pelaksanaan itsbat nikah terhadap nikah siri di Provinsi Sumatera Utara? . 

Perbedaan dengan penelitian ini, adalah letak penelitian. Kalau pada 

penelitian tersebut dilaksanakan di Sumatera Utara, maka penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti dilakukan di Pengadilan Agama Ponorogo. 

Sedangkan persamaannya terletak pada perspektif pembahasan masalah 

yang menggunakan Hukum positif dan Maqashid Syari’ah sebagai landasan 

analisis data. Persamaan dengan penelitian ini, adalah kajian Itsbat Nikah 

pada perkawinan sirri. 

Kedua, penelitian oleh Nur Khamidyah yang berjudul  Itsbat Nikah 

pada Pernikahan Sirri dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Maqasid As-

Syari’ah. Rumusan Masalah dalam penelitian ini diantaranya: (1) 

Bagaimana tujuan hukum dilarangnya pernikahan sirri ? (2) Apa saja faktor 

pendorong terjadinya Itsbat Nikah di Pengadilan Agama ? dan (3) 
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Bagaimana analisis maqasid as-syari’ah terhadap itsbat nikah pada 

pernikahan sirri ? . Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada tinjauan 

hukum dipakai. Kalau pada penelitian tersebut menggunakan Kompilasi 

Hukum Islam dan Maqashid Syari’ah, maka penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti menggunakan Hukum Positif terkait kewenangan Pengadilan 

Agama dan Maqashid Syari’ah. Persamaan dengan penelitian ini, adalah 

kajian Itsbat Nikah pada perkawinan sirri.  

Keriga, penelitian oleh Burhanudin dan Sri Yunarti yang berjudul 

Analisis Putusan Hakim Tentang Itsbat Nikah Perkara Nomor 2/Pdt.P/2019 

di Pengadilan Agama Sawahlunto dalam Perspektif Fikih Munakahat. 

Rumuasan Masalah dalam penelitian ini yakni (1) Bagaimana analisis 

putusan hakim tentang isbat nikah perkara No. 2/Pdt.P/2019 di Pengadilan 

Agama Sawahlunto dalam perspektif fikih munakahat ? (2) Bagaimana 

analisa Fikih Munakahat terhadap Pertimbangan Majelis Hakim dalam 

memutuskan perkara No. 2/Pdt.P/2019 di Pengadilan Agama Sawahlunto 

dengan status wali yang menikahkan seorang perempuan dengan status wali 

di luar ketentuan Undang-Undang ? Maka dengan demikian, perbedaan 

penelitian tersebut dengan yang dilakukan oleh peneliti adalah perspektif 

landasan teori hukum yang dipakai. Sedangkan persamaannya terletak pada 

adanya fokus masalah penggunaan wali yang tidak sah tanpa izin 

Pengadilan Agama.  
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F. Metode Penelitian  

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian 

pustaka (library research). Dimana peneliti terjun langsung ke lapangan 

guna memperoleh data yang akan dijadikan pendukung analisa 

penelitian. Dalam hal ini, peneliti mendatangi Pengadilan Agama 

Ponorogo.9 Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti menggunakan 

pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris yakni 

penelitian hukum mengenai implementasi atau pemberlakuan hukum 

normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang 

terjadi di masyarakat.10.  

2.  Lokasi Penelitian  

Tempat penelitian adalah lokasi yang digunakan oleh peneliti 

untuk memperoleh data-data terkait yang diinginkan. Lokasi penelitian 

tersebut berada di Pengadilan Agama Ponorogo. Peneliti meemilih lokasi 

tersebut dengan pertimbangan bahwa perkara permohonan Itsbat Nikah 

yang di dalamnya terdapat wali nasab tanpa izin Pengadilan Agama, telah 

diperiksa dan ditetapkan di Pengadilan Agama Ponorogo pada tahun 

2021 yakni pada perkara No.55/Pdt.P/PA.PO/2021.  

 

 

                                                 
9Suharsimi Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 

2013), 121. 
10 Via Media, “Indikator Pelanggaran Karya Arsitektur dan Korelasinya dengan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tetang Hak Cipta" TESIS, UNDIP.2008 V 
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3. Data dan Sumber Data  

a. Data  

Setiap penelitian memerlukan data, sebagai bahan analisa 

penelitian yang berujung pada kesimpulan. Dengan adanya data, 

dapat tergambarkan kondisi real yang ada di lapangan terkait ada 

tidaknya masalah. Dalam penelitian ini, data yang peneliti ambil 

adalah Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 

55/Pdt.P/PA.PO/2021 dan hasil wawancara dengan Hakim 

Pengadilan Agama Ponorogo.  

b. Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

memperoleh data yang diinginkan peneliti. Menurut Lofland, sumber 

data penelitian kualitatif yang utama adalah kata-kata dan tindakan, 

selebihnya merupakan sumber adat pendukung. Seperti dokumen 

dan lain sebagainya.11 Untuk sumber data yang diperlukan dalam 

penelitian ini, meliputi :  

a) Sumber Data Primer  

Yakni sumber data yang diperoleh dari orang pertama 

yang merupakan sumber asli tanpa melalui perantara. Sumber 

data primer penelitian ini didapat dari hasil wawancara dengan 

Majelis Hakim yang menangani perkara Permohonan Itsbat 

Nikah Nomor.55/Pdt.P/PA.PO/2021 yakni mengenai 

                                                 
11Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 

157. 
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pertimbangan hukum penetapan tersebut, dan juga fakta 

kejadian yang diperoleh dari para pihak yang terlibat dalam 

perkawinan sirri tersebut.  

b) Sumber Data Sekunder  

Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap 

yang didapatkan dari media perantara, bukan secara langsung. 

Yakni sumber data pendukung yang berkaitan dengan 

pembahasan masalah. Sumber data tersebut diantaranya yakni 

Penetapan Nomor.55/Pdt.P/PA.PO/2021 beserta peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan analisa 

normatif terhadap pertimbangan majelis hakim yang 

mengabaikan adanya wali nasab pengganti tanpa izin Pengadilan 

Agama pada perkara permohonan Itsbat Nikah tersebut.  

4. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan suatu proses 

penyelidikan yang mrip dengan pekerjaan detektif. Dari sebuah 

penyelidikan, akan dihimpun data-data utama dan sekaligus data 

tambahannya.12 Maka dari itu, dalam sebuah penelitian diperlukan 

adanya teknik pengumpulan data. Untuk memudahkan pengambilan data 

lapangan, maka penulis mengambil teknik pengumpulan adat sebagai 

berikut :  

 

                                                 
12Beni Ahmad Saebani dan Affifudin, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Pustaka 

Setia, 2019), 129. 
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a. Wawancara  

Wawancara merupakan kegiatan percakapan dengan maksud 

atau tujuan tertentu. Yang dilakukan oleh dua pihak, yakni penanya 

dan penjawab yakni partisipan. Dengan wawancara, partisipan akan 

membagi pengalamannya dengan peneliti, sehingga data yang 

diinginkan dapat diperoleh untuk kemudian ditulis kembali, 

diringkas dan dianalisis berkaitan dengan tema pembahasan masalah. 

Subyek wawancara yang diambil yakni Majelis Hakim yang 

memeriksa perkara permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama 

Ponorogo, dan para pihak yang mengajukan permohonan Itsbat 

Nikah yaitu saudari Heni Setianingsih dan saudara Sujatman.  

b. Dokumentasi  

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan 

pencarian data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, 

transkrip dan sebagainya. Dalam hal ini, peneliti 

mendokumentasikan penetapan dan berita acara sidang yang 

dihasilkan oleh Majelis Hakim sebagai output dari persidangan atas 

permohonan Itsbat para pihak.  

5. Analisis Data  

Tahap selanjutnya , setelah data terkumpul maka dilanjutkan 

dengan analisis. Menurut Moleong dalam bukunya, disebutkan bahwa 

analisis data merupakan proses pengorganisasian dan penguraian data 

menurut pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga nantinya akan 
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didapati hipotesis kerjanya sesuai yang dirasakan.13 Dalam skripsi ini, 

peneliti menggunakan analisis induktif. Sedangkan menurut Miles dan 

Huberman, analisis data dibagi ke dalam tiga tahapan yakni Kodifikasi 

atau pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau 

verifikasi.  

a. Kodifikasi Data 

Yakni merupakan tahap pengkodingan data. Yang mana, 

peneliti memberikan nama pada hasil penelitian. Dimulai dari 

beberapa sumber dari informan, yakni hasil wawancara yang telah 

diperoleh selanjutnya dituliskan kembali dan dikelompokkan 

berdasarkan pola nama yang telah disiapkan oleh peneliti. Atau 

dalam artian, masuk ke dalam pengkodingan data.  

b. Penyajian Data 

Tahapan selanjutnya yakni proses penyajian data, di mana 

peneliti menyajikan hasil temuannya yang telah dikelompokkan ke 

berbagai kategori.14  

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi  

Tahap selanjutnya dalam proses analisis data adalah penarikan 

kesimpulan atau verifikasi. Setelah data-data yang terkumpul 

disajikan dalam berbagai kategori, ditarik kesimpulan dan kemudian 

dilakukan pengecekan ulang atas kesahihan data yang disajikan 

                                                 
13J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 126. 
14Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 179. 
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apakah ada kesalahan dalam proses koding hingga pengelompokan 

data ke dalam berbagai kategori. 

6. Pengecekan Keabsahan Data  

Tahapan selanjutnya yakni pengecekan keabsahan data, yang 

merupakan proses dalam menguji kredibilitas atau kebenaran data. 

