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ABSTRAK 

Anas, Khoirul. 2017. “Analisis Terhadap Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan 
Agama Kota Amdiun Tentang Pemalsuan Akta Perkawinan (Telaah 

Terhadap Perkara Nomor : 0006/Pdt.P/2017/PA.Mn)”. Skripsi. Fakultas 

Syari‟ah Jurusan Ahwal Syakhsiah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo. Pembimbing Dr. Miftahul Huda, M. HI. 

Kata Kunci : Itsbat Nikah 

Hukum perkawinan merupakan bahagian dari hukum Islam yang 

memuat ketentuan-ketentuan tentang hal ihwal perkawinan. Dalam 

implementasinya masih ada keragu-raguan serta berbagai macam pelanggaran 

sehingga perkawinan tidak bisa mencapai tujuan yang diidam-idamkan yakni 

membina rumah tangga yang kekal dan bahagia yang berujung pada 

perceraian. Perkawinan yang sah dibuktikan dengan adanya akta nikah, hal 

ini bertujuan agar perkawinan yang dilangsungkan oleh pihak-pihak yang 

bersangkutan akan terjamin hak-haknya sebagai suami dan istri. Dalam 

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) 

disebutkan bahwa, “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku”. Hal ini dipertegas dengan Kompilasi 
Hukum Islam (KHI) Pasal 5 ayat (1). Undang-undang menentukan terhadap 

ketiadaan catatan nikah dapat dilakukan melalui itsbat nikah dengan merujuk 

pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 

dan pelaksanaannya dijelaskan dalam KHI. Berkenaan dengan hal tersebut 

mengenai itsbat nikah, pada Pengadilan Agama Kota Madiun terdapat 

perkara tersebut yang diajukan untuk mendapatkan penetapan agar memiliki 

legalitas secara yuridis, hal ini terdapat dalam perkara nomor : 

0006/Pdt.G/2017/PA.Mn. Namun dari hasil persidangan akhirnya 

permohonan tersebut ditolak oleh hakim Pengadilan Agama Kota Madiun. 

Untuk itu peneliti berkeinginan menelitinya dengan merumuskan 

masalah sebagai berikut : 1). Bagaimana kedudukan perkawinan yang 

dilaksanakan kedua belah pihak sebelum adanya penetapan perkawinan 

ditinjau dari yuridis ? 2). Bagaimana status dan kedudukan anak akibat 

pemalsuan akta nikah ditinjau dari perkara nomor 0006/Pdt.G/2017/PA.Mn ? 

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan 

metode pengumpulan data yaitu observasi, dan dokumentasi dengan maksud 

untuk meyakinkan pembaca bahwa penelitian ini benar adanya. Lokasi 

penelitian ini dilaksanakan di wilayah Pengadilan Agama Kota Madiun. 

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa, pertama, 

Bahwa kedudukan perkawinan yang dilakukan oleh para Pemohon adalah 

cacat hukum. Karena wali nikah bukanlah wali yang sebenarnya atau wali 

nasab dan bukan juga wali hakim. Kedua, bahwa status dan kedudukan anak 

hasil perkawinan mereka adalah sah. Akan tetapi anak tersebut hanya 

memiliki hubungan keperdataan kepada ibunya dan keluarga ibunya, 

sedangkan hubungan keperdataan kepada ayah tidak ada.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam Islam disebutkan bahwasannya perkawinan merupakan suatu 

ibadah kepada Allah dan setiap orang diharuskan untuk melaksanakannya 

seperti halnya ibadah-ibadah yang lain. Perkawinan memilki tujuan salah 

satunya untuk meneruskan keturunan dan sebagai bentuk syiar agama Islam.  

Perkawinan adalah suatu akad suci yang mengandung serangkaian 

perjanjian di antara dua pihak, yakni suami dan istri. Kedamaian dan 

kebahagiaan suami-istri sangat bergantung pada pemenuhan ketentuan-

ketentuan dalam perjanjian tersebut.1 Perkawinan merupakan sunnatullah, 

hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan 

oleh tumbuh-tumbuhan.2 Semua yang diciptakan oleh Allah adalah 

berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada 

makhluk yang sempurna, yakni manusia.  

Dalam surat Al-Dzariyat ayat 49 disebutkan yang artinya: “Dan segala 

sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan 

kebesaran Allah.”(Q.S. al-Dzariyat: 49) : 3 

 

ون م تذك ع وجين  قن   ومن ك شىء خ
                                                           

1
 Musdah Mulia, Pandangan Islam tentang Poligami, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama 

dan Gender, 1999), 9. 
2
 Al Hamdanai, Risalah Nikah, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 1. 

3
 Beni Ahmad Saebani, Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-undang, 

(Bandung: Pustaka Setia, 2008), 13. 



4 

 

 

Artinya :“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya 

kamu mengingat kebesaran Allah” 

 

Perkawinan yang harmonis dan sejahtera dilandasi dengan 

terpenuhinya suatu syarat dalam sebuah perkawinan seperti yang tercantum 

dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, 

yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan dengan 

menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. 

Sesuai dengan bunyi Pasal 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974, maka 

perkawinan bagi orang Indonesia sah apabila telah dilakukan sesuai dengan 

hukum Islam dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-

undang perkawinan. Jadi perkawinan yang tidak sah dan batal apabila 

pernikahan dilakukan dengan tidak memenuhi syarat dan rukun yang telah 

ditentukan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974.4 

Tidak hanya Undang-undang yang mengatur perihal perkawinan 

sedemikian rupa, melainkan agama Islam juga mengaturnya. Islam adalah 

agama yang rahmatan lil „alamin, menjadi rahmat (Kedamaian dan 

kebahagiaan) bagi seluruh alam. Seluruh ajarannya dimaksudkan untuk 

mewujudkan dan memelihara kemaslahatan manusia. 

Hukum perkawinan merupakan bahagian dari hukum Islam yang 

memuat ketentuan-ketentuan tentang hal ihwal perkawinan, yakni bagaimana 

proses dan prosedur menuju terbentuknya ikatan perkawinan, bagaimana cara 

                                                           
4
 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Yogyakarta, 

Liberty, 1986), 8. 
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menyelenggarakan akad perkawinan menurut hukum, bagaimana cara 

memelihara ikatan lahir batin yang telah diikrarkan dalam akad perkawinan 

sebagai akibat yuridis dari adanya akad itu, bagaimana cara mengatasi krisis 

rumah tangga yang mengancam ikatan lahir batin antara suami istri, 

bagaimana proses prosedur berakhirnya ikatan perkawinan, serta akibat 

yuridis dari berakhirnya perkawinan baik yang menyangkut hubungan hukum 

antara bekas suami dan istri, anak-anak mereka dan harta mereka.5 

Dalam implementasinya masih ada keragu-raguan serta berbagai 

macam pelanggaran sehingga perkawinan tidak bisa mencapai tujuan yang 

diidam-idamkan yakni membina rumah tangga yang kekal dan bahagia yang 

berujung pada perceraian. Perkawinan yang sah dibuktikan dengan adanya 

akta nikah, hal ini bertujuan agar perkawinan yang dilangsungkan oleh pihak-

pihak yang bersangkutan akan terjamin hak-haknya sebagai suami dan istri. 

Selain itu dengan adanya bukti catatan perkawinan dari pejabat yang 

berwenang maka perkawinan yang dilangsungkan oleh seseorang akan 

mempunyai kekuatan yuridis. 

Oleh karena itu dengan adanya keharusan cacatan perkawinan bagi 

mereka yang inging melangsungkannya mempunyai nilai yuridis yang sangat 

urgen sebagi bukti autentik bahwasannya mereka telah melangsungkan 

pernikahan dan membina rumah tangga. Dalam Undang-undang No. 1 tahun 

1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa, “tiap-tiap 

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 

                                                           
5
 Zahry Hamid, Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang 

Perkawinan di Indonesia, (Yogyakarta: Binacipta, 1978), 1. 
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Hal ini dipertegas dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 ayat (1) 

yaitu agar terjamin ketertiban perkwinan bagi masyarakat Islam setiap 

perkainan harus dicatat. Undang-undang menentukan terhadap ketiadaan 

catatan nikah dapat dilakukan melalui itsbat nikah dengan merujuk pada 

Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan 

pelaksanaannya dijelaskan dalam KHI. 

Dengan itsbat nikah maka pasangan suami-istri mempunyai beberapa 

manfaat yakni pertama, bersifat preventif yaitu untuk menanggulangi agar 

tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat 

perkawinan baik menurut agama dan kepercayaan ataupun menurut Undang-

undang. Dengan ini dapat dihindari pelanggaran terhadap kompetensi relatif 

pegawai pecatat nikah, seperti identitas calon mempelai, status perkawinan, 

perbedaan agama dan usia calon mempelai tersebut.
6
 Sedangkan kedua adalah 

manfaat represif berkaitan dengan perkawinan yang tidak memiliki akta nikah 

karena lain hal bisa mengajukan itsbat nikahnya (penetapan) kepda 

pengadilan.7 

Berkenaan dengan hal tersebut mengenai itsbat nikah, pada 

Pengadilan Agama Kota Madiun terdapat perkara tersebut yang diajukan 

untuk mendapatkan penetapan agar memiliki legalitas secara yuridis, hal ini 

terdapat dalam perkara nomor : 0006/Pdt.P/2017/PA.Mn. Kronologi dari 

permasalahan tersbut adalah berawal dari pernikahan para pihak yakni 

Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan permohonan para Pemohon dalam 

                                                           
6
 Ahmad, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002) Cet. Ke-III, 

111-112. 
7
 Ibid., 117. 
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positanya bahwa pada tanggal 19 Juli 2009 kedua belah pihak melangsungkan 

perkawinan dihadapan pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Cimarga 

Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Seiring berjalannya waktu sampai para 

Pemohon memiliki anak yakni anak pertama berumur 7 (tujuh) tahun dan 

yang ke dua berumur 5 (lima) bulan. Pada saat anak kedua lahir dan akan 

didaftarkan untuk mendapatkan akta kelahiran dari catatan sipil Kota Madiun 

ternya baru diketahui bahwa akta nikah para Pemohon adalah palsu. 

