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ABSTRAK 

Aprilaily, Arvika Selaras. 2018. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota 

Madiun Terhadap Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Mn Dan 

Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Mn.Skripsi. Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas 

Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing : Dewi 

Iriani, M.H. 

Kata Kunci: Itsbat nikah, Pertimbangan Hakim, Pengadilan Agama Kota 

Madiun. 

Itsbat nikah adalah sebuah proses penetapan pernikahan antara dua orang yaitu 

suami dan isteri yang sebelumnya telah melakukan pernikahan sirri atau dibawah 

tangan. Tujuan dari itsbat nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah sebagai 

bukti sahnya pernikahan para pemohon yang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan di Indonesia. Misalkan pada dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 Pasal 2 ayat (1) ,(2). Pada dasarnya pelaksanaan itsbat nikah untuk hal 

tertentu saja dalam Pasal 7 ayat (1),(2),(3) KHI. Akan tetapi masih banyak yang 

melakukan nikah sirri dan mengitsbatka ke Pengadilan Agama. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Pertimbangan 

Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun Terhadap Penetapan Itsbat Nikah Nomor 

0045/Pdt.P/2017/PA.Mn Dan Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Mn dan Apakah faktor-

faktor yang melatarbelakangi diajukannya permohonan itsbat nikah nomor 

0045/Pdt.P/2017/PA.M dan nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Mn di Pengadilan Agama 

Kota Madiun. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) .Oleh 

karena itu, peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kota Madiun, dan 

untuk sumber datanya peneliti mengambil sumber data primer yaitu Hakim 

Pengadilan Agama Kota Madiun dan sumber data sekunder yaitu dari buku-buku 

sebagai rujukan. Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan. 1) 

Pertimbangan hakim PA kota Madiun terhadap penetapan itsbat nikah nomor 

0045/Pdt.P/2017/PA.Mn karena pada syarat dan rukun perkawinannya sudah 

memenuhi syari’at islam seperti calon mempelai laki-laki, calon mempelai 

perempuan, wali, dua orang saksi laki-laki, ijab dan qobul. Dan hakim 

menggunakan contra legem, karena pada pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 

tidak memenuhi asas kepatuhan dan keadilan. Pertimbangan  hakim itsbat nikah 

nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Mn karena pada syarat dan rukun perkawinannya 

tidak terpenuhi. Hanya terdapat satu saksi yaitu saksi perempuan.2) Faktor-faktor 

yang melatarbelakangi diajukannya permohonan itsbat nikah nomor 

0045/Pdt.P/2017/PA.Mn adalah ingin menyempurnakan pernikahannya karena 

buku yang mereka dapat adalah buku nikah palsu. Selain itu juga dalam 

pernikahan mereka tidak ada hubungan sedarah dan dalam perkawinan yang 

dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Faktor-faktor yang melatarbelakangi 

diajukannya itsbat nikah nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Mn adalah ingin membuat 

akta kelahiran anaknya, Selain itu dalam pernikahannya ada cacat hukum. Karena 

saksi dalam pernikahan para pemohon hanya ada satu. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Perkawinan merupakan aspek penting dalam ajaran Islam. Di dalam 

Al- Qur’an dijumpai tidak kurang dari delapan puluh ayat yang berbicara 

tentang perkawinan, baik yang memakai kata nikah maupun yang 

menggunakan kata zawwaja (berpasangan). Keseluruhan ayat tersebut 

memberikan tuntunan kepada manusia bagaimana seharusnya menjalani 

perkawinan agar perkawinan itu dapat menjadi jembatan yang mengatarkan 

manusia, laki-laki dan perempuan menuju kehidupan sakinah (damai, tenang 

dan bahagia) yang di ridhai Allah.
1
 

Bagi umat manusia, pernikahan merupakan fondasi masyarakat di 

manapun. Dengannya dapat dibentuk keluarga yang memberikan rasa 

sayang dan pemeliharaan kepada anak-anaknya, melahirkan anggota 

keluarga yang saleh yang mentransfusikan darah baru pada urat nadi 

masyarakat sehingga dapat tumbuh, kuat, berkembang, dan maju. Jadi, 

pernikahan bukan hanya pilihan individu, tetapi juga tanggung jawab sosial. 