Adapun pengecekan keabsahan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan Triangulasi. Metode ini dapat dikatakan sebagai 

pemeriksaan pengolahan data dengan cara membandingkan hasil 

wawancara dengan objek penelitian. triangulasi menurut Sugiyono 

(2011) diartikan sebagai teknik yang bersifat menggabungkan dari 

berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.15 

Terdapat tiga macam model Triangulasi yakni triangulasi teknik, 

triangulasi sumber, dan triangulasi waktu. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang 

dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan 

teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu 

dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. 

G. Sistematika Pembahasan  

Untuk memberikan penjelasan secara luas dan menyeluruh serta 

memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian, maka penulis 

membagi sistematika pembahasan menjadi lima bab, diantaranya : 

                                                 
15

Reyvan Maulid Pradistya, “Teknik Triangulasi Dalam Pengolahan Data Kualitatif,” dalam 

https://dqlab.id/teknik-triangulasi-dalam-pengolahan-data-kualitatif., ( Diakses pada Desember  , 

jam 14.37 2021, 
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Bab I memberikan gambaran umum tentang arah penelitian. Diawali 

dengan latar belakang masalah yang menjadi dasar diadakannya penelitian 

ini. Menggambarkan secara jelas masalah yang akan diangkat dalam 

penelitian ini. Kemudian tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang berisi 

harapan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan 

ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan peraturan perundang-

undangan terkait perkawinan di Indonesia.  Dilanjutkan dengan telaah 

pustaka yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, 

kajian teori dan metode penelitian yang berisi dasar atau alat untuk menjawab 

permasalahan yang diangkat peneliti. Yang terakhir sistematika pembahasan 

yang berisi rincian setiap bab dalam penelitian ini.  

Bab II membahas tentang landasan teoritis yang digunakan peneliti 

dalam penelitian ini sebagai alat analisa yakni mengenai Asas Hukum Acara 

Perdata berkaitan dengan Kewenangan Pengadilan Agama Ponorogo dalam 

menangani perkara Itsbat Nikah No.55/Pdt.P/PA.PO/2021. Teori kedua 

didasarkan pada teori Maqashdi Syari’ah berkaitan dengan tiga hal pokok 

pemberlakuan hukum dalam Islam yakni salah satunya adalah Al-Dlaruriyyat. 

Bab III berisi deskripsi data yakni mengenai data lapangan yang telah 

diperoleh peneliti. Berkaitan dengan Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo 

Nomor.55/Pdt/PA.PO/2021, dasar pertimbangan Hakim dalam menetapkan 

permohonan perkara tersebut, serta pandangan Hakim terhadap Penetapan 

Wali Adhal dalam perkara Istbat Nikah No.55/Pdt.P/PA.PO/2021 
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Bab IV merupakan analisis Pertimbangan Hakim terhadap adanya 

wali nasab pengganti pada Perkara permohonan Itsbat Nikah 

No.55/Pdt.P/PA.PO/2021 menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku yakni berkaitan dengan asas hukum acara perdata dan berdasarkan 

Maqashid Syariah.  

Bab V berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran 

yang juga diikuti dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran terhadap 

penulisan penelitian ini. 
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BAB II  

TEORI PERSIDANGAN PERKARA PERDATA DAN MAQASID 

SYARIAH DALAM PERTIMBANGAN HAKIM  

 

A. Teori Hukum Acara Perdata sebagai Asas Persidangan Perkara 

Permohonan Itsbat Nikah  

Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara-perkara 

yang masuk, dibatasi oleh kewenangan relatif dan kewenangan absolut. 

Kewenangan relatif diartikan sebagai kekuasaan Pengadilan yang satu jenis 

dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan Pengadilan yang 

sama jenis dan sama tingkatan lainnya.1 Wewenang relatif merujuk pada 

Pasal 118 HIR. Atau Pasal 142 RB.g jo Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989. Sedangkan wewenang absolut Peradilan 

Agama berdasarkan ketentuan pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989, yaitu kewenangan mengadili dalam bidang perkara perdata (a) 

Perkawinan; (b) Kewarisan, Wasiat, Hibah yang dilakukan menurut Hukum 

Islam; (c) wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi Islam.2  

Berdasarkan kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani 

perkara-perkara perdata tersebut, maka dalam pelaksanaannya terdapat 

hukum yang dijadikan acuan praktik untuk mengatur bagaimana perkara yang 

terjadi di lapangan keperdataan diselesaikan melalui jalur litigasi (jalur 

                                                 
1 Erfaniah Zuhriah, Peradilan Agama Indonesia “Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan 

Agama” (Malang : Setara Press, 2014), 129 
2 Roihan A. Rosyid, Hukum Acara Peradilan Agama  (Jakarta : CV.Rajawali, 1992), 25. 



 

 

19 

 

pengadilan) dan jalur nonlitigasi (jalur di luar pengadilan). Dasar acuan 

hukum tersebut adalah Hukum Acara Perdata. Sudikno Mertokusumo dalam 

bukunya mendefinisikan hukum acara perdata sebagai peraturan hukum yang 

mengatur bagaimana caranya menjamin ditatatinya hukum perdata materiil 

dengan perantara Hakim. Sedangkan menurut Wiryono Prodjodikoro 

mendefinisikan hukum acara perdata sebagai rangkaian peraturan yang 

memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka 

pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, semuanya itu 

untuk melaksanakan peraturan hukum perdata.3 Pada dasarnya, hukum acar 

perdata merupakan peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian 

perkara perdata melalui hakim ( di pengadilan ) sejak diajukannya 

gugatan/permohonan, diperiksanya gugatan/permohonan, hingga diputusnya 

sengketa/permohonan sampai pelaksanaan putusan/penetapan hakim. 

Dalam pelaksanaan Hukum Acara Perdata tersebut, terdapat asas-asas 

yang mengatur dan bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

1945. Nilai-nilai di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pada 

prinsipnya telah diidentifikasikan ke dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 

Berikut asas-asas hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia4: 

1. Hakim Bersifat Menunggu 

Pihak yang berperkara inisiatif mengajukan tuntutan hak 

yang diserahkan sepenuhnya kpeada yang berkepentingan, hal ini 

                                                 
3 Ibid, , “Hukum Perdata di Indonesia: Permasalahan Ekseskusi dan Mediasi”…..1 
4 Martha Eri Safira, “Hukum Acara Perdata” (Ponorogo: CV.Nata Karya, 2017), 7 
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tertera pada Pasal 118 HIR/142 RBg. Berdasarkan pada ketentuan 

Pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No.48 Tahun 

2009, Hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan dan 

diterima, sehingga dalam pelaksanaannya Hakim berkewajiban 

memeriksa dan mengadili dengan melalui penggalian fakta hukum, 

mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang 

hidup dalam masyarakat.  

2. Hakim Bersifat Pasif  

Ruang lingkup atau luas sempitnya pokok perkara ditentukan 

pihak-pihak yang megajukan perkara, bukan oleh Hakim. 

Pengadilan hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha 

mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya 

peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana 

ditentukan pada Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009. Dalam hal ini, Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan 

melebihi yang dituntut sesuai dengan ketentuan pada Pasal 178 

ayat 2 dan 3 HIR atau pada Pasal 189 ayat 2 dan 3 RBg.  

3. Persidangan Terbuka untuk Umum 

Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

diterangkan bahwa setiap orang diperbolehkan hadir dan 

mendengarkan pemeriksaan perkara walaupun ada beberapa 

perkara yang dilakukan pemeriksaannya secara tertutup. Seperti 

pada perkara perceraian.  
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4. Mendengar kedua Belah Pihak  

5. Putusan Harus Disertasi Alasan-alasan  

6. Berperkara Dikenai Biaya  

7. Asas Beracara tidak Harus Diwakilkan  

Dalam menjalani proses berperkara d Pengadilan Agama, 

tidak harus diwakilkan melalui jasa kuasa hukum (Advokat), 

melainkan juga bisa dilakukan secara mandiri.  

8. Asas Peradilan dilakukan demi “Keadilan Berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa”  

9. Asas Objektivitas  

Pengadilan mengadili menurut hukum yang berlaku dengan tidak 

memberikan perlakuan khusus atau tidak membeda-bedakan pihak 

berperkara. Hal ini tercantum dalam ketentuan Pasal 4 ayat 1 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009  

10. Asas Persidangan Berbentuk Majelis  

Pengadilan memeriksa dengan susunan majelis sekurang-

kurangnya 3 orang hakim, kecuali Undang-Undang menentukan 

lain.  

11. Pemeriksaan dalam Dua Tingkat  

Yakni dalam tingkat pertama adalah Pengadilan Agama (original 

yurisdiction) dan tingkat banding adalah Pengadilan Tinggi Agama 

(Apellate Yurisdiction) dan Tingkat Kasasi yakni ke Mahkamah 

Agung.  
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B. Teori Maqasid Syariah  

Maqashid Syari’ah memilki arti yang sama dengan Maqashid al-

Syar’iyyah dan Maqashid al-Syar’i. Definisi maqashid syari’ah baru muncul 

di era muslim kontemporer sebagaimana menurut Dr.Thahir bin ‘Asyur 

dalam karyanya “Maqashid Syari’ah al-Islamiyyah” memberikan definisi : 

“beberapa tujuan dan hikmah yang dijadikan pijakan syariat dalam seluruh 

ketentuan hukum agama dan mayoritasnya. Dengan sekira beberapa tujuan 

tersebut tidak hanya berlaku untuk satu produk hukum syari’at secara 

khusus”.  