Setelah ditelusuri pada KUA Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak 

Provinsi Banten dimana mereka dahulu melakukan perkawinan ternyata tidak 

terdapat dalam buku register karena memang perkawinan tersebut dilakukan 

dirumah dengan meminta bantuan orang. Selain itu juga diketahui kalau yang 

menjadi wali nikah adalah bukan orang tua asli istri (jalur nasab) melainkan 

orang lain dan bukan orang tua angkatnya. Seperti diketahui bahwa pihak istri 

dahulu diangkat sebagai anak oleh pasangan suami istri ketika berumur 1 

(satu) tahun dari yayasan milik gereja. Pada saat ia menikah juga tidak 

bertindak sebagi wali nikah dan menyerahkannya kepada para Pemohon. 

Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Agama Kota Madiun dengan 

Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut, 

bahwa permohonan itsbat nikah para Pemohon telah ditolak.8 Oleh karena itu 

penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan menelitinya lebih lanjut dengan 

mengambil judul : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemalsuan akta 

perkawinan (Studi Kasus di PA kota madiun)”. 

                                                           
8
 Penetapan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor : 0006/Pdt.G/2017/PA.Mn. 
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B. Rumusan Masalah 

Agar pembahasan ini nantinya tersusun secara sistematis, maka perlu 

dirumuskan permasalahan. Berdasarkan kronologi permasalahan disampaikan 

dalam latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap kedudukan perkawinan yang 

dilaksanakan kedua belah pihak sebelum adanya penetapan perkawinan ? 

2. Bagaimana status dan kedudukan anak akibat  adanya pemalsuan akta 

perkawainan ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan arah penting dalam sebuah penelitian, 

sebab tujuan itu akan memberikan gambaran tentang arah penelitian yang 

akan dilaksanakan, sebagai konsekuensi dari permasalahan, maka penelitian 

ini memiliki tujuan : 

1. Untuk mengetahui kedudukan perkawinan yang dilaksanakan kedua belah 

pihak sebelum adanya penetapan perkawinan ditinjau dari hukum Islam. 

2. Untuk mengetahui status dan kedudukan anak akibat pemalsuan akta 

perkwinan. 

 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah :  
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1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan khasanah 

keilmuan keagaman khususnya dibidang munakahat 

2. Menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat dalam bidang hukum 

Islam tentang pernikahan guna mewujudkan keluarga sakinnah. 

3. Dapat dijadikan sebagai salah satu kajian lebih lanjut bagi penulis 

khususnya dan para rekan-rekan yang berminat dengan masalah-masalah 

tentang munakahat. 

 

E. Telaah Pustaka 

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mengetahui 

dan mendapatkan gambaran tentang hubungan permasalahan yang penulis 

teliti yang mungkin belum pernah diteliti oleh peneliti yang lain, sehingga 

tidak ada pengulangan penelitian secara mutlak atau plagiasi. 

Sejauh penulis melakukan penelitian terhadap karya-karya ilmiah 

yang lain ataupun skripsi-skripsi yang telah dahulu khususnya pada fakultas 

atau jurusan syariah (ahwal syakhsiyah), penulis menemui beberapa karya 

ilmiah atau skripsi diantaranya : 

Pertama, Karya Muhamad Ihya Udin yang berjudul “Analisis Putusan 

Penolakan Isbat Nikah (Nomor Putusan : 607/Pdt.G/2013/PA.JU)”. Fakultas 

Syari‟ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Malang, 
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2014.9 Skripsi ini difokuskan pada pembahasan mengapa permohonan itsbat 

nikah yang diajukan ditolak oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara. 

Kedua, Karya ilmiah Indro Wibowo yang berjudul  “Itsbat Nikah 

Dalam Perkawinan (Analisis Yuridis Penetapan Nomor : 

083/Pdt.P/2010/PA.JS)”. Fakulatas Syari‟ah dan Hukum Universitas Islam 

Negeri Syarif hidayatullah Jakarta, 2011.10 Skripsi ini difokuskan dalam 

pembahasan apakah itsbat nikah yang diajukan di Pengadilan sudah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang beralaku atau belum. 

Dari hasil penelusuran tersebut dapat diketahui bahwa penelitan 

terdahulu belum ada pembahasan yang sama dengan apa yang dibahas oleh 

penulis. Karena penelitian terdahulu belum mengungkap kejadian yang seperti 

halnya yang penulis bahas yakni tentang Analisis Terhadap Perkara Isbat 

Nikah Di Pengadilan Agama Kota Madiun Tentang Pemalsuan Akta 

Perkawinan (Telaah Terhadap Perkara Nomor : 0006/Pdt.P/2017/PA.Mn). 

Perbedaannya penelitian sebelumnya ada kesamaan dari segi pembahasan, 

namun perbedaannya dengan penelitian yang penulis teliti adalah terletak pada 

tempat dimana perkara tersebut diajukan dan juga latar belakang permasalahan 

diajukannya itsbat nikah. 

 

 

                                                           
9
 Muhamad Ihya Udin, “Analisi Putusan Tentang Penolakan Isbat Nikah (Nomor Putusan 

: 607/Pdt.G/2013/PA.JU)”(Skripsi Fakultas Syari‟ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 

2014). 
10

 Indro Wibowo, “Itsbat Nikah Dalam  Perspektif Perkawinan (Analisis Yuridis 

Penetapan Nomor : 083/Pdt.P.2010/PA.JS)” (Skripsi Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta tahun 2011). 
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F. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu cara atau sistem untuk mengerjakan 

sesuatu secara sistematik dan metodologi adalah ilmu pengetahuan yang 

mempelajari proses berfikir, analitis berfikir serta mengambil kesimpulan 

yang tepat dalam suatu penelitian.11 Jadi metode ini merupakan langkah-

langkah dan cara yang sistematis, yang akan ditempuh oleh seseorang dalam 

suatu penelitian dari awal hingga pengambilan kesimpulan. 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian 

kualitatif. Menurut Moleong penelitian kualitatif sebagai penelitian yang 

tidak mengadakan perhitungan malainkan menggambarkan dan 

menganalisis data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau kata-kata, 

dengan kata lain meneliti yang tidak menggunakan perhitungan statistik.
12

 

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini adalah dengan Metode 

deskriptif yaitu suatu model dalam meneliti suatu kelompok manusia, 

suatu objek, suatu kondisi pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada 

masa sekarang,13 Dengan tujuan untuk membuat diskripsi, gambaran atau 

lukisan secara sistematis, faktual atau akurat mengenai fakta-fakta, sifat 

serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. 

 

                                                           
11

 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat ( Jakarta: Raja 

Grafinda Persada, 2001), 3. 
12

 Soetrisno Hadi, Metodologi Riset (Yogyakarta : Andi Offset, 1997), 7. 
13

 Moh Nasair, Metode Penelitian (Bogor : Galia Indonesia, 2005), 54. 
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2. Sumber Data        

Dalam sebuah penelitian diperlukan data yang dimana nantinya 

sebagai bahan untuk dikaji lebih lanjut untuk mendapatkan hasil yang 

diinginkan. Oleh karena itu setiap penelitian memerlukan sumber data 

yang lengkap dan valid. Sumber data dapat diperoleh dari mana saja  yang 

berkaitan dengan topik yang dibahas yakni. Dalam hal ini sumber data 

dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber 

data sekunder. 

Data primer adalah informasi secara langsung yang mempunyai 

wewenang dan tanggungjawab terhadap pengumpulan dan penyimpanan 

data.14 Dengan kata lain sumber data yang diperoleh secara langsung dari 

objek penelitian dengan menggunakan alat ukur atau pengambilan data 

langsung kepada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Dalam 

penelitihan ini yang menjadi subjek secara langsung adalah para pihak 

yakni Pemohon I dan Pemohon II serta majelis hakim Pengadilan Agama 

Kota Madiun. 

a. Adapun sumber data primernya meliputi : 

Sumber data primer yang diperlukan dalam penelitian ini 

adalah putusan Atau penetapan penolakan itsbat nikah di Pengadilan 

Agama Kota Madiun. Kemudian dokumen-dokumen yang berkaitan 

dalam perkara tersebut. 

 

                                                           
14

 Noeng Muhadjirin, Metode Penelitian Kualitatif  (Yogyakarta : Rake Sarasian, 1990), 

42. 
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b. Sumber Data Sekunder  

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder 

meliputi berbagai referensi atau buku-buku fiqh tentang keluarga 

sakinnah serta data-data lain yang diperlukan. 

3. Tekhnik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang akurat, penulis akan menempuh atau 

menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu: 

a. Observasi 

Tekhnik observasi adalah alat untuk mengumpulkan data yang 

dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik 

gejala-gejala yang diselidiki.15 Dalam hal ini peneliti melakukan 

pengamatan langsung terhadap hasil putusan atau penetapan penolakan 

itsbat nikah di Pengadilan Agama Kota Madiun. 

b. Wawancara  

Teknik wawancara adalah proses tanya jawab yang 

berlangsung secara lisan yang di mana dua orang atau lebih bertatap 

muka mendengarkan informasi secara lanngsung informasi-informasi 

atau keterangan.16 Wawancara dilakukan ketika memang diperlukan 

untuk memperkuat dan menyempurnakan data penelitian. 

 

                                                           
15

 Cholid Narbuko , Abu Ahmad, Metodologi Penelitian (Jakarta : Bumi Aksara , 2001), 

83. 
16

 Ibid., 70. 
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c. Dokumentasi  

Tekhnik dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan 

data-data dari sumber non-insani, sumber ini dari dokumen-dokumen 

dan rekaman-rekaman.17 

4. Lokasi Penelitian 

Peneliti melakukan studi dengan memilih lokasi penelitian di 

Pengadilan Agama Kota Madiun. Lokasi diambil dengan pertimbangan 

tentunya karena yang mengeluarkan putusan tersebut adalah Pengadilan 

Agama Kota Madiun.  

5. Tekhnik Pengolahan Data 

a. Editing  

Editing adalah kegiatan untuk meneliti kembali catatan data 

yang telah dikumpulkan oleh pencari data dalam waktu penelitian.
18

 

Dalam penelitian ini penulis meneliti kembali dengan cermat terutama 

dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian, relevansi dan 

keseragaman antara yang satu dengan yang lainnya. 

6. Metode Analisa Data 

Proses Analisa dimulai dengan menelaah seluruh data yang ada 

dari berbagai sumber baik dari data primer maupun sekunder. Setelah 

dipelajari dan ditelaah maka tugas penyusun selanjutnya adalah mereduksi 

data tersebut dengan merangkum masalah yang diteliti. Selain itu Metode 

deskriptif ini bertujuan untuk menyajikan data secara runtut agar mudah 

                                                           
17

 Sutrisno Hadi, Metodologi Reseach (Yogyakarta : Fakultas Psikologi, 1991), 226. 
18

 Muhammad Teguh, Methodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi (Jakarata : 

Raja Grafindo Persada, 2001), 173.  
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untuk dimengerti oleh pembaca. Sebagai pisau analisis digunakan metode 

analisi yuridis untuk menganalisa kasus dan untuk menemukan hasil 

apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau belum. 

 

G. Sistematika Pembahasan  

Untuk mempermudah pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, maka 

penulis membagi menjadi beberapa bab, dimana masing-masing bab terdiri 

dari sub bab yang antara masing-masing bab terdapat keterkaitan yang sangat 

erat. Untuk lebih jelasnya, maka sistematika pembahsan sekripsi ini adalah 

sebagai berikut : 

BAB I Merupakan pola dasar yang memberikan gambaran secara umum 

dari seluruh isi skripsi yang meliputi : Latar belakang masalah, 

Penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II Merupakan landasan teori, dalam bab ini penulis mengenal lebih 

dekat tentang kerangka teoritik, untuk mencapai pemahaman yang 

utuh tentang pewembahasan ini. Maka pada bab ini diuraikan 

tentang : Definisi atau tinjauan umum itsbat nikah, Urgensi 

pencatatan perkaiwinan, pencatatan perkawinan dan Dampak itsbat 

nikah sebelum dan sesudah adanya penetapan dari Pengadilan 

Agama 
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BAB III Merupakan paparan tentang hasil penelitian yakni kronologis 

perkawinan dan permasalahan pemalsuan akta nikah dan alasan-

alasan majelis hakim menolak permohonan itsbat nikah tersebut.  

BAB IV merupakan analisis hasil penelitian bab ini atau inti dari hasil 

penelitian penulis, yaitu analisis kedudukan perkawinan yang 

dilaksanakan kedua belah pihak sebelum adanya penetapan 

perkawinan  dan status dan kedudukan anak akibat pemalsuan akta 

perkawinan. 

BAB V merupakan bab yang terakhir dalam pembahasan ini yang terdiri 

dari kesimpulan dan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI TENTANG ITSBAT NIKAH DAN PENCATATAN 

PERKAWINAN 

A. Tinjauan Umum Tentang Itsbat Nikah 

1. Pengertian Itsbat Nikah 

Itsbat nikah berassal dari bahasa arab yakni itsbat dan nikah. Kata 

itsbat berasal dari bahasa arab yaitu ات اا ث   yang penetapan, 

penyugguhan dan penentuan. Mengitsbatkan artinya menyungguhkan atau 

menentukan (kebenaran sesuatu).19 Sedangkan menurut fiqh nikah secara 

bahasa berarti وا اطوء   artinya bersenggama atau bercampur.20 Para وهو 

ulama‟ ahli fiqh berbeda pendapat tentang makna nikah, namun secara 

keseluruhan dapat disimpulkan bahwa nikah menurut ahli fiqh berarti 

akad nikah yang ditetapkan oleh syara‟ bahwa seorang suami dapat 

memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri 

serta seluruh tubuhnya.21 Sedangkan nikah menurut  hukum positif  yaitu  

ikatan  lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai 

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.22 

Jadi, pada dasarnya itsbat nikah adalah penetapan atas perkawinan 

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah 

                                                           
19

 Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia  (Jakarta : Balai Pustaka, Cet. 

Ke-3, 1990), 339. 
20

 Djamaan Nur, Fiqh Munakahat (Semarang : CV. Toha Putra, 1993), 1. 
21

 Ibid., 2. 
22

 Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 
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terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi pernikahan yang terjadi pada 

masa lampau ini belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, 

dalam hal ini pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) yaitu Pegawai 

Pencatat Nikah (PPN). 

Itsbat (penetapan)  merupakan  produk  Pengadilan  Agama, dalam 

arti bukan pengadilan yang sesungguhnya dan diistilahkan dengan  

jurisdictio voluntair.23 Dikatakan   bukan  pengadilan  yang 

sesungguhnya, karena di dalam perkara ini hanya ada pemohon, yang 

memohon untuk  ditetapkan  tentang  sesuatu  yaitu  penetapan  nikah. 

Perkara voluntair adalah perkara sifatnya permohonan dan didalamnya 

tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya perkara   

permohonan   tidak dapat diterima, kecuali kepentingan Undang-undang 

menghendaki demikian.24 Perkara voluntair yang dapat diajukan ke 

Pengadilan Agama seperti yakni: 

a. Penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk 

melakukan tindakan hukum. 

b. Penetapan pengangkatan wali. 

c. Penetapan Pengangkatan Anak. 

d. Penetapan Nikah (itsbat nikah). 

e. Penetapan Wali „Adhol. 

Itsbat nikah pada mulanya merupakan solusi atas diberlakukannya 

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) yang  

                                                           
23

 Kamus Hukum (Bandung :Citra Umbara, 2008), 271. 
24

 Mukti Arto, PraktekPerkara Perdata Pada Pengadilan Agama (Yogyakarta : Pustaka 

Pelajar, 1996), 41. 
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mengharuskan pencatatan perkawinan, karena sebelum itu banyak 

perkawinan yang tidak dicatatkan, tetapi dapat dimintakan itsbat  

nikahnya kepada Pengadilan Agama. Kewenangan mengenai perkara 

itsbat nikah bagi Pengadilan Agama adalah diperuntukkan bagi mereka 

yang melakukan perkawinan di bawah tangan sebelum berlakunya 

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 merujuk pada Pasal 64 yang 

menyebutkan: 

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan 

perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang 

dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.”25 

 

Pengaturan mengenai itsbat nikah juga diatur dalam Peraturan 

Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 3 Tahun 1975 dalam Pasal 39 

ayat (4) menyebutkan apabila KUA tidak bisa membuktikan duplikat akta  

nikah karena catatannya rusak atau hilang, maka untuk menetapkan 

adanya nikah, talak, rujuk, atau cerai harus dibuktikan dengan penetapan 

atau putusan Pengadilan Agama.26 

Adapun azas yang melekat pada putusan penetapan pertama asas 

kebenaran yang melekat pada penetapan hanya “kebenaran sepihak”. 

Kebenaran yang terkandung di dalam penetapan kebenaran yang bernilai 

untuk diri pemohon, kebenaran tidak menjangkau orang lain. Dari azas ini 

lahirlah atas berikutnya, yakni kekuatan mengikat penetapan hanya 

berlaku pada diri pemohon, ahli warisnya, dan orang yang memperoleh 

                                                           
25

 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 64. 
26

 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975. 
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hak darinya, sama sekali tidak mengikat siapapun kecuali hanya   

mengikat kepada yang telah disebut di atas.27 

Selanjutnya azas ketiga, yang menegaskan putusan penetapan 

tidak mempunyai kekuatan pembuktian kepada pihak manapun. 

Seterusnya yaitu azas putusan penetapan tidak memiliki kekuatan 

eksekutorial. Hal ini dapat dipahami karena amar putusan bersifat 

deklaratoir  sehingga tidak mungkin memiliki nilai kekuatan eksekusi. 

2. Syarat-syarat Itsbat Nikah 

Tentang syarat itsbat nikah ini tidak dijelaskan dalam kitab fiqh 

klasik maupun kontemporer. Akan tetapi syarat itsbat nikah ini dapat  

dianalogikan dengan syarat pernikahan. Hal ini karena itsbat nikah 

(penetapan nikah) pada dasarnya adalah penetapan suatu perkawinan  

yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam 

syari‟at Islam. Bahwa perkawinan ini telah dilakukan dengan sah yaitu  

telah sesuai dengan syarat dan rukun nikah akan tetapi pernikahan ini 

belum dicatatkan  ke pejabat  yang berwenang yaitu  Pegawai Pencatatan  

Nikah (PPN). Maka untuk  mendapatkan penetapan (pengesahan nikah) 

harus mengajukan terlebih dahulu perkara permohonan itsbat nikah ke 

Pengadilan Agama. 