Sedangkan menurut Al-Ustadz Dr. ‘Alal al-Fasi memberikan definisi 

tentang Maqashid Syari’ah sebagai “tujuan umum dari pemberlakuan syari’at 

dan beberapa rahasia (khusus) yang terkandung dalam setiap produk 

hukumnya”. Maka bisa disimpulkan dari definisi di atas, bahwa inti Maqashid 

Syari’ah mengarah pada tujuan adanya hukum syari’at dalam rangka 

memberikan kemaslahatan bagi umat manusia di dunia dan di akhirat kelak, 

baik secara umum maupun khusus.5  

Menurut al-Syathibi dan para ilmuwan yang lain, tujuan pemberlakuan 

hukum dalam Islam tidak lepas dari tiga hal pokok ; 

1. Al-Dlaruriyyat (keperluan primer/asas). Maksudnya, sebuah hal mutlak 

yang harus diperhatikan eksistensinya. Apabila sekiranya tidak ada, 

akan menyebabkan terbengkalainya kemaslahatan hamba di dunia 

maupun di akhirat.  

                                                 
5 Forum Kajian Ilmiah Ahla Shuffah 103, “Tafsir Maqashidi, “Kajian Tematik Maqashid al-

Syari’ah”, ( Kediri: Lirboyo Press, 2013), 2 
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2. Al-Hajiyyat (keperluan sekunder). Maksudnya adalah kebutuhan 

manusia demi tercapainya kemaslahatan. Apabila kebutuhan ini tidak 

terpenuhi, maka akan berdampak pada timbulnya masyaqah 

(kepayahan). 

3. Al-Tahsini, (keperluan mewah/tersier). Mkasunya adalah kebutuhan 

yang dianggap baik menurut pandangan umum. Apabila kebutuhan ini 

tidak diusahakan, tidak akan mengakibatkan hilangnya kemaslahatan 

atau mengalami masyaqah , akan tetapi kebutuhan ini hanya untuk 

mlengkapi eksistensi maslahat dlariri ataupun haji.6 

Dalam aturan al-maqashid al-Dlarurii, ada 5 hal yang harus 

diperhatikan. Dianataranya yakni: 

1. Pertama, Hifzh al-Din (menjaga agama); 

2. Kedua, Hifzh al-Nafs (menjaga nyawa); 

3. Ketiga, Hifzh al-Nasl (menjaga keturunan); 

4. Keempat, Hifzh al-Mal (menjaga harta); dan 

5. Kelima, Hifzh al-‘aqli (menjaga akal).    

Termasuk ke dalam Maqashid al-Dlaruri adalah segala hal yang 

menjadi penyempurna kemaslahataan tersebut. Seperti diharamkannya minuk 

arak meskipun dalam kadar yang sedikit, yang sebenarnya tidak 

menyebbakan hilangnya akal akan tetapi agama tetap mengharamkannya 

sebagai langkah pencegahan (preventif) dalam menjaga eksistensi akal sehat, 

dengan menutup pintu serapat mungkin terhadap segala hal yang berpotensi 

                                                 
6  Ibid, 5 
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mengakibatkan hilangnya akal. Ataupun seperti haramnya melihat wanita 

yang bukan mahram sebagai langkah terjaganya kesucian nasab.  
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BAB III  

PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TERHADAP  

PERKARA ITSBAT NIKAH No.55/Pdt.P/PA.PO/2021 

 

 

Pengadilan Agama Ponorogo terletak di Kabupaten Ponorogo. Dimana 

Kabupaten Ponorogo adalah sebuah wilayah kabupaten di Provinsi Jawa 

Timur yang terletak sekitar 200 Km sebelah barat daya ibu kota Provinsi 

yakni Surabaya. Batas kota wilayah Kabupaten Ponorgo, di sebelah utara 

yakni berbatasan langsung dengan Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun, 

dan Kabupaten Nganjuk. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten 

Trenggalek, sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten 

Pacitan dan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah).  

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Pasal 24 ayat (2) telah ditentukan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu 

lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama 

badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata 

Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Dimana Pengadilan Agama merupakan 

salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman guna 

menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan dalam 

perkara tertentu antara orang-orang yang beragama islam. 

Pengadilan Agama Ponorogo merupakan Pengadilan Agama Tingkat 

Pertama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan 

menyelesaikan perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama antara orang-
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orang yang beragama islam di bidang perdata. Yakni bidang perkawinan, 

waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah 

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang nomor 3 Tahun 

2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama.  

Selain daripada fungsi pokok yang telah diatur dalam Peraturan 

Perundang-Undangan sebagaimana yang dimaksud diatas, Pengadilan Agama 

Ponorogo memilki fungsi lain diantaranya sebagai berikut1 :  

1. Fungsi Mengadili, sesuai dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006  

2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pembinaan dan petunjuk kepada 

pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik mengenai 

teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi 

umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. 

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang 

Nomor.3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006) 

3. Fungsi Pengawasan, yakni dengan melakukan pengawasan atas 

pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, 

Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah 

jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan 

sewajarnya sesuai yang telah diatur pada Pasal 53 ayat (1) dan (2) 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan juga pengawasan terhadap 

                                                 
1 Dokumentasi Pengadilan Agama Ponorogo, Maret 2022 
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pelaksanaan administrasi umum, kesekretariatan dan pembangunan 

(vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006) 

4. Fungsi Nasehat, yakni dengan memberikan nasihat, ataupun 

pertimbangan-pertimbangan terkait hukum kepada instansi pemerintah 

di daerah hukumnya apabila diminta (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-

Undang Nomor.3 Tahun 2006)  

5. Fungsi Administratif, yaitu dengan melaksanakan administrasi 

peradilan meliputi teknis maupun persidangan dan administrasi umum 

yang meliputi kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan. (vide: 

KMA Nomor KMA/080/VIII/2006) 

6. Fungsi Lainnya,  

 Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan 

rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti Kementrian 

Agama Kabupaten Ponorogo, Depag,MUI, Ormas Islam dan 

lain-lain (vide: Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006) 

 Menyelenggarakan Pelayanan Hukum, pelayanan 

riset/penelitian dan sebagaimana serta memberi akses seluas-

luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan 

transparansi informasi Peradilan, sepanjang telah diatur dalam 

Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 

KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi 

Pengadilan. Berdasarkan pada peraturan mengenai fungsi 
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Pengadilan Agama inilah, peneliti melakukan penelitian di 

Pengadilan Agama Ponorogo atas perkara Itsbat Nikah yang 

telah ditetapkan pada Tahun 2021.2 Struktur Organisasi 

Pengadilan Agama Ponorogo berdasarkan bagan tersebut 

adalah sebagai berikut  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Deskripsi Penetapan Itsbat Nikah Nomor.55/Pdt.P/Pa.Po/2021   

Dalam penelitian ini, permohonan Itsbat Nikah dilakukan bersama-

sama oleh suami dan istri. Maka suami dan isteri tresebut sebagai Heni 

Setianingsih  dan Heni Setianingsih I. Dimana bentuk perkara ini adalah 

perkara voluntair yang di dalamnya tidak terdapat sengketa sehingga hasil 

akhirnya berupa Penetapan. Dalam pengajuan permohonan ini, apabila 

Pengadilan Agama mengabulkan Pengadilan akan mengeluarkan penetapan 

                                                 
2 http://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur.( diakses pada 

12 Maret 2022, jam 16.15) 
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tersebut dalam kurun waktu setelah 14 hari persidangan terakhir. Dengan 

berdasar pada surat Penetapan tersebut, maka para pihak yakni Pemohon I 

dan Pemohon II selanjutnya ke KUA setempat, menyerahkan hasil penetapan 

untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pencatatan perkawinan yang sah 

sehingga diakui oleh negara. Adapun apabila perkara permohonannya tidak 

dikabulkan atau ditolak, maka para pihak tersebut atau salah satu Pemohon 

dapat mengajukan perkara Banding atau Kasasi. 3  

1. Duduk Perkara  

Bahwa Pemohon I yakni Heni Setianingsih binti Setiaji, dan 

Pemohon II yakni Sujatman bin Samsuri telah mengajukan 

permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Ponorogo tertanggal 

03 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 

55/Pdt.P/PA.PO/2021. Dengan pokok perkara sebagai berikut ; 

Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 06 September 1994 telah 

melangsungkan pernikahan yang tidak tercatat di Desa Wilangan. 

Bahwa usia Pemohon I pada saat perkawinan telah mencapai 22 

tahun. Sedangkan usia Pemohon II pada saat perkawinan adalah 23 

tahun. Dengan wali nikah adik Pemohon I yang pada saat itu berusia 

18 tahun dikarenakan ayah Pemohon I tidak setuju dengan pernikahan 

keduanya. Pemohon I dan Pemohon II pada saat pernikahan berstatus 

perawan dan jejaka. Setelah Perkawinan dikaruniai seorang anak.  

Kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah 

                                                 
3 Prosedur Mengajukan ItsbatNikah (Pengesahan Perkawinan) Di Pengadilan Agama 

(Snhlawoffice.Com)) Diakses Pada 12 Maret 2022, Jam 16.53 

https://snhlawoffice.com/joomla/list-all-categories/artikel/prosedur-mengajukan-itsbat-nikah-pengesahan-perkawinan-di-pengadilan-agama
https://snhlawoffice.com/joomla/list-all-categories/artikel/prosedur-mengajukan-itsbat-nikah-pengesahan-perkawinan-di-pengadilan-agama
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berlangsung selama 25 tahun dan belum tercatat di Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo.4  

2. Posita dan Petitum  

Posita bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada dahulu kala 

adalah pasangan yang saling mencintai dan berkehendak untuk 

menikah; bahwa adanya itikad baik tersebut tidak mendapat restu dari 

ayah Pemohon I dikarenakan adanya perbedaan derajat sosial diantara 

keduanya; bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap melangsungkan 

pernikahan dengan wali nikah adik Pemohon I. Akad perkawinan 

dilangsungkan oleh Kyai Kampung bernama Rahmat; bahwa pada saat 

menikahkan kakak kandungnya, adik Pemohon I yang bernama Didik 

Siswo Dwi Utomo berumur 18 tahun; Bahwa tujuan diajukannya 

permohonan Itsbat Nikah untuk keperluan kelengkapan data 

kependudukan para Pemohon yakni pembetulan identitas yakni nama 

di Kartu Tanda Penduduk Pemohon II yakni Sujatman. 

Petitum Bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, 

Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Majelis Hakim untuk 

meemriksa dan mengadili permohonan ini untuk selanjutnya dijadikan 

dasar dalam menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai 

berikut :  

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;  

                                                 
4  Penetapan ItsbatNikah Nomor; 55/Pdt.P/PA.PO/2021. Hal, 2. 
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2. Menetapkan Pernikahan Pemohon I (Heni Setianingsih binti 

Setiaji) dan Pemohon II (Sujatman bin Samsuri) sah 

menurut hukum; 

3. Memerintahkan kepada Kepala KUA Kecamatan Sambit 

Kabupaten Ponorogo untuk melakukan pencatatan pada 

Register Akta Nikah sesuai Peraturan Perundang-Undangan 

yang berlaku; 

4. Membebankan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku; 

5. Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya; 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon 

telah datang menghadap secara pribadi di persidangan; 

Bahwa Permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II 

telah diumumkan pada papan pengumuman pada tanggal 05 Februari 

2021 dan sampai hari persidangan tidak ada pihak lain yang 

mengajukan keberatan atas permohonan tersebut;5  

3. Pembuktian  

Bahwa untuk menguatkan dali-dalilnya, Pemohon telah 

mengajukan alat-alat bukti berupa surat; Fotokopi Kartu Tanda 

Penduduk dengan NIK 3502041309710004 atas nama Sujatman yang 

telah dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo, tanggal 10 September 

2012; Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 

3502046910720001 atas nama Heni Setianingsih yang dikeluarkan di 

                                                 
5 Penetapan Itsbat Nikah Nomor; 55/Pdt.P/PA.PO/2021. hal,3. 
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Kabupaten Ponorogo tanggal 10 September 2012; Fotokopi Kartu 

Keluarga Nomor 3502040605010264 yang dikeluarkan oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Ponorogo. 

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2127/D/2003 atas nama 

Rengga Nanda Dwi Agung Pribadi, yang dikeluarkan oleh Kepala 

Dinas Pendaftaran Penduduk Sipil Kota Surabaya, tanggal 10 Maret 

2003; Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/15/405.30.04.13/2021 

tanggal 28 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wilangan 

Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo; dan Fotokopi Pengantar 

Itsbat Nikah dari KUA Kecamatan Sambit Nomor B-

30/Kua.13.02.14/02/2021 tanggal 02 Februari 2021 yang dikeluarkan 

oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambit Kabupaten 

Ponorogo.6 Kemudian, bukti lain berupa keterangan Saksi yakni;  

a. Didik Siswo Utomo bin Setiaji umur 45 tahun Agama 

Islam. Bahwa saksi merupakan adik kandung Pemohon I; 

Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan 

Pemohon II karena saksi hadir pada saat pernikahan yakni 

pada tanggal 06 September 1994 dan pernikahan mereka 

tidak tercatat pada KUA setempat; Bahwa para Pemohon 

dinikahkan oleh Kyai Kampung yang bernama Rahmat di 

Dukuh Wilangan Desa Wilangan RT 001 RW 001; Bahwa 

pada saat pernikahan, saksi (Didik Siswo Dwi Utomo bin 

                                                 
6 Penetapan ItsbatNikah Nomor; 55/Pdt.P/PA.PO/2021. hal,4.  
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Setiaji) yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon I 

karena ayah Pemohon I dulu tidak setuju dengan rencana 

Pernikahan para Pemohon, namun setelah Pernikahan 

dilaksanakan kemudian ayah Pemohon I merestui para 

Pemohon; Bahwa saksi pada saat menikahkan Pemohon I 

dan Pemohon II sudah berusia 18 tahun; Bahwa Mahar yang 

diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai 

Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); Bahwa Pemohon I dan 

Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau 

sesususan yang menyebabkan terhalang untuk menikah; 

Bahwa setelah pernikahan para Pemohon dikaruniai 2 orang 

anak; Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon 

II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta 

keduanya rukun sampai saat ini tanpa ada pihak yang 

mengganggu gugat pernikahannya; Bahwa Itsbat Nikah 

para Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan data 

kependudukan para Pemohon; 

b. Rimanto bin Samsuri, umur 62 tahun agama Islam. Bahwa 

saksi adalah kakak kandung Pemohon II; Bahwa saksi 

mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi hadir 

pada saat acara Pernikahan mereka; Bahwa para Pemohon 

dinikahkan oleh Kyai Kampung bernama Rahmat di Dukuh 

Wilangan Desa Wilangan RT 001 RW 001 Kecamatan 
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Sambit, Kabupaten Ponorogo; Bahwa saksi mengetahui 

yang bertindak sebagai wali nikah adalah adik kandung 

Pemohon I yang bernama Didik Siswo Dwi Utomo karena 

dahulu ayah Pemohon I tidak merestui pernikahan 

keduanya, namun setelah pernikahan kemudian ayah 

Pemohon I merestui para Pemohon; Bahwa saksi 

mengetahui usia adik Kandung Pemohon I pada saat 

menajdi wali nikah adalah 18 tahun; Bahwa yang bertindak 

sebagai saksi nikah saat terjadinya ijab qabul adalah saksi 

sendiri (Rimanto) dan Arif Setiono; Bahwa Mahar yang 

diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai 

Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); Bahwa Pemohon I dan 

Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau 

sesususan yang menyebabkan terhalang untuk menikah; 

Bahwa setelah pernikahan para Pemohon dikaruniai 2 orang 

anak; Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon 

II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta 

keduanya rukun sampai saat ini tanpa ada pihak yang 

mengganggu gugat pernikahannya; Bahwa Itsbat Nikah 

para Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan data 

kependudukan para Pemohon;7 

                                                 
7 Penetapan ItsbatNikah Nomor; 55/Pdt.P/PA.PO/2021. hal,8. 
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B. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Terhadap 

Penetapan Permohonan pada Perkara No.55/Pdt.P/PA.PO/2021  

Itsbat Nikah merupakan perkara Voluntair yang produk hasil akhirnya 

berupa Penetapan. Karena termasuk perkara Permohonan, maka di dalamnya 

tdiak terdapat persengketaan. Dalam artian, perkara ini hanya terdapat 

Pemohon saja dan tidak mengenal pihak lawan. Secara realitas, Itsbat Nikah 

sangat dibutuhkan terkebih bagi para pihak yang bersangkutan. Sehingga 

Itsbat Nikah merupakan terobosan hukum baru sebagai jalan untuk 

menetapkan sahnya perkawinan secara hukum negara.8 Untuk perkara 

Voluntair maka hasil akhirnya dapat berupa Penetapan yang diterima dan 

dapat pula berupa Penetapan yang ditolak.  

Pengadilan Agama dalam melaksanakan tugas fungsinya harus 

berdasarkan segala peraturan yang ada. Sehingga dalam hal memutuskan 

suatu perkara Hakim berpedoman pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman. Sehingga dalam memberikan putusan 

pada perkara Voluntair ataupun Contentius Hakim tidak semena-mena 

menerima atau menolak perkara yang masuk dan harus diselesaikan tersebut.9 

Dengan demikian, untuk Penetapan yang diterima atau ditolak hakim, hakim 

dengan kemerdekaan yang dimilki berwenang untuk melakukan penggalian 

hukum terhadap alasan-alasan para Pemohon serta fakta-fakta hukum yang 

                                                 
8 Muhammad Khusnul Yakin, “Ratio Decidendi Penetapan Pengesahan (Itsbat) Nikah Di 

Pengadilan Agama,” Yuridika 30, no. 2 (2015): 258. 
9 Syailendra Sabdo Djati Ps, “Wali Adhal Dalam Pernikahan (Penyebab Dan Penyelesaiannya 

Dalam Perspektif Hukum Islam)” Al-Majaalis; Jurnal Dirasat Islamiyah 8 No.1 (November 

2020): 11. 
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telah diperoleh sebagai dasar dalam penafsiran, penerjemahan, memilah dan 

memilih aturan mana yang paling relevan dengan perkara Itsbat Nikah yang 

sedang diselesaikan. Bahwa Hakim dalam memeriksa pernikahan para 

Pemohon terlebih dahulu memeriksa alat-alat bukti yang diajukan. Diantara 

alat bukti tersebut berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang 

sudah dianggap sah oleh Majelis Hakim. Sebagaimana yang diungkapkan Ibu 

Rukayah selaku Ketua Majelis  pada persidangan perkara Permohonan Itsbat 

Nikah Nomor.55/Pdt.P/PA.PO/2021 sebagai berikut: 