3. Dasar Hukum Itsbat Nikah 

Pada dasarnya kewenangan perkara itsbat  nikah bagi Pengadilan  

Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang 
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 Raihan A Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta : CV. Rajawali, 1991), 73. 
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melakukan perkawinan di bawah tangan sebelum diberlakukannya  

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan 

Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 (penjelasan Pasal 49 ayat (2), Jo. 

Pasal 64 Undang-undang No. 1 tahun 1974). Namun kewenangan ini 

berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (2) dan (3), dalam ayat (2) disebutkan: 

“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah,  
dapat  diajukan  itsbat  nikahnya  ke  Pengadilan Agama.”28 

 

Pada Pasal 7 ayat (3) berbunyi:  itsbat  nikah  yang  dapat diajukan 

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

a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. 

b. Hilangnya Akta Nikah. 

c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat 

perkawinan. 

d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 

1974. 

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai 

halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.29 

Dengan melihat uraian dari Pasal 7 ayat (2) dan (3) KHI tersebut, 

berarti bahwa KHI telah memberikan kewenangan lebih dari yang 

diberikan oleh Undang-undang, baik oleh Undang-undang No. 1 tahun 

1974 tentang Perkawinan maupun Undang-undang No. 7 tahun 1989 
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 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 ayat (2), 2008, 3. 
29

 Ibid.,. 
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tentang Peradilan Agama, padahal menurut Pasal 2 TAP MPR RI No. 

III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan Peraturan 

perundang-undangan, INPRES tidaklah termasuk dalam tata urutan 

perundang-undangan Republik Indonesia.30 

Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 beserta penjelasannya 

menentukan bahwa adanya kewenangan suatu peradilan untuk 

menyelesaikan perkara yang tidak mengandung unsur sengketa 

(voluntair) adalah dengan syarat apabila dikehendaki (adanya 

ketentuan/penunjukan) oleh Undang-Undang.31 

Mengenai itsbat  nikah ini  PERMENAG No. 3 Tahun  1975 yang 

dalam Pasal 39 ayat (4) menentukan bahwa jika KUA tidak bisa 

membuatkan duplikat akta nikah karena catatannya telah rusak atau 

hilang atau karena sebab lain, maka untuk menentukan adanya nikah, 

talak, cerai, atau rujuk, harus ditentukan dengan keputusan (dalam arti 

penetapan) Pengadilan Agama. Tetapi hal ini berkaitan dengan 

pernikahan yang dilakukan sebelum UU No. 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan bukan terhadap perkawinan yang terjadi sesudahnya. 

Dengan demikian mengenai kompetensi absolut tentang itsbat 

nikah sebagai perkara voluntair  ini tidak bisa dianalogikan (qiyaskan) 

dengan perkara pembatalan perkawinan, perceraian, atau poligami. 

Prinsipnya pengadilan tidak  mencari-cari perkara tetapi  perkara itu telah  

                                                           
30

 Nasrudin Salim, Itsbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis, 

Filosofis dan Sosiologis), Dalam Mimbar Hukum Aktualisasi hukum Islam, No. 62 tahun. XIV 

(Jakarta : Yayasan Al Hikmah, 2003), 70. 
31

 Ibid., 71. 
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menjadi kewenangannya karena telah  diberikan oleh Undang-Undang.  

Menurut Prof. Wasit Aulawi, MA berpendapat bahwa perkara itsbat nikah 

tidak dilayani.32 

Perkara itsbat nikah adalah perkara voluntair yang harus ditunjuk 

Undang-undang, kalau Undang-undang tidak memberikan kewenangan 

maka pengadilan tidak berwenang. Apabila perkawinan dibawah tangan 

setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diberikan 

tempat untuk itsbat perkawinan, maka secara sosiologis pastilah akan 

mendorong terjadinya perkawinan di bawah tangan secara massif.33 

Jika dipikirkan lebih seksama, maka ketentuan Pasal 7 ayat (2) 

KHI telah memberikan kompetensi absolut yang sangat luas tentang itsbat 

nikah ini tanpa batasan dan pengecualian. Padahal dalam penjelasan  

pasal-pasalnya hanya dijelaskan bahwa pasal ini hanya diberlakukan 

setelah berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 

Belum lagi Pasal 7 ayat (3) huruf a yang dapat mengandung problematika 

lanjutan seperti bagaimana jika penggugat mencabut perkara cerainya, 

atau pemohon tidak mau melaksanakan ikrar talak karena telah rukun 

kembali sebagai suami istri, padahal telah ada putusan sela tentang sahnya 

nikah mereka. 

Demikian pula Pasal 7 ayat (3) huruf b adalah dalam hal hilangnya 

kutipan akta nikah bisa dimintakan duplikat ke KUA dan untuk sebagai 

tindakan preventif atau kehati-hatian akan memungkinkan hilangnya buku 
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 A. Wasit Aulawi, Pemikiran Harus Melibatkan Orang Banyak, Dalam Mimbar Hukum 

Islam No. 28 Tahun VII (Jakarta : Yayasan Al Hikmah, 1996), 22. 
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catatan akta yang asli, maka Pasal 13 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975 telah 

menentukan bahwa helai kedua dari akta perkawinan  itu  harus  disimpan  

(dikirim oleh PPN) kepada panitera pengadilan dalam wilayah kantor 

pencatatan perkawinan itu berada.34 

Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf c yaitu adanya keraguan 

tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan. Hal ini justru 

mengarahkan kepada apa yang termasuk dalam perkara pembatalan nikah, 

bukan perkara itsbat nikah. Sebab biasanya orang yang melakukan 

perkawinan melalui kyai/ustadz adalah telah sah dan sesuai dengan 

syari‟at (memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1)). Juga  terhadap  ketentuan   

Pasal 7 ayat (3) huruf e yaitu perkawinan  yang  dilakukan  oleh  mereka  

yang  tidak  mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang 

No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinnan ini adalah pasal yang amat luas 

jangkauannya yang tidak memberikan batasan yang jelas.35 

B. Pencatatan Perkawinan 

1. Pengertian Pencatatan Perkawinan 

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 

tidak dijelaskan secara  rinci  tentang  pengertian  pencatatan perkawinan.   

Pengertian itu dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-undang 

tersebut, yaitu bahwa tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dalam 

kehidupan seseorang. Misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan 

dalam surat-surat keterangan suatu akta resmi yang juga dimuat dalam 
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 Ibid,. 23. 
35
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daftar pencatatan. Namun secara bahasa pencatatan berarti proses atau 

perbuatan menulis sesuatu untuk peringatan dalam buku catatan.36 Jadi 

pencatatan perkawinan adalah proses atau perbuatan menulis yang 

dilakukan oleh petugas atau pejabat yang berwenang kedalam daftar 

perkawinan yang dibuktikan dengan adanya akta nikah sebagai bukti 

otentik. 

Dengan memahami apa yang termuat dalam penjelasan umum 

Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 dapat dikatakan bahwa 

pencatatan perkawinan merupakan sebuah usaha yang bertujuan untuk 

mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Dengan maksud sewaktu-

waktu dapat dipergunakan bila perlu dan dapat dipakai sebagai bukti 

otentik. Akta otentik ialah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi 

wewenang untuk itu dan dalam bentuk menurut ketentuan yang 

ditetapkan untuk itu, baik maupun tanpa bantuan dari yang 

berkepentingan, ditempat dimana pejabat berwenang menjalankan 

tugasnya.37 

Dalam hal pencatatan perkawinan, hukum Islam tidak mengatur  

secara jelas apakah perkawinan harus dicatat  atau  tidak. Dengan melihat 

tujuan dari pencatatan perkawinan baik dalam kehidupan pribadi maupun 

dalam kehidupan masyarakat, misalnya dengan akta nikah itu dapat 

dijadikan bukti bahwa mereka telah melaksanakan perkawinan secara sah 
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dan resmi berdasarkan hukum Islam dan hukum positif yaitu Undang-

undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 

2. Tujuan Pencatatan Perkawinan 

Pada mulanya syari‟at Islam baik dalam Al-Qur‟an atau Al- 

Sunnah tidak mengatur secara kongkrit tentang adanya pencatatan 

perkawinan. Ini berbeda dengan ayat muamalat (mudayanah) yang dalam 

situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya. Tuntutan perkembangan 

dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan.38 

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban 

perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan upaya yang diatur melalui 

perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian 

perkawinan, lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. 

Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang 

masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi 

perselisihan atau percekcokan diantara mereka, atau salah satu tidak  

bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna 

mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan 

akta tersebut, suami istri mempunyai bukti otentik atas perbuatan hukum 

yang telah mereka lakukan.39
 

Ketentuan pencatatan perkawinan sebenarnya bukan masalah baru 

bagi penduduk. Di lingkungan masyarakat yang beragama Islam, sejak 
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tahun 1946 telah berlaku UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan  

Nikah, Talak, Rujuk. Namun, ketentuan  tersebut  belum terlaksana secara 

efektif. Sedang bagi masyarakat pemeluk agama Kristen Protestan dan 

Katolik, sudah sejak lama mempunyai ordonansi yang mengatur 

pencatatan mereka.40 

Kemudian setelah lahirnya UU No. 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan masalah pencatatan perkawinan lebih ditekankan sebagai 

pelaksanaan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Adapun pelanggaran ketentuan ini dikenakan sanksi sebagaimana diatur 

dalam Pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi: 

“Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang- 

undangan yang berlaku, maka barang siapa yang melanggar 

ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan 

Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi- 

tingginya Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).”41 

 

3. Legalisasi Perkawinan 

Pernikahan yang dilangsungkan dihadapan PPN adalah 

pernikahan yang sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 

tentang perkawinan, sehingga sudah secara legal atau sah yang akan 

mendapatkan buku kutipan akta nikah dari KUA. 

Tetapi  lain  dengan  pernikahan yang  tidak  mempunyai akta 

nikah (hilang atau memang pernikahannya tidak tercatat), maka dalam 

kaitannya dengan masalah perdata pernikahan semacam ini harus 
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mendapat legalisasi atau pengakuan secara hukum dalam mendapatkan 

bukti otentik dari pernikahan yang telah dilangsungkan. Hal ini dilakukan 

berkaitan dengan masalah administrasi atau keperdataan dalam mengurus 

akta kelahiran anak, pendaftaran sekolah dan juga status dari anak yang 

dilahirkan. Karena dalam pengurusan masalah administrasi setiap 

instansi atau lembaga terkait menanyakan dan harus menunjukkan 

adanya akta pernikahan.42 

Dalam masalah keperdataan sangat diperlukan adanya pembuktian 

secara yuridis yang tidak lain merupakan pembuktian historis. Dengan 

pembuktian ini mencoba menetapkan  apa  yang terjadi secara konkreto.43 

Hal ini diatur dalam Pasal 1865 BW tentang pembuktian pada umumnya 

yang berbunyi: 

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak  

atau  guna  meneguhkan  haknya  sendiri  maupun membantah 

suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan 

membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”44 

 

Dalam pembuktian ini yang harus dibuktikan adalah peristiwa 

bukan hukumnya.45 Dalam masalah perkara perdata harus menemukan 

dan menentukan peristiwa atau hubungan hukumnya dan kemudian 

memperlakukan atau menerapkan hukumnya terhadap peristiwa yang 

telah ditetapkan itu. Mengenai masalah legalisasi pernikahan ini dapat 
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dibuktikan dengan mengajukan alat bukti seperti yang terdapat dalam 

Pasal 164 yaitu alat bukti surat, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, 

alat bukti pengakuan, alat bukti sumpah.46 

Dalam mengenai masalah perdata Hakim sebagai penegak hukum 

dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum 

yang berlaku dalam masyarakat (Pasal 27 ayat (1) UU No. 14 tahun 1974 

tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman).47 

4. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan 

Pencatatan  perkawinan  bertujuan  untuk  mewujudkan ketertiban 

perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur 

melalui Undang-undang untuk melindungi martabat dan kesucian 

perkawinan dan lebih khusus lagi melindungi perempuan dalam 

kehidupan rumah tangga. 

Sedangkan dasar hukum yang digunakan dalam pencatatan 

perkawinan yaitu Undang-undang No. 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) yang 

mengatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku”.48 Serta dalam KHI 

dijelaskan dalam Pasal 5 yang berbunyi: 

a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap 

perkawinan harus dicatat. 

b. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai 
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pencatat nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 22 

tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 tahun 1954.49 

Kemudian pasal 6 KHI menjelaskan bahwa: 

1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus 

dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat 

Nikah. 

2)  Perkawinan   yang   dilakukan   diluar   pengawasan   Pegawai Pencatat 

Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.50 

Perkawinan yang secara normatif harus dicatatkan merupakan 

kesepakatan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum, 

untuk masyarakat guna terwujudnya ketertiban, kepastian dan 

perlindungan hukum. Dengan adanya pencatatan  nikah ini akan berupaya 

melindungi nilai maslahah mursalah dalam kehidupan rumah tangga. 

Didalam Al-Qur‟an dijelaskan tentang  pentingnya  penulisan atau 

pencatatan yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya : 

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya. Hendaklah seorang penulis diantara  kau 

menuliskannya  dengan  benar.  Janganlah  penulis  enggan 

menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka 

hendaklah ia menulis.”51 

 

Inilah prinsip umum yang hendak ditetapkan.  Maka menulis ini 

merupakan  sesuatu yang diwajibkan dengan nash, tidak dibiarkan 
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manusia memilihnya (untuk melakukannya atau tidak dilakukannya) pada 

waktu melaksanakan transaksi secara bertempo utang-piutang, karena 

suatu hikmah yang akan dirasakan manfaatnya. Ayat ini merupakan 

perintah dari Allah SWT. agar dilakukan pencatatan untuk arsip.52 

Ini merupakan tugas bagi orang yang menulis utang-piutang itu 

sebagai sekretaris, bukan pihak yang melakukan transaksi. Hikmah 

mengundang pihak ketiga  bukan salah satu dari kedua belah pihak yang 

melakukan transaksi ialah agar lebih berhati-hati. Juru tulis ini 

diperintahkan menuliskannya dengan adil, benar dan tidak boleh condong  

kepada  salah  satu  pihak,  tidak  boleh mengurangi  atau menambah 

suatu dalam teks yang disepakati itu.53 

Dengan demikian maka dapat ditegaskan bahwa, pencatatan 

perkawinan merupakan ketentuan yang  perlu  diterima  dan dilaksanakan 

oleh semua pihak. Karena ia memiliki landasan metodologis yang cukup 

kokoh, yaitu qiyas atau maslahah mursalah yang menurut Al-Syatibi 

merupakan dalil qath‟i yang dibangun atas dasar kajian indukif 

(istiqra‟i).54 dengan pencatatan pernikahan maka akan membentuk dan 

mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib dan menjaga 

kemaslahatan bagi keluarga. 
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5. Akibat Hukum Tidak Dicatatnya Perkawinan 

a. Perkawinan dianggap tidak sah 

Meskipun perkawinan dilakukan menurut Agama dan 

kepercayaan, namun dimata negara perkawinan tersebut dianggap 

tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) 

atau Kantor Catatan Sipil. 

b. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga 

ibu 

Anak-anak yang dilahirkan diluar perkawinan atau 

perkawinan yang tidak tercatat,  selain dianggap anak tidak sah, 

juga   hanya  mempunyai  hubungan   perdata   dengan   Ibu  atau 

keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 Undang-undang Perkawinan).55 

Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. 

c. Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan 

Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak dicatat adalah   

baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan 

tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari 

ayahnya. 

d. Terhadap suami 

Hampir tidak ada yang mengkhawatirkan dan merugikan bagi 

suami yang melakukan perkawinan. Sebelum diitsbatkannya 

perkawinan yang terjadi justru menguntungkannya, karena suami 
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bebas menikah lagi, sebab perkawinan sebelumnya dianggap tidak 

sah menurut hukum, sehingga ia bisa berkelit dan menghindar dari 

kewajibannya memberika nafkah kepada istri dan anak-anaknya.56 

C. Dampak Itsbat Nikah Sebelum dan Sesudah Adanya Penetapan 

Pengadilan Agama 

1. Dampak Sebelum Diitsbatkannya Perkawinan 

Menurut hukum Islam apabila suatu perkawinan dilakukan dan 

memenuhi syarat dan rukun perkawinan, maka perkawinan tersebut 

adalah sah menurut hukum Islam walaupun perkawinan tersebut tidak 

mempunyai akta nikah. Tetapi akibat hukumnya adalah sama dengan 

perkawinan yang mempunyai akta nikah.57 Namun menurut ketentuan 

hukum positif yang mengatur mengenai tata cara perkawinan yang 

dibenarkan oleh hukum adalah seperti yang diatur dalam Undang-undang 

No. 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) yaitu perkawinan adalah sah apabila 

dilakukan menurut hukum masing-masing agamannya dan 

kepercayaannya. Padda Pasal 2 ayat (2) yang menyebutkan bahwa tiap-

tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Bila dilhat dari teori hukum, suatu tindakan yang dilakukan 

menurut hukum baru dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum karena 
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itu maka berakibat hukum. Maka tidak dapat diangggap sebagai 

perbuatan hukum sekalipun tindakan itu tidak melawan hukum dan 

karenanya sama sekali belum mempunyai akibat hukum yang diakui dan 

dilindungi oleh hukum.58 

Oleh karena itu perkawinan yang dilakukan dibawah tangan 

dianggaps sebagai perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat 

perkawinan seperti dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan. Maka perkawinan dibawah tangan tersebut belum dapat 

dikatakan sebagai perbuatan hukum. Sehingga perkawinan tersebut tidak 

mempunyai akibat hukum yang dapat diakui dan dilindungi oleh hukum. 

Walaupun demikian dampak dari perkawinan sebelum diitsbatkan 

tersebut atau dengan kata lain perkawinan tanpa akta nikah yaitu sebagai 

berikut : 

a. Makna historis Undang-undang No. 1 tahun 1974  akan tidak efektif, 

sehingga tujuan dari lahirnya Undang-undang perkawinan tersebut 

tidak akan tercapai. Maka denagan demikian pengorbanan bangsa dan 

Negara untuk lahirnya Undang-undang perkawinan akan sia-sia. 

b. Tujuan normatif dari pencatatan perkawinan tidak terpenuhi seperti 

yang dikehendaki oleh Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan Pasal 2, sehingga akan menciptakan kondisi ketidak 

teraturan di dalam mekanisme kependudukan. 

c. Naik turunnya jumlah penduduk dan pengaturan umur kawin atau 
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angka kelahiran tidak akan dapat terkendali dan pada akhirnya akan 

berulang kembali ketimpangan antara pertumbuhan jumlah penduduk 

dengan mekanisme konsumsi nasional. 

d. Msyarakat pada umunya terutama masyarakat Islam dipandang tidak 

lagi mempedulikan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bidang 

hukum yang akhirnya akan sampai pada anggapan bahwa 

pelaksanaan ajaran agama Islam tidak memerlukan keterlibatan 

negara. 