“Bahwa alat-alat bukti berupa surat telah dicocokkan dan telah sesuai 

dengan aslinya, bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai, maka 

Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi 

syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan 

pembuktian yang sempurna, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat 

dipertimbangkan. Bahwa berdasarkan bukti P1, P 2 dan P.3 terbukti 

Pemohon I dan Pemohon Il berdomisili di Kabupaten Ponorogo, oleh 

karena itu keduanya memiliki legal stanning dalam penanganan 

perkaranya, karena selain Itsbat nikah merupakan kewenangan absolut 

Peradilan Agama juga karena Kabupaten Ponorogo merupakan wilayah 

hukum dan Pengadilan Agama Ponorogo”10 

 

Pernikahan para Pemohon terjadi setelah berlakunya Undang-Undang 

Perkawinan Tahun 1974, dalam hal ini jika dilihat dari Peraturan Perundang-

Undangan yang menjadi dasar Itsbat Nikah yakni penjelasan pada Pasal 49 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 

ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam. Kedua ketentuan tersebut 

membatasi perkawinan yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah 

                                                 
10  Penetapan Itsbat Nikah Pengadilan Agama Ponorogo, 2021. 8 
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perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Tahun 1974.11 

Dengan demikian, apabila mengacu pada ketentuan tersebut perkawinan para 

Pemohon tidak dapat diajukan ke Pengadilan Agama Ponorogo. Namun 

karena banyaknya masyarakat yang membutuhkan Pengesahan Perkawinan, 

maka dalam banyak perkara Itsbat Nikah yang perkawinannya terjadi setelah 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hakim menggunakan Ijtihad dengan 

dan menyimpang dari dua ketentuan Itsbat Nikah tersebut. Yakni berdasar 

pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf e yang mengatakan 

bahwa12 ; “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai 

halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. 

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Rukayah selaku Ketua Majelis dalam 

persidangan pada perkara Nomor.55/Pdt.P/PA.PO/2021 sebagaimana berikut; 

“Bahwa untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu perkawinan harus 

dilihat dari tatacara pelaksanaan perkawinan tersebut sesuai atau tidak 

dengan agama yang dianut pasangan suami isteri sebagaimana Pasal 2 

Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 

yang menyebutkan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut 

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Oleh karena 

para Pemohon sebagaimana pengakuannya dalam surat permohonan 

adalah beragama Islam, maka sah tidaknya perkawinan Pemohon I dan 

Pernohon II dapat diteliti dari terpenuhinya syarat dan rukun nikah 

menurut ketentuan hukum Islam dan ataupun ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan orang-orang 

yang beragama Islam.”13 

 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh narasumber peneliti yakni Bapak 

Sukahata Wakano selaku Hakim Pengadilan Agama Ponorogo bahwa Perkara 

                                                 
11 Ahyuni Yunus, Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah " Antara Perlindungan dan 

Kepastian Hukum (Makassar: Humanities Genius, 2020), 144. 
12 Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 
13 Penetapan Itsbat Nikah Pengadilan Agama Ponorogo, 2021. 10 
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Itsbat Nikah yang diterima akan dikabulkan jika perkawinannya telah 

memenuhi syarat dan rukun yang melingkupinya. Yang penjelasannya 

sebagai berikut : “Sesuai dengan yang tertera dalam Undang-undang 

perkawinan, bahwasannya perkawinan dianggap sah adalah perkawinan yang 

sesuai dengan keyakinan masing-masing. Keyakinan masing-masing yang 

dimaksud adalah syarat dan rukunnya terpenuhi. Ketika syarat dan rukun 

suatu perkawinan terpenuhi, Itsbat Nikah yang diajukan kami kabulkan”.14 

Berkaitan dengan syarat dan rukun yang memenuhi perkawinan 

tersebut, maka Wali menjadi hal urgent yang kehadirannya sangat 

diperhitungkan. Mengingat bahwa Wali nikah menjadi salah satu rukun 

sahnya perkawinan dalam Islam. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu 

Rukayah dalam persidangan perkara Itsbat Nikah 

Nomor.55/Pdt.P/PA.PO/2021 seperti berikut; 

“Bahwa sebelum meneliti secara mendalam tentang keabsahan nikah 

dalam perkara aquo majelis hakim perlu mengemukakan sebuah hadits 

yang diriwayatkan dari Aisyah yang artinya: Tidak sah suatu akad nikah 

kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil (HR. 

Daruqutniy). berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab VI Rukun dan 

Syarat Perkawinan Pasal 14 disebutkan "Untuk melaksanakan 

perkawinan harus ada a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. 2 

orang saksi dan e. Ijab dan gabul”.  

 

Keabsahan wali nikah dalam perkara ini, didasarkan pada terpenuhinya 

syarat wali sebagaimana yang tertera pada Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam. 

Hal ini diungkapkembali oleh Ibu Rukayah dalam persidangan perkara Itsbat 

Nikah Nomor.55/Pdt.P/PA.PO/2021 sebagai berikut; 

                                                 
14, Hasil Wawancara, Ponorogo, 07 Maret 2022 
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“Pada saat Ijab qabulnya tersebut yang bertindak sebagai wali nikah 

adalah adik kandung Pemohon I yang bernama Didik Siswo Dwi 

Utomo bin Setiaji, dikarenakan ayah kandung Pemohon I tidak setuju 

dengan rencana pernikahan para Pemohon, namun kedudukan wali 

nikah Pemohon I sebagaimana urutan wali nikah bagi seorang 

perempuan dalam ketentuan munakahat tidaklah bertentangan dengan 

hukum dan tidak pula menjadikan rukun nikah tidak terpenuhi, 

sehingga kedudukan adik Pemohon I sebagai wali nikah adalah sudah 

sah karena telah memenuhi syarat sebagai seorang wali”15 

 

Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis 

Hakim dalam perkara ini, Perkawinan Pemohon I dan pemohon II adalah 

perkawinan yang telah dilakukan berdasarkan ketentuan hukum islam karena 

telah memenuhi syarat dan rukun serta tidak terdapat laranagn ataupun 

halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang- 

undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi 

Hukum Islam, pernikahan Pemohon I dan Pemohon Il oleh Majelis Hakim 

yang menangani perkara ini dinyatakan sebagai pernikahan yang sah. 

C. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Pengabaian Wali Nasab tanpa Izin 

Pengadilan pada Perkara Itsbat Nikah No.55/Pdt.P/PA.PO/2021  

Dalam hal terkabulnya Permohonan Itsbat Nikah tersebut, Hakim 

senantiasa menggunakan dasar hukum sebagai bahan pertimbangan perkara 

Nomor.55/Pdt.P/PA.PO/2021 yang masuk ke Pengadilan Agama Ponorogo. 

Ibu Rukayah selaku Hakim Ketua dalam persidangan perkara Itsbat Nikah 

Nomor.55/Pdt.P/PA.PO/2021 menggunakan Kompilasi Hukum Islam yakni 

Pasal 20 ayat (1) yang berisi ketentuan Wali Nikah yang berbunyi “Yang 

                                                 
15 Penetapan Itsbat Nikah Pengadilan Agama Ponorogo, 2021. 12 
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bertindak sebagai wali nikah ialah seorang lak-laki yang memenuhi syarat 

Hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh”. Seperti yang diungkapkan 

beliau dalam sesi wawancara dengan peneliti sebagai berikut :  

“Majelis Hakim mempertimbangkan sahnya wali nikah pada 

perkawinan para pemohon, dengan melihat dari terpenuhinya ketentuan 

wali nikah sesuai yang ada di KHI Pasal 20. Karena wali pada saat itu 

berusia 18 tahun ya, kami pertimbangkan sudah memenuhi ketentuan 

wali sebagaiman yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) tersebut. Dan 

menimbang juga, bahwa yang menjadi wali nikah adik kandung dari 

mempelai wanita ya. Jadi masih ada hubungan nasab. Maka dengan 

pertimbangan tersebut, kami anggap wali nikah yang digunakan dalam 

perkawinan keduanya telah absah”.16 

 

Dengan demikian, wali nikah sah apabila telah memenuhi ketentuan 

Hukum Islam ataupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Yakni 

yang tercantum dalam KHI Pasal 20 tersebut, juga pada Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) yang mengatakan bahwa “Perkawinan sah 

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu”. Bahwa dalam Hukum Islam, selain syarat yang harus 

dipenuhi dari diri wali itu sendiri adalah wali yang dimaksud atau yang dapat 

bertindak dalam menikahkan anaknya adalah wali dari garis keturunan ayah. 

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sukahat Wakano selaku Hakim 

Pengadilan Agama Ponorogo dalam memberikan pandangannya terkait 

perkara Itsbat Nikah Nomor.55/Pdt.P/PA.PO/2021 adalah sebagai berikut: 

“Bahwa Ketentuan wali dalam Fikih Perkawinan sudah jelas yakni 

apabila ayah tidak bisa / adhal dan sebagainya maka wali nasab yang  

berhak menggantikan adalah dari garis keturunan ayah. Kemudian jika 

wali nasab tidak ada yang bisa, hak wali dipindahkan kepada wali 

hakim. Yaitu yang berasal dari KUA setempat. Apabila wali nikah yang 

                                                 
16 002/01 W, Hasil Wawancara, Zoom Meeting, 19 Maret 2022 
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digunakan dari garis keturunan ibu, maka perkawinan yang 

dilangsungkan tidak sah. Terhadap wali nikah ini, kita tolak perkaranya 

kita suruh nikah baru (memperbarui perkawinan). Karena walinya tidak 

sah”.  