e. Apabila terjadi wanprestasi terhadap perkawinan, maka peluang 

untuk putusnya perkawinan akan terbuka secara bebas. Kondisi 

seperti ini akan berakhir tanpa keterlibatan produser hukum sebagai 

akibat langsung dari pemenuhan pelaksanaan unsur tata cara 

pelaksanaan perkawinan. 

f. Apabila perkawianan di bawah tangan terjadi, maka secara hukum 

hanya dapat diikuti dengan perceraian di bawah tangan juga.59 

2. Dampak Sesudah Diitsbatkannya Perkawinan 

Akibat hukum dari diitsbatkannya perkawinan oleh Pengadilan 

Agama adalah sebagai berikut : 

a. Timbulnya hak-hakdan kewajiban antara suami istri, suami menjadi 

kepala rumah tangga dan istri menjadi ibu rumah tangga. 

b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut menjadi anak 

yang sah dimata hukum negara. 
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c. Timbul kewajiban suami untuk membiayai dan mendidik anak-anak 

dan istrinya serta mengusahakan tempat tinggal bersama. 

d. Berhak saling waris-mewarisi antara suami istri dan anak-anak 

dengan orang tua. 

e. Bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya. 

f. Bila diantara suami istri meninggal dunia salah satunya, maka yang 

lainnya berhak menjadi wali pengawas terhadap anak-anak dan 

hartanya.60 
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BAB III 

ITSBAT NIKAH TERHADAP PERKAWINAN YANG TIDAK 

TERCATATKAN 

A. Profil Pengadilan Agama Kota Madiun 

Pengadilan Agama Kota Madiun berada di wilayah kota Madiun, 

terletak di Jalan Ring Road No 1, Madiun dengan Nomor Telepon 0351-

464854 dan Faxilame 0351-495878. Gedung Pengadilan Agama Kota Madiun 

berdiri diatas tanah seluas 1.539 M2 dengan gedung permanent ukuran 250 

M2 dengan status hak milik nomor 187/PELITA IV/II/87 yang dibangun 

secara permanent mulai proyek Tahun 1986/1987 dan diresmikan 

penggunaanya pada hari Kamis Kliwon tanggal 3 Jumadil Awal 1408 

Hijriyah yang bertepatan dengan tanggal 24 Desember 1987 Masehi oleh 

Bupati Kepala Daerah Tk. II Madiun, Bapak Drs.Bambang 

Koesbandono.Kemudian mulai Tahun 1995/1996 diperluas dengan proyek 

Tahun 1995/1996 dengan luas 100 M2, diatas tanah milik Negara 

(Departemen Agama seluas 1539 M2). 

B. Deskripsi Pengajuan Permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama 

Kota Madiun 

Eksistensi dan independensi lembaga Pengadilan Agama sejak 

terbitnya Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo Undang-undang No. 3 tahun 

2006 jo Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, 

kedudukannya sejajar dengan lembaga peradilan lain. Kewenangan mengadili 



38 

 

 

Pengadilan Agama pasca terbitnya Undang-undang tersebut semakin luas 

seperti masalah perkawinan, poligami, waris,wakaf dan masih banyak lagi. 

Pengadilan Agama menjadi solusi terakhir bagi masyarakat pencari 

keadilan untuk menyelesaikan permasalahannya. Di antara kewenangan-

kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama salah satu yang menjadi 

fokus dari penelitian ini adalah tentang itsbat nikah. Seperti yang diketahui 

bahwa itsbat nikah merupakan bentuk pengesahan terhadap perkawinan yang 

belum atau tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dimana 

pernikahan tersebut dilakukan melalui penetapan dari Pengadilan Agama. 

Itsbat nikah ini bertujuan untuk mendapatkan legalitas secara hukum agar 

dalam tertib administrasi bisa terpenuhi yang paling utama. 

Itsbat nikah yang diajukan di Pengadilan Agama belum tentu semua 

dapat dikabulkan melainkan ada yang ditolak. Hal ini melihat dari kondisi 

dan fakta di persidangan apakah dapat dikabulkan permohonannya atau tidak 

atau ditolak. Seperti halnya yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Madiun 

yang pada tahun 2017 menolak permohonan itsbat nikah denngan Nomor 

:0006/Pdt.P/2017/PA.Mn. 

Pengadilan Agama Kota Madiun yang memeriksa dan mengadili 

perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah 

menjatuhkan penetapan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan 

Pemohon II : 
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1. Tentang Duduk Perkaranya 

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Februari 

2017 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun 

dengan register Nomor : 0006/Pdt.P/2017/PS.Mn tanggal 17 Februari 2017 

telah mengemukakan perjalanan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II 

yakni pada tanggal 19 Juli 2009 Pemohon I dan Pemohon II telah 

melangsungkan pernikahan dihadapan pegawai pencatat Kantor Urusan 

Agama Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dan pada saat pernikahan 

tersebut yang menjadi wali nikah bernama Edi Sutoyo dengan dua saksi 

masing-masing bernama Yayan Sutrisno dan Choris Isyanto dengan mas 

kawin berupa uang Rp. 20.000,- dibayar tunai. 

Dalam pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 

24 tahun dan Pemohon II berststus perawan dalam usia 17 tahun. Setelah 

akad nikah dilaksanakan  para Pemohon bertempat tinggal di Kota Madiun 

dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah 

dikaruniai dua orang anak yang bernama Alanza Viqi‟a Yusuf (laki-laki 

umur 7 tahun) dan Abhiseva Kiano Yusuf (laki-laki 2 bulan). 

Dalam melaksankan perkawinan tersebut para Pemohon tidak ada 

hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak 

ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan 

Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seiring 

berjalannya waktu pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang 
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mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut selama 

itu pula tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai. 

Pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pernah 

menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor 

Urusan Agama dan setelah Pemohon mengurursnya dan ternyata 

pernikahan Pemohon tersebut tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama 

(KUA) dan ternyata Kutipan Akta Nikah yang Pemohon I dan Pemohon II 

terima setelah ditelusuri adalah palsu. Hal ini dibenarkan oleh Pemohon I 

yang peneliti wawancarai via telepon yang menjelaskan bahwa benar akta 

nikah yang dahulu didapat stelah ditelusuri ternyata tidak terdaftar di 

KUA. Berikut kutipan wawancara dengan narasumber : 

“benar mas, semenjak saya mau mengurus akta kelahiran anak saya 

yang kedua ini oleh dukcapil katanya ada masalah dengan buku 

nikah saya itu palsu. Setelah konsultasi dan disarankan cek di KUA 

ternyata benar disana pernikahan saya dan istri saya tidak teraftar”. 
 

Atas dasar tersebut para Pemohon mengajukan permohonan 

pengesahan nikah untuk keperluan mengurus pembuatan akta kelahiran 

anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Alanza Viqi‟a Yusuf (laki-

laki umur 7 tahun) dan Abhiseva Kiano Yusuf (laki-laki 2 bulan). 

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mampu membayar perkara yang 

timbul dalam perkara ini. 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II 

mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun untuk memeriksa 

dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang isinya 

mengabulkan permohonan para Pemohon, menetapkan sah pernikahan 
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Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 19 Juli 

2009 di hadapan/di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan 

Agama, menetapkan biaya perkara menurut hukum dan/atau menjatuhkan 

penetapan lain yang seadil-adilnya. 

C. Pembuktian dalam Proses Persidangan 

Sesuai dengan hukum acara bahwa dalam persidangan terdapat 

berbagai proses agenda yang harus dilalui mulai dari pembacaan gugatan atau 

permohoan, mediasi pembuktian dan sampai pada yang terakhir adalah 

putusan (contentiosa) atau penetapan (voluntair). Dalam bab ini akan peneliti 

sajikan ulasan tentang bagaimana proses pembuktian dari perkara 

permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor : 

0006/Pdt.G/2017/PA.Mn. 

Dalam hal pembuktian Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat 

bukti tertulis berupa surat-surat yaitu : 

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Daved Kristian Yusup 

Nomor 3577011012860003 tanggal 14 Mei 2012, dikeluarkan oleh 

Pemerintah Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur, bernazegelen dan cocok 

dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;  

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Heni Kurniawati Nomor 

3577015812920002 tanggal 13 Mei 2012, dikeluarkan oleh Pemerintah 

Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur, bernazegelen dan cocok dengan 

aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1; 
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3. Asli Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor 

068/Kua.28.03.28/PW.01/2017 tanggal 10 Januari 2017, yang 

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimarga Kabuaten 

Lebak Propinsi Banten, bernazegelen dan oleh Ketua Majelis diberi tanda 

P.3; 

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3577010203100002 tanggal 06 Januari 

2017, yang dikeluarkan oleh  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Pemerintah Kota Madiun, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, 

kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4; 

Selain menghadirkan bukti-bukti berupa surat, Pemohon I dan 

Pemohon II juga menghadirkan bukti berupa saksi-saksi. Diantara saksi-saksi 

yang dihadirkan adalah : 

1. Saksi  I: Yayan Sutrisno bin Slamet, umur 29  tahun, agama Islam, 

pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Ngujung, RT.013 RW.005, 

Desa Ngujung, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, yang 

merupakan teman Pemohon I, di hadapan persidangan memberikan 

keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: 

 Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah teman 

Pemohon I sejak kecil dan kenal dengan Pemohon II lebih kurang 

sejak 1 tahun sebelum mereka menikah; 

 Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II menikah tahun 

2009 di Jakarta Utara dan saksi diminta menjadi saksi pernikahannya; 
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 Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan mereka adalah seorang 

naib (pegawai Kantor Urusan Agama) namun saksi tidak tahu 

namanya, mas kawin berupa uang yang saksi lupa besarannya dan 

mereka berstatus perawan dan jejaka; 

 Bahwa pada saat pernikahan tersebut, para Pemohon mengisi dan 

menandatangani beberapa blangko namun tidak mengetahui isinya; 

 Bahwa ayah kandung atau wali nasab dari Pemohon II tidak hadir 

pada pernikahan tersebut karena tidak diketahui keberadannya, 

Pemohon II diangkat anak oleh bapak Herman dari sebuah yayasan 

milik gereja sejak Pemohon II masih kecil; 

 Bahwa pada saat pernikahan tidak ada pelimpahan wali nikah dari 

keluarga Pemohon II maupun pengambil alihan secara resmi oleh 

Kantor Urusan Agama sebagai wali hakim; 

 Bahwa yang hadir pada saat pernikahan tersebut sekitar 8 sampai 9 

orang dan sebagian saksi tidak kenal; 

 Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah dan bukan saudara 

sesusuan serta tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut; 

 Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah 

ke agama lain (murtad); 

 Bahwa alasan Para Pemohon mengajukah itsbat nikah ini untuk 

pengurusan akta kelahiran anak namun terkendala karena diketahui 

buku nikah para Pemohon palsu setelah dilakukan pengecekan di 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimarga; 
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2. Saksi  II: Koris Isyanto bin Sulistyo, umur 28 tahun, agama Islam, 

pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Dusun Ngujung, RT.015 

RW.005, Desa Ngujung, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan,  yang 

merupakan teman Pemohon I, di hadapan persidangan memberikan 

keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: 

 Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II menikah tahun 

2009 di Jakarta Utara dan saksi diminta menjadi saksi pernikahannya; 

 Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan mereka adalah seorang 

naib (pegawai Kantor Urusan Agama) namun saksi tidak tahu 

namanya, mas kawin berupa uang yang saksi lupa besarannya dan 

mereka berstatus perawan dan jejaka. Seperti yang disampaikan saksi 

yang peneliti temui, ia menyatakan bahwa bahwa memang ketika 

melaksanakan pernkahan dahulu yang menjadi wali atau yang 

menikahkan adalah naib tapi tidak ada pelimpahan perwalian. Berikut 

kutipan hasil wawancaranya : 

“Iya memang benar mas kalau dahulu pas mereka nikah yang 

menjadi wali itu adalah naib tapi seingat saya tidak ada 

pasrah dari wali pihak istri ke pak naib, ya mungkin karena 

kurang mengetahui tentang syarat-syarat nikah yang 

sebenarnya, akhirnya ya seperti ini” 

  Bahwa pada saat pernikahan tersebut, para Pemohon mengisi dan 

menandatangani beberapa blangko namun tidak mengetahui isinya; 

 Bahwa pada saat akad nikah, keluarga Pemohon I dan Pemohon II 

tidak ada yang hadir;  
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 Bahwa saksi baru mengenal ayah Pemohon II ketika para Pemohon 

mengajukan perkara ini; 

 Bahwa pada saat pernikahan tidak ada pelimpahan wali nikah dari 

keluarga Pemohon II maupun pengambil alihan secara resmi oleh 

Kantor Urusan Agama sebagai wali hakim; 

 Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah dan bukan saudara 

sesusuan serta tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut; 

 Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah 

ke agama lain (murtad); 

 Bahwa alasan Para Pemohon mengajukah itsbat nikah ini untuk 

pengurusan akta kelahiran anak namun terkendala karena diketahui 

buku nikah para Pemohon palsu setelah dilakukan pengecekan di 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimarga; 

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang 

disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya para 

Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada 

permohonannya dan mohon penetapan. 

Dalam persidangan agenda pembuktian sangatlah vital karena untuk 

mengungkap fakta-fakta hukum yang terjadi dalam sebuah perjalanan 

perkawinan seseorang. Dengan adanya keterangan dari pembuktian tersebut 

menjadi pertimbangan bagi seorang hakim untuk menjatuhkan putusan yang 

adil. 
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D. Alasan dan Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menolak Permohonan 

Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Kota Madiun 

Memutuskan suatu perkara yang ditangani seorang hakim 

membutuhkan banyak pertimbangan-pertimbangan supaya tercipta rasa adil 

kepada para pencari keadilan. Hal ini tentunya dengan dasar-dasar normatif 

yakni peraturan perundang-undangan dan juga melihat dari fakta-fakta hukum 

yang terjadi dipersidangan. Termasuk juga dengan perkara permohonan itsbat 

nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Kota Madiun yang akhirnya oleh 

hakim ditolak. Untuk mengetahui mengapa perkara tersebut ditolak berikut 

ulasannya secara lengkap. 

1) Tentang Pertimbangan Hukumnya 

Ddalam memutuskan perkara khususnya dalam perkara 

permohonan itsbat nikah ini hakim Pengadilan Agama Kota Madiun 

memiliki pertingbangan-pertimbangan di antaranya : 

 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon 

adalah sebagaimana terurai di atas. 

 Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 beserta 

penjelasannya ayat (2) angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 

50 Tahun 2009 dan bukti P.1, P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk 

atas nama para Pemohon) dan P.4 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama 
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Pemohon I), maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama 

Kota Madiun. 

 Menimbang, bahwa berdasar pengakuan para Pemohon yang 

diperkuat dengan bukti P.3 serta keterangan para saksi, dapat 

dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Propinsi 

Banten. 

 Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,  

para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang 

saksi (vide. Pasal 163 HIR). 

 Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.4 merupakan akta autentik 

dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig 

en bindende bewijskracht), bermeterai cukup dan cocok dengan 

aslinya, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, bukti P.1, P.2 dan P.4 

tersebut dapat diterima sebagai alat bukti. 

 Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa asli surat keterangan nikah tidak 

tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Cimarga, telah bermeterai cukup, bukti tersebut meskipun 

bukan sebagai akta autentik namun dibuat oleh pihak yang berwenang 

untuk mengeluarkannya, maka bukti tersebut memiliki nilai sebagai 

bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lainnya. 

 Menimbang, bahwa Yayan Sutrisno bin Slamet dan Koris Isyanto bin 

Sulistyo adalah saksi para Pemohon yang telah memberikan 
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keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, keterangannya 

didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta 

keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan 

yang lainnya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi 

syarat sebagaimana ketentuan Pasal 172 HIR, oleh karena itu 

keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai 

nilai kekuatan pembuktian. 

 Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, saksi-saksi, ayah 

angkat Pemohon II, serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh para 

Pemohon telah dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:  

a) Bahwa pada tanggal 19 Juli 2009 telah terjadi pernikahan antara 

Pemohon I yang bernama Daved Kristian Yusup bin Muhamad 

Aris dengan Pemohon II yang bernama Heni Kurniawati, yang 

menjadi wali   nikah adalah Edi Sutoyo, orang dekat Pemohon I 

yang tidak memiliki hubungan darah/nasab dengan Pemohon II  

yang berhak untuk menjadi wali nikah dengan  maskawin berupa 

uang sejumlah Rp. 20.000,- yang bertindak sebagai saksi adalah 

Yayan Sutrisno dan Koris Isyanto, dilaksanakan di Jakarta Utara. 

b) Bahwa, pada waktu dilaksanakan perkawinan mempelai pria 

berstatus jejaka dan mempelai wanita berstatus perawan dan tidak 

ada halangan melaksanakan nikah (kawin) di antara mereka baik 

menurut peraturan perundang-undangan maupun syara. 
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c) Bahwa ayah kandung atau wali nasab dari Pemohon II tidak hadir 

pada pernikahan tersebut karena keberadaannya tidak diketahui. 

Pemohon II diangkat anak oleh bapak Herman dari sebuah yayasan 

milik gereja sejak Pemohon II masih bayi, Pemohon II tidak 

mengetahui siapa orang tua kandungnya dan juga keluarganya. 

d) Bahwa pada saat pernikahan tidak ada pelimpahan wali nikah dari 

keluarga Pemohon II maupun pengambil alihan secara resmi oleh 

Kantor Urusan Agama sebagai wali hakim. 

e) Bahwa dari pernikahan Pemiohon I Dan Pemohon II telah 

dikaruniai 2 (dua) orang anak. 

f) Bahwa sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang para 

Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama 

Islam dan tidak ada seorangpun yang merasa keberatan bahwa 

mereka adalah suami istri. 

 Menimbang, bahwa dalam pernikahan tersebut tidak dihadiri oleh 

Kepala Kantor Urusan Agama selaku wali hakim sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 

11 Tahun 2007 yang berbunyi “Kepala Kantor Urusan Agama 

Kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim, apabila calon istri tidak 

mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, 

berhalangan atau adhal”; 

 Menimbang, bahwa wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun 

yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak 
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untuk menikahkannya sesuai dengan bunyi pasal 19 Kompilasi 

Hukum Islam; 

 Menimbang, bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang 

laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil, 

baligh yang terdiri dari wali nasab dan wali hakim sebagaimana 

ketentuan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam; 

 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum 

tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut untuk ditolak; 

 Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan 

menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang 

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon. 

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini akhirnya hakim 

menjatuhkan putusan yang isinya menolak permohonan para Pemohon dan 

membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini dihitung 

sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). 

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis 

Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun pada hari Selasa tanggal 04 April 

2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1438 Hijriyah, oleh Erna 

Resdya, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muadz Junizar, S.Ag., M.H. dan 

Wakhidah, S.H., S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, 
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diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua 

Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh 

Wiwin Sukristiana, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh 

para Pemohon. 
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BAB IV 

ITSBAT NIKAH DALAM PERKARA NOMOR : 0006/Pdt.G/2017/PA.Mn 

A. Analisis Terhadap Kedudukan Perkawinan Yang Dilaksanakan Kedua 

Belah Pihak Sebelum Adanya Penetapan Perkawinan Ditinjau Dari 

hukum islam.  