 

Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa berdasarkan 

susunan kekerabatan wali nasab dibagi menjadi 4 kelompok. Yakni 

Kelompok satu adalah kerabat laki-laki garis keturunan ke atas kelompok dua 

kerabat saudara laki-laki, kelompok tiga kerabat paman, dan kelompok empat 

saudara laki-laki kandung kakek. Berlakunya wali nasab ini berdasarkan 

kedudukannya yakni kelompok satu didahulukan dari kelompok yang lain 

sesuai erat tidaknya kekerabatan dengan calom mempelai wanita. Berkaitan 

dengan ketentuan tersebut, wali nikah yang merupakan wali nasab dalam 

perkara Istbat Nikah Nomor.55/Pdt.P/PA.PO/2021 tidak terungkap dalam 

proses pemeriksaan di persidangan oleh Majelis Hakim yang menanganinya. 

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Rukayah seabgai berikut:  

“Bahwa ketika kita melihat ketentuan yang tercantum pada Pasal 21 

KHI tersebut memang tidak sesuai, karena pada saat itu kami tidak 

terfokus pada Wali perkawinan. Majelis Hakim memberikan 

pertimbangan terkait wali nikah sah, karena wali nikahnya masih dalam 

hubungan nasab dan sudah memenuhi kriteria itu tadi. Dan pada saat 

persidangan, memang keberadaan Kakek Pemohon I tidak diperiksa ya. 

Kita tidak terfikir jauh sampai kesitu. Maka Majelis Hakim juga tidak 

mempertimbangkan terkait wali nikahnya.”17  

 

Hal ini mengandung arti bahwa dalam Penetapan tidak terungkap 

berlakunya wali nasab berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 

21 tersebut. Dimana, pernikahan para Pemohon dilaksanakan oleh adik 

kandung Pemohon I sebagai wali nikah karena ayah Pemohon I yang tidak 
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memberikan restunya. Maka apabila ayah Pemohon I tidak merestui, hal 

kewalian seharusnya berpindah kepada kakek Pemohon I. Sebagaimana 

diperkuat oleh pendapat Bapak Sukahata Wakano yang mengungkapkan 

sebagai berikut: “Adanya fakta hukum bahwa wali nasab langsung digantikan 

oleh adik tidak melalui kakek terlebih dahulu. Maka dalam hal tersebut tidak 

terungkap dalam penetapan”18 

Dari pemaparan Bapak Sukahata Wakano dan Ibu Rukayah di atas, 

tampak bahwa Majelis Hakim mengabulkan Permohonan para pihak dengan 

dasar terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, dan tidak mempersoalkan 

terkait wali nikahnya yang merupakan wali nasab dari calon mempelai 

perempuan. Maka dengan demikian, berkaitan dengan keabsahan wali 

Penetapan Wali Adhal dalam perkara Itsbat Nikah tersebut tidak diperlukan. 

Sebagaimana jawaban Narasumber yakni Bapak Sukahat Wakano dalam sesi 

wawancara dengan peneliti sebagai berikut:  

“Pengadilan itu sifatnya pasif, kalau pihak berperkara mengajukan 

sidang Wali Adhal kita terima kita periksa Adhal-nya. Kalau tidak, kita 

tidak bisa mengadakan sidang Wali Adhal. Berkaitan dengan perkara 

ini, kalau kita bicara Adhal-nya wali sudah tidak efektif karena 

perkawinannya sudah terlewati jauh. Jadi, karena perkara perkawinan 

ini sudah jalan, sudah punya anak, maka keAdhalan itu tidak ada. 

Karena sudah ada walinya yakni adik dari mempelai perempuan 

(Pemohon I). Bahwa dalam penetapan Majelis Hakim walinya sah”.19 

 

Dengan mengingat bahwa berlakunya Penetapan Wali adhal adalah bagi 

perkara Perkawinan yang belum terjadi, yakni bagi perkara perkawinan yang 

resmi. Yang hendak dilangsungkan dan kemudian dicatatkan di Kantor 
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Urusan Agama setempat. Sesuai dengan ungkapan Ibu Rukayah sebagaimana 

berikut: 

“Karena perkawinannya sudah terjadi sejak dulu, dan sudah 

berlangsung lebih dari 20 tahun maka dalam penetapannya Majelis 

Hakim tidak mempersoalkan wali nikah. Sekali lagi, bahwa Majelis 

Hakim melihat terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan. Apabila 

syarat dan rukunnya terpenuhi maka perkara permohon Itsbat-nya kita 

kabulkan. Sedangkan, Penetapan Wali Adhal adalah perkara yang 

berlaku pada perkawinan resmi. Perkawinan yang belum terjadi, belum 

dilangsungkan. Maka untuk melangsungkannya, diajukan lah 

permohonan Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama setempat”.  20 

 

Berkaitan dengan hal tersebut, dipertimbangkan pula azaz 

kemaslahatan bagi para pihak yang terlibat Pernikahan di bawah tangan yang 

sudah terjadi selama 25 tahun ini. Apabila perkara ini dipertimbangkan lebih 

dalam, maka usia wali nikah yang bertindak dalam perkawinan para Pemohon 

dapat dijadikaan dasar dalam menetapkan apakah perkawinan Pemohon I dan 

Pemohon II perlu dilaksanakan kembali. Dalam artian, “nikah ulang”. 

Sebagaimana hal ini adalah yang disampaikan oleh Bapak Sukahat Wakano 

sebagai berikut: “Bahwa dalam penetapan Majelis Hakim walinya sah. 

Namun apabila diteliti lebih dalam, maka dapat diambil celah Majelis Hakim 

harus mempertimbangkan terkait umur wali yang bertindak dalam 

perkawinan para Pemohon tersebut”.21 
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BAB IV 

 ANALISIS PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TERHADAP ADANYA 

WALI NASAB PENGGANTI TANPA IZIN PENGADILAN AGAMA PADA 

PERKARA NO.55/PDT.P/PA.PO/2021 

 

A. Analisis Hukum Acara Perdata Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap 

Adanya Wali Nasab Pengganti Tanpa Izin Pengadilan Agama pada 

Perkara No.55/Pdt.P/PA.PO/2021 

Dalam permohonan Perkara Itsbat Nikah ini, Para Pemohon merupakan 

pasangan suami isteri yang menikah secara sirri pada tahun 1994 di Desa 

Wilangan, Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Pernikahan tersebut 

tidak direstui ayah Pemohon I sehingga dalam pelaksanaan akad, wali nikah 

digantikan adik Pemohon I yang masih berumur 18 tahun. Selang 25 tahun 

kemudian, Para Pemohon mengajukan penetapan Itsbat Nikah di Pengadilan 

Agama Ponorogo sebagai dasar pencatatan perkawinan keduanya.  

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 menyatakan 

bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut 

hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dengan demikian,  

kriteria keabsahan perkawinan menurut agama masing-masing tersebut 

memiliki urgensi terhadap sah tidaknya perkawinan. Maka dalam 

pemeriksaan Itsbat Nikah Para Pemohon pada perkara 

No.55/Pdt.P/PA.PO/2021, Majelis Hakim meninjau sah tidaknya Perkawinan 

Pemohon melalui kriteria terpenuhinya rukun dan syarat nikah yang terdiri 
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dari ijab qabul, calon mempelai pria, calon mempelai wanita, dua orang saksi, 

dan wali dari pihak mempelai wanita.1 Salah satu unsur sahnya akad 

perkawinan tersebut adalah adanya wali mempelai perempuan yang 

melakukan akad. Kompilasi Hukum Islam mengatur rukun perkawinan 

berkaitan dengan keharusan adanya wali yakni terdapat pada Pasal 19 yang 

mengisyaratkan bahwa keberadaan wali nikah dalam perkawinan menjadi 

suatu keniscayaan yang tidak bisa ditinggalkan. 

Dalam Penetapan Itsbat Nikah No.55/Pdt.P/PA.PO/2021 Majelis Hakim 

menimbang bahwa wali nikah dalam perkawinan Para Pemohon adalah laki-

laki muslim dewasa yang berakal sehat serta normal penglihatan dan 

pendengarannya, maka berdasarkan hal tersebut dinyatakan telah memenuhi 

syarat-syarat wali. Sebagaimana ungkapan Ibu Rukayah selaku Ketua Majelis 

Hakim dalam perkara Itsbat Nikah Para Pemohon sebagai berikut: “Majelis 

Hakim mempertimbangkan sahnya wali nikah pada perkawinan para 

pemohon, dengan melihat dari terpenuhinya ketentuan wali nikah sesuai yang 

ada di KHI Pasal 20”.2  

Namun faktanya, dalam perkawinan Para Pemohon terdapat suatu 

permasalahan yakni sang wali nasab yang Adhol (enggan) untuk menikahkan 

dan kemudian wali nikah digantikan adik mempelai perempuan yang pada 

saat itu belum mendapat izin dari Pengadilan Agama. Hal ini tentu tidak 

sesuai dengan regulasi yang mengatur tentang Penetapan Wali Adhal bagi 

                                                 
1 Muhammad Khusnul Yakin, “Ratio Decidendi Penetapan Pengesahan (Itsbat) Nikah Di 

Pengadilan Agama,” Yuridika 30, no. 2 (2015): 261. 
2  002/01 W, Hasil Wawancara, Zoom Meeting, 19 Maret 2022 



 

 

46 

 

perkawinan yang hendak dilangsungkan. Yakni sebagaimana ketentuan pada 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat 1 dan 2, Peraturan Menteri Agama 

Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim pada Pasal 2, dan Peraturan 

Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan pada 

Pasal 13 yang menyatakan bahwa Adhal-nya wali nasab pada perkawinan 

maka hak wali nikahnya jatuh kepada wali hakim setelah adanya Penetapan 

dari Pengadilan Agama atau Pengadilan Syariah setempat. Penetapan ini 

berlaku bagi perkawinan yang hendak dilangsungkan dan dicatatkan oleh 

Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama setempat. Karena dalam 

pelaksanaannya,  permohonan Penetapan Wali Adhol memerlukan bukti 

pokok yakni surat penolakan dari KUA setempat, dimana Para Pemohon 

mendaftarkan perkawinannya.3  

Namun pabila merujuk pada fakta hukum yang ada dalam perkawinan 

Para Pemohon tersebut, maka sudah tidak efektif apabila dirujuk hal ihwal 

adhol-nya wali. Sebagaimana Hakim ungkapan Bapak Sukahata Wakano 

dalam sesi wawancara dengan peneliti sebagai berikut4:   

“Pengadilan itu sifatnya pasif, kalau pihak berperkara mengajukan 

sidang Wali Adhal kita terima kita periksa Adhol-nya. Kalau tidak, kita 

tidak bisa mengadakan sidang Wali Adhol. Berkaitan dengan perkara 

ini, kalau kita bicara Adhol-nya wali sudah tidak efektif karena 

perkawinannya sudah terlewati jauh. Jadi, karena perkara perkawinan 

ini sudah jalan, sudah punya anak, maka keAdholan itu tidak ada. 

Karena sudah ada walinya yakni adik dari mempelai perempuan 

(Pemohon I). Bahwa dalam penetapan Majelis Hakim walinya 

 

                                                 
3 Ali Uraidy, “Wali Adhal karena Alasan Strata Sosial (Studi Kasus Penetapan Perkara 

No.0252/Pdt.P/2018/PA.Sit) Jurnal ilmiah : Fenomena, Vol.17, No.1,2019.  2009 
4  001/01 W, Hasil Wawancara, Ponorogo, 07 Maret 2022 
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Apabila merujuk pada hasil wawancara tersebut, dapat diambil benang 

merah bahwa Hakim dalam memeriksa perkara perdata menganut asas 

Hukum Acara Perdata. Yakni sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak 

Sukahata bahwa salah satu asas tersebut adalah Hakim bersifat Pasif. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009 Hakim dalam memeriksa perkara perdata bersifat Pasif yang 

mengandung arti bahwa, luas pokok perkara atau luas ruang pemeriksaan 

perkara ditentukan oleh para pihak yang berperkara,dan bukan oleh Hakim. 

Pada dasarnya, suatu asas merupakan dasar hukum yang bersifat 

abstrak. Hal ini selaras dengan pendapat Sudikno Mertokusumo yang 

mengatakan bahwa asas hukum bukanlah prinsip hukum atau aturan hukum 

yang konkret, melainkan sebuah hasil pemikiran yang melatarbelakangi 

lahirnya peraturan konkret hingga berwujud sebagai peraturan perundang-

undangan ataupun berbentuk putusan hakim.5 Asas Hakim bersifat Pasif 

mengandung beberapa makna, diantaranya6: 

a. Inisiatif untuk mengadakan acara perdata adalah wewenang pihak-

pihak yang berkepentingan dan tidak pernah dilakukan oleh Hakim. 

b. Hakim wajib mengadili seluruh tuntutan dan dilarang menjatuhkan 

putusan terhadap sesuatu yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih 

daripada yang dituntut. Hal ini tercantum pada Pasal 189 Rbg/Pasal 

178 HIR).  

                                                 
5 Alni Pasere, “Penerapan Asas Peradilan Sederhana Pada Perkara Perdata Di Pengadilan 

Negeri Manado”, Lex Crimen Vol.VI, No.6 (2017) : 95 
6  Ibid, “Hukum Acara Perdata di Indonesia”….6 
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c. Hakim mengejar kebenaran formiil, kebenaran yang hanya 

didasarkan kepada bukti-bukti yng diajukan di muka sidang 

pengadilan tanpa harus disertai keyakinan Hakim.  

d. Para pihak yang berperkara bebas pula untuk mengajukan atau tidak 

mengajukan upaya hukum, bahkan untuk mengakhiri perkara di 

pengadilan dengan perdamaian.  

Maka dalam memeriksa perkara Permohonan Itsbat Nikah 

No.55/Pdt.P/PA.PO/2021, Majelis Hakim tidak berwenang untuk memperluas 

pokok perkara hingga pada permasalahan mengenai Adhol-nya wali nasab 

pada saat akad perkawinan dilangsungkan. Hakim hanya berwenang 

memeriksa terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan Para Pemohon sebagai 

landasan pertimbangan dalam menetapkan perkawinan Para Pemohon sah 

secara hukum negara. Sehingga dalam penerapannya, penetapan tersebut 

dapat dijadikan dasar Pegawai Pencatat Nikah yaitu dalam hal ini KUA 

setempat untuk mengeluarkan buku register nikah Para Pemohon.  

B. Analisis Perspektif Maqashid  Syariah Pertimbangan Majelis Hakim 

Terhadap Adanya Wali Nasab Pengganti Tanpa Izin Pengadilan Agama 

pada Perkara No.55/Pdt.P/PA.PO/2021 

Peraturan perundang-undangan Indonesia mengatur pencatatan 

perkawinan yang secara eksplisit memberikan hukum wajib bagi setiap 

perkawinan yang terjadi.7 Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang 

                                                 
7 Hasyim Sofayan Lahilote, Rizal Lahati, dan Faradila Hasan, “Analisis Pertimbangan Hakim 

Terhadap Perkara Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Bitung,” Gorontalo Law Review Vol. 4 No.1 

(April 2021): 157. 
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Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2 ayat (2) dinyatakan 

bahwa Perkawinan dicatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Keharusan ini 

tentu tidak selaras dengan kondisi yang terdapat dalam masyarakat yang 

mana, perkawinan sirri masih banyak terjadi. Kompilasi Hukum Islam juga 

mengatakan mengenai keharusan pencatatan perkawinan ini pada Pasal 5 ayat 

(1) bahwa tujuan adanya pencatatan perkawinan guna mencapai ketertiban 

perkawinan yang terjadi. Perkawinan yang tidak tercatat tidak mempunyai 

kekuatan hukum, dan dalam pelaksanaannya di dalam kehidupan masyarakat 

disebut dengan pernikahan sirri. Pernikahan sirri tersebut masih banyak 

terjadi meskipun kenyataannya hukum sudah mengatur secara jelas dalam 

undang-undang kita. 

Jika ditinjau lebih dalam, banyak perkawinan sirri  yang diajukan 

pengesahannya setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 

Tahun 1974. Termasuk perkawinan Para Pemohon pada perkara 

No.55/Pdt.P/PA.PO/2021 ini. Sehingga dalam penerimaan perkara, 

memeriksa, mengadili dan kemudian memutus perkara Permohonan tersebut, 

Hakim harus mencari alasan hukum untuk menerima perkara Itsbat Nikah 

dengan mempertimbangkan ratio legis atau alasan-alasan hukum yang 

diajukan Para Pemohon.8 Mengingat pula tujuan dan niat baik Para Pemohon 

dalam mengajukan Permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka dapat dianalisa 

melalui pertimbangan kemaslahatan Majelis Hakim menetapkan : 

                                                 
8 Ahmad Fauzi, “Pengabulan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Kuala Kurun,” IAIN Palangka 

Raya TESIS (2021): 4. 
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1. Mengesahkan perkawinan Para Pemohon Hal ini tentu menjadi dasar 

dikeluarkannya bukti perkawinan keduanya oleh Kantor Urusan 

Agama setempat, sebagai bentuk keabsahan pernikahan yang telah 

berlangsung selama 25 tahun lamanya. 

2. Sebagai dasar hukum Para Pemohon dalam urusan keperdataan, 

yakni sebagaimana halnya urusan harta gono gini, perceraian, waris, 

hak asuh anak dan lain sebagainya 

3. Sebagai payung hukum yang tetap terhadap perkawinan Para 

Pemohon, sehingga ketika ada hak-hak istri atau hak anak yang 

dilanggar oleh suami, istri dapat menuntut hak-hak tersebut secara 

hukum.9 

Sesuai yang tertera pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan 

bahwa perkawinan adalah sah, menurut kepercayaan dan agama masing-

masing menunjukkan bahwa aspek agama menjadi indikator keabsahan 

perkawinan. Sedangkan aspek formal berkaitan dengan unsur administratif, 

yakni pencatatan di KUA dan Kantor Pencatatan Sipil.10  

Dikabulkannya permohonan Para Pemohon dalam perkara ini menjadi 

dasar dikeluarkannya akta nikah oleh KUA setempat, dengan adanya bukti 

nikah tersebut memberikan perlindungan hukum bagi Para Pemohon dalam 

mempertahankan hak-haknya apabila terjadi perceraian, diantaranya dalam 

mempertahankan hak harta bersama, hak nafkah, maupun hak waris antara 

                                                 
9 Adriani Adnani, “Akibat-Akibat Hukum Dari Peristiwa Perkawinan Sirri”, Jurnal Normative 

Vol.9 No.2 (2021) : 112 
10

 Salim HS, Pengantar Hukum Perdata (BW) (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 61. 
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suami dengan istri.11 Bahwa sebagaimana Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam 

ayat (1) dan (2)  tersebut, konsekuensi bagi perkawinan yang tidak tercatat, 

atau tidak adanya buku nikah atau akata nikah menyebabkan perkawinan 

tersebut tidak mempunyai kekuatan dan pengakuan hukum yang berlaku di 

Indonesia.  