Dalam mengarungi perjalanan rumah tanggan tentunya terdapat 

permasalahan-permasalahan baik itu kecil ataupun besar yang terjadi antara 

suami istri. Hal ini sudah menjadi rahasia umum yang tentunya semua orang 

sudah mengetahuinya. Meski demikian, tidak menjadikan hal ini sebagai 

momok yang menakutkan melainkan menjadi pelajaran untuk membina 

keluarga yang lebih baik dan terhindar dari permasalahan-permasalahan. 

Seperti yang dijelaskan dalam perkara itsbat nikah ini, bahwa terjadi 

kesalahan dari prosedur perkawinan para Pemohon yakni diduga akta 

perkawinan mereka adalah palsu dengan tidak tercatatkannya di KUA 

setempat dimana mereka dahulu menikah. Oleh karena itu permohonan itsbat 

nikah ini terjadi meskipun akhirnya ditolak oleh hakim. Berbicara terkait 

kedudukan perkawinan para Pemohon selama kurang lebih hampir 8 

(delapan) tahun ternyata ada cacat hukum, tidak hanya masalah akta nikah 

yang palsu melainkan dari prosesi perkawinan juga terdapat kekeliruan. 

Pada saat proses perkawinan (ijab qobul) mempelai perempuan yang 

menikahkannya bukanlah wali yang sebenarnya, akan  tetapi teman dekat dari 

calon suami. Hal ini sudah jelas terjadi kekeliruan yang menurut penulis 

menjadikan perkawinan para Pemohon tidak sah. Di dalam hukum Islam 



53 

 

 

sudah jelas disebutkan bahwa rukun dari nikah adalah calon suami dan istri, 

wali, saksi dan ijab qobul. Pada perkara ini lebih disoroti pada wali nikah 

yang bukan wali nasab. Memang dari pemaparan, bahwa pihak calon istri dari 

kecil tidak dirawat oleh orang tua kandungnya dan tidak diketahui dimana 

orang tua kandungnya melainkan yang ada orang tua angkat. Namun disini 

terdapat kekeliruan ketika wali nasab tidak ada otomatis beralih kepada wali 

hakim yang pelaksanaannya oleh pejabat dari KUA setempat. 

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 20 disebutkan bahwa 

yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi 

syarat hukum Islam yakni muslim, akil, baligh yang terdiri dari wali nasab 

dan wali hakim. Wali hakim ketika menikahkan seseorang tidak serta merta 

mendapatkan hak penuh untuk menikahkan. Tetapi terdapat prosedur 

pelimpahan secara formal dari wali nasab kepada wali hakim ketika wali 

nasab tidak bisa menjadi wali. Dengan kondisi seperti ini dapat dikatakan 

perkawinan para Pemohon cacat secara hukum. Oleh karena itu kedudukan 

perkawinan para Pemohon menurut penulis adalah batal demi hukum dengan 

melihat realitas yang terjadi.  

Perkara ini kalau terdapat pelimpahan wali juga tidak bisa karena 

orang tua calon istri tidak diketahui keberadaannya. Apabila dilimpahkan 

kepada wali hakim harus melalui prosedur lain. Sehingga perkawinan para 

Pemohon dapat sah. Jika melihat pengertian itsbat nikah sendiri pada 

dasarnya untuk melegalkan perkawinan yang dahulunya tidak tercatatkan atau 

sebelum terbitnya Undang-undang ini. Dengan demikian pantaslah jika hakim 
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Pengadilan Agama Kota Madiun menolak mengabulkan permohonan itsbat 

nikah para Pemohon. Karena secara hukum Islam perkawinan tersebut sudah 

cacat, namun lain halnya ketika perkawinan secara hukum Islam sah dalam 

hal ini nikah sirri besar kemungkinan permohonan itsbat nikah para Pemohon 

dapat dikabulkan. Oleh karena itu alasan dan pertimbangan hakim sudah 

sesuai dengan syari‟ah atau hukum Islam. 

B. Analisis Terhadap Status Dan Kedudukan Anak Akibat Pemalsuan Akta 

perkawinan.  

Salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk meneruskan generasi 

atau regenerasi supaya kejayaan Islam terus-menerus ada yang melanjutkan 

dan memperjuangkannya. Ketika dalam keluarga hadir seorang anak 

merupakan salah satu kebehagiaan yang tak ternilai apalagi anak tersebut 

nantinya menjadi kebanggaan orang tua. Namun sebaliknya jika ditengah-

tengah keluarga tidak kunjung mendapatkan keturunan akan menimbulkan 

masalah yakni ketidak harmonisan keluarga. 

Dengan ketidak harmonisan keluarga bisa memicu pertengkaran dan 

ujung-ujugnya terjadi perceraian. Anak menjadi penting bagi orang tua 

sehingga akan dirawat dan dididik dengan baik agar kelak menjadi anak yang 

berguna. Ketika anak keluar dari koridor hukum negara dan hukum agama ini 

merupakan masalah. Artinya anak tersebut berada pada jalan yang tidak benar 

atau sesat. 

Seperti diulas pada pembahasan sebelumnya bahwa menurut peneliti 

perkawinan para Pemohon secara hukum tidak sah atau cacat hukum dengan 
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realita yang terjadi. Pada permohonan itsbat nikah dengan nomor : 

0006/Pdt.P/2017/PA.Mn memang yang dituntut hanya legalitas dari 

perkawinan para Pemohon. Akan tetapi pada kenyataannya mereka sudah 

memiliki 2 (dua) orang anak hasil perkawinan mereka. 

Jika menelaah lebih dalam bagi peneliti ketika suatu perkawinan 

dikatakan rusak atau cacat hukum otomatis keadaan yang mengkutinya juga 

cacat hukum. Artinya perkawinan merupakan perkara pokok sedangkan anak 

hasil perkawinan merupakan perkara kelanjutannya. Jadi status dan 

kedudukan anak disini menurut peneliti merupakan anak sah akan tetapi 

secara nasab anak tersebut jika ditarik garis nasabnya hanya keibu. Kondisi 

ini menimbulkan permasalahan baru dan yang menjadi korban adalah anak 

yang notabene tidak mengetahui apa-apa. Secara hukum Islam kondisi yang 

peneliti utarakan sudah sesuai sehingga cacatnya perkawinan para Pemohon 

memiliki dasar yang kuat yakni hukum Islam. 

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mana juga memiliki 

akibat hukum. Dalam teori hukum dikatakan bahwa suatu tindakan yang 

dilakukan menurut hukum baru dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum 

karena itu maka berakibat hukum. Tidak dapat dianggap perbuatan hukum 

sekalipun perbuatan itu tidak melawan hukumdan karenanya sama sekali 

belum mempunyai akibat hukum yang diakui dan dilindungi oleh hukum. 

Dalam kasus ini status dan kedudukan anak sebagai anak ibu dan jalur 

nasabnya juga ke ibu. Karena dengan rusaknya perkawinan itu hubungan 

keperdataan anak hanya dengan ibu dan keuarga ibu. Hal ini sesuai dengan 
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Pasal 42 dan 43 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang 

menyatakan bahwa “anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau 

perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah juga hanya 

mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu sedangkan 

hubungan perdata dengan ayah tidak ada. 

Sedikit berbicara lebih jauh dari perkara ini bagi istri dan anak tidak 

berhak menuntut nafkah maupun warisan dari ayahnya meskipun harta 

tersebut didapat dari perkawinan tersebut, dan hanya dimiliki oleh masing-

masing yang menghasilkannya sehingga tidak ada harta gono gini. Ini 

merupakan akibat dari perkawinan yang cacat secara hukum. putusan hakim 

Pengadilan Agama Kota Madiun menurut peneliti dinilai sudah relevan 

dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dan peraturan perundang-undangan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada pembahasan dan analisis di atas, maka peneliti dapat 

mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Bahwa kedudukan perkawinan yang dilakukan oleh para Pemohon adalah 

cacat hukum. Karena wali nikah bukanlah wali yang sebenarnya atau wali 

nasab dan bukan juga wali hakim. Selain itu dalam perkara ini yang 

menjadi wali sama sekali tidak ada hubungan kekerabatan dengan pihak 

perempuan karena teman dari pihak laki-laki. Sehingga ketika prosesi 

perkawinan tidak ada pelimpahan wewenang dari wali nasab kepada wali 

hakim. 

2. Bahwa dapat disimpulkan dari analisis peneliti status dan kedudukan anak 

hasil perkawinan mereka adalah sah. Akan tetapi anak tersebut hanya 

memiliki hubungan keperdataan kepada ibunya dan keluarga ibunya, 

sedangkan hubungan keperdataan kepada ayah tidak ada. Hal ini sesuai 

dengan ketentuan yang ada pada hukum Islam. 

B. Saran-saran 

Dari hasil penelitian oleh peneliti terdapat pelajaran yang dapat 

dipetik, oleh karena itu peneliti memberikan saran sebagai berikut : 
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1. Bagi para Pemohon supaya memiliki legalitas perkawinan dan kejelasan 

status anak bisa melakukan pernikahan ulang dan mengajukan 

permohonan asal-usul anak. 

2. Bagi masyarakat yang akan melaksanakan perkawinan supaya lebih hati-

hati agar tidak terjadi penipuan dan lebih teliti terhadap persyaratan 

perkawinan baik secar administratif maupun secara hukum. 

3. Bagi para penegak hukum pemerintah untuk lebih diperhatikan supaya 

masyarakat diberikan sosialisasi secara intensif agar tidak terjadi 

kesalahan dalam melaksanakan perkawinan khususnya. 
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