Adanya Penetapan Itsbat Nikah dilihat dari asas Maqashid Syari’ah 

Dlaruri yakni Hifzh An-Nasl , akan diperoleh maslahah yang sesuai dengan 

maksud Peraturan Perundang-Undangan. Sebagaimana maksud Pasal 42 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu “Anak yang 

sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan sah”. 

Bahwa dengan adanya pencatatan perkawinan Para Pihak, akan tercipta 

kepastian hukum terhadap anak yang dihasilkan, sehingga anak Para Pihak 

yang telah lahir sebagai hasil perkawinan keduanya merupakan anak yang sah 

secara hukum.  

Kemaslahatan lain sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 35 Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa 

harta bersama adalah harta yang dihasilkan selama perkawinan maka apabila 

suatu saat terjadi sengketa atas harta bersama tersebut, Para Pihak dapat 

mempertahankan hak masing-masing dengan adanya bukti perkawinan. 

Akibat tidak ditetapkannya Permohonan Itsbat Nikah 

No.55/Pdt.P/PA.PO/2021, tidak akan tercipta payung hukum yang apabila 

dikemudian hari terdapat sengketa atau putusnya perkawinan menyebabkan 

                                                 
11 Khairuddin, “Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling dan Dampaknya terhadap Ketertiban 

Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen”, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 

Vol.1 No.2 (Desember 2017) : 323 
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para pihak tidak dapat memperjuangkan hak-haknya sebagaimana mestinya. 

Kemungkinan adanya madharat tersebut antara lain: a. Perkawinan Para 

Pihak dianggap tidak sah karena tidak adanya bukti akta nikah yang 

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama setempat, b. Anak yang dihasilkan 

tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan Bapaknya, c. Anak ataupun 

istri tidak berhak menuntut harta baik nafkah maupun warisan, dan d. tidak 

adanya kemudahan dalam proses pembuatan administrasi kependudukan 

diantaranya pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga hingga 

kepengurusan administrasi anak.12 Sehingga dalam perkara Itsbat Nikah 

tersebut, Penetapan Perkawinan yang disahkan oleh majelis Hakim 

merupakan penetapan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang telah 

menikah sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat 

perkawinan. Maka dengan demikian, perkawinan tersebut telah memenuhi 

aspek hukum agama maupun aspek hukum perdata. 13 

Berdasarkan asas Hifzh An-Nasl dalam kaidah Maqashid Syariah di 

atas, dapat diartikan bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan 

sahnya perkawinan Para Pemohon didasarkan pada kemaslahatan 

perlindungan hukum Pemohon. Bahwasannya, apabila Majelis Hakim tidak 

mengabulkan Permohonan Para Pemohon akan banyak madharat yang 

muncul. Tidak adanya payung hukum yakni dalam hal ini Buku Nikah (bukti 

                                                 
12 Ainun Shafarina, Rusdi Sulaiman, Arif Wibowo, “Peranan Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Pontianak Timur Dalam Penyelenggaraan Itsbat Nikah Secara Terpadu Tahun 2019”, 

Al-Usroh Vol.1 No.2 (2021) : 43 
13 Assy’ra, Faisal, Fauzah Nur Aksa3 Dara Quthni Effida, “Itsbat Nikah Dan Akibat 

Hukumnya (Studi Penelitian Di Kota Lhokseumawe)”, Jurnal Ius Civile Vol.5 No.1 (April 2021) 

:84  



 

 

53 

 

pencatatan perkawinan) Para Pemohon, akan menimbulkan hak-hak para 

pihak yang bersangkutan tidak terpenuhi. Hak-hak tersebut berkaitan dengan 

hubungan perdata antar pihak yang bersangkutan sebagai akibat dari 

perkawinan Para Pemohon. Sebagai contoh, Bapak yakni Pemohon II 

mengalami kecelakaan dan kemudian mengakibatkan ia meninggal dunia. 

Anak Pemohon II yang merupakan hasil perkawinan sah secara agama 

tersebut, tidak dapat mengajukan hak waris nya ke Pengadilan Agama apabila 

suatu saat terjadi sengketa dengan saudara kandung ataupun dengan ibunya. 

Contoh lain berkaitan dengan kepentingan dalam kepengurusan administrasi 

kependudukan. Tidak adanya bukti perkawinan tentu menghambat proses 

pembautan admnisitrasi kependudukan oleh para pihak yang bersangkutan. 

Hal semacam ini menjadi urgensi bahwasannya pengesahan Perkawinan oleh 

Pengadilan Agama melalui Penetapan Majelis Hakim dalam Perkara 

No.55/Pdt.P/PA.PO/2021 penting untuk dilaksanakan.  

Urgensi pencatatan nikah tersebut salah satunya menjadi dasar Para 

Pemohon mengajukan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Ponorogo. Apabila 

ditinjau dari tingkatan Maqashid Syari’ah yang pertama yakni tingkatan 

Dlaruriyyat, maka akan didapati 5 pilar yang dapat dijadikan dasar 

pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara Itsbat Nikah Para 

Pemohon. Dilihat dari tingkatan daruriyyat kehidupan manusia itu memiliki 

lima prinsip yaitu, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, 

memelihara keturunan, memelihara harta. 
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 Apabila difokuskan dengan asas memelihara keturunan atau hifzh al-

nasl pengabaian wali nasab tanpa izin Pengadilan Agama mengandung 

manfaat. Karena fakta hukum adanya wali nasab pengganti pada Perkawinan 

Para Pemohon menjadi fokus utama Majelis Hakim dalam pemeriksaan 

persidangan, maka penetapan Itsbat Nikah Para Pemohon kemungkinan 

berakhir tidak dikabulkan. Dengan demikian maka akan berakibat pada tidak 

adanya payung hukum bagi anak hasil perkawinan keduanya. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa pengabaian Majelis Hakim terhadap adanya wali nasab 

pengganti tanpa izin Pengadilan Agama dalam permohonan tersebut karena 

Majelis Hakim mempertimbangkan kepada manfaatnya dan meniadakan 

madharatnya dalam pengambilan keputusan disetiap permasalahan. Sehingga 

dengan adanya pengesahan perkawinan Para Pemohon melalui Penetapan 

Majelis Hakim pada perkara No.55/Pdt.P/PA.PO/2021 tersebut mewujudkan 

maslahah dan menghindari adanya madharat.  
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BAB V  

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

1. Bahwa berdasarkan analisis yuridis terhadap pertimbangan Majelis Hakim 

yang mengabaikan adanya wali nasab pengganti tanpa izin Pengadilan 

Agama pada perkara No.55/Pdt.P/PA.PO/2021 adalah sah. Yakni 

berdasarkan asas Hukum Acara Perdata bahwa Hakim bersifat Pasif 

sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Pasal 178 ayat 2 dan 3 HIR 

atau pada Pasal 189 ayat 2 dan 3 RBg Jo. Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009. Sehingga luas sempitnya pokok perkara hanya 

berdasarkan tuntutan pihak berperkara, Hakim dilarang menjatuhkan putusan 

di luar yang dituntut. Sehingga dalam perkara Itsbat Nikah 

No.55/Pdt.P/PA.PO/2021 yang diajukan oleh para pemohon, Majelis Hakim 

tidak memeriksa perihal wali nasab yang belum mendapatkan izin 

Pengadilan Agama. Dengan kata lain, Majelis Hakim sah dalam 

mengabaikan fakta hukum adanya wali pengganti dari ayah Pemohon I yang 

pada saat perlaksanaan perkawinan Adhol (enggan untuk menikahkan).   

2. Bahwa  berdasarkan analisis maqashid syariah terhadap pertimbangan 

Majelis Hakim yang mengabaikan adanya wali nasab pengganti tanpa Izin 

Pengadilan Agama pada perkara No.55/Pdt.P/PA.PO/2021 sesuai dengan 

unsur Maqashid al-Dlaruri yakni Hifzh al-Nasl yakni menjaga keturunan 

mereka agar mendapat perlindungan hukum ketika suatu saat terjadi hal-hal 

yang tidak diinginkan seperti adanya pelanggaran hukum dari Ayah, dan 



 

 

sebagai dasar dalam mengurus administrasi kependudukan pihak-pihak 

terkait akibat adanya perkawinan tersebut. 

B. Saran  

1. Bagi Para Pihak yang mengajukan Permohonan Itsbat Nikah, berdasarkan 

pada alasan Pemohon dalam mengajukan Penetapan Perkawinan hendaknya 

bukan hanya sebagai dasar acuan untuk mengubah nama dalam Kartu Tanda 

Penduduk Pemohon II. Namun juga sebagai dasar bagi terlindunginya hak-

hak anak. Peneliti berharap agar keturunan Para Pemohon tidak mengalami 

hal serupa yakni melakukan perkawinan secara sirri melainkan melakukan 

Pencatatan Perkawinan sesuai aturan yang berlaku di Indonesia.  

2. Bagi Hakim yang bertugas di Pengadilan Agama dalam menggambarkan 

hasil Penetapan ataupun Putusan hendaknya mencantumkan pertimbangan 

hukum secara jelas dan lengkap beserta dasar hukumnya.  

3. Bagi para pembaca, peneliti berharap penelitian skripsi ini berguna sebagai 

edukasi terhadap pentingnya Pencatatan Perkawinan sebagai payung hukum 

pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.  
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