Tanpa pernikahan, masyarakat tidak akan langgeng, apalagi berkembang 

                                                           
1
 Mohd Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996), 176. 
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dan maju. Pernikahan dapat menentramkan kehidupan individu mapaun 

masyarakat, terutama pada wanita.
2
 

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa 

dalam Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha  Esa.
3
 Oleh karena 

itu, pengertian Perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai 

ibadah, sebagaimana di tegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah 

pernikahan yaitu aqad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk 

mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya sebagai ibadah.
4
 

Pernikahan sirri merupakan pernikahan yang dirahasiakan dari 

pengetahuan orang banyak. Nikah sirri dalam konteks masyarakat sering 

dimaksudkan dalam beberapa pengertian yaitu pertama, pernikahan yang 

dilakasanakan dengan sembunyi-sembunyi, tanpa mengundang orang luar 

selain kedua keluarga mempelai dan tidak didaftarkan ke Kantor Urusan 

Agama (KUA). Kedua, nikah dilakukan sembunyi-sembunyi oleh sepasang 

laki-laki dan perempuan tanpa diketahui oleh kedua belah pihak dan 

keluarga sekalipun, bahkan benar-benar dirahasiakan sampai tidak diketahui 

siapa yang menjadi wali dan saksinya. Ketiga, pernikahan yang dirahasiakan 

                                                           
2
 Fuad Muhammad Khair Ash Shalih, Sukses Menikah dan Berumah Tangga (Jawa Barat: 

CV Pustaka Setia, 2006), 18. 
3
 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & 

Kompilasi Hukum Islam, (Graha Media, 2014), 2. 
4
 Ibid., 335. 
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karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya karena takut 

mendapatkan stigma negatif dari masyarakat.
5
 

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1974 tentang 

Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan 

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan tersebut
6
. 

Sehingga setiap perkawinan dapat dicatatkan menurut perundang-undangan 

yang berlaku. Pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa 

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai 

dengan Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan”.
7
 Akan tetapi, pada kenyataannya di Indonesia masih banyak 

fenomena pernikahan sirri atau pernikahan dibawah tangan.  

Dalam hal ini, perkawinan yang diakui oleh Negara adalah 

perkawinan yang sudah memenuhi rukun dan syarat agama serta dicatatkan 

di administrasi negara untuk mendapatkan pelegalan dan kekuatan hukum. 

Sedangkan pernikahan sirri adalah perkawinan yang tidak terdapat bukti 

autentik, sehingga tidak dapat mempunyai kekuatan hukum. Jadi, hal 

tersebut sangat disayangkan apabila dilakukan. Karena orang yang 

melaksanakan nikah sirri tentunya akan mempunyai batasan-batasan dalam 

pencapaian hak-hak hukum dalam dirinya seperti tidak mendapatkan  

dokumen pribadi yang sangat dibutuhkan. 

                                                           
5
 Dadi Nurhaedi, Nikah di Bawah Tangan: Praktik Nikah Sirri Mahasiwa Jogja 

(Jogjakarta: Saujana, 2003), 13.  
6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & 

Kompilasi Hukum Islam, (Graha Media, 2014), 2 
7
 Ibid., 335. 
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Fungsi pencatatan perkawinan pada lembaga pencatatan sipil adalah 

agar seseorang memiliki alat bukti untuk membuktikan bahwa dirinya telah 

melakukan pernikahan dengan orang lain. Ketika mereka menikah, 

pernikahannya dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil, tentunya seseorang 

telah memiliki sebuah dokumen resmi yang bisa dijadikan sebagai alat bukti 

dihadapan majelis Peradilan Agama, sedangkan ketika ada sengketa yang 

berkaitan dengan pernikahan ataupun sengketa yang lahir akibat pernikahan, 

seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah dan lain sebagainya. 

Pencatatan perkawinan itu sangat penting untuk dilakukan oleh 

pasangan suami isteri, sebab buku nikah yang mereka peroleh pada waktu 

itu merupakan bukti autentik tentang keabsahan pernikahan baik menurut 

agama maupun negara. Dengan buku nikah tersebut, mereka dapat 

membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan mereka 

dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris. Hal tersebut sangat  penting 

untuk dilakukan, karena sudah cukup banyak masalah hukum perkawinan 

yang timbul dari perkawinan yang tidak tercatat di PPN (Pegawai Pencatat 

Nikah). Bagaimanapun juga, pernikahan sirri ini akan membawa 

penderitaan kepada pihak istri dan anak-anaknya apabila pelaku telah 

meninggal dunia. 

Itsbat nikah berasal dari bahasa Arab dan terdiri dari dua kata “isbat” 

dan “nikah”. Isbat artinya penetapan, pengukuhan dan pengekalan. 

Sedangkan nikah berarti kawin. Jadi itsbat nikah berarti penetapan atau 

pengukuhan nikah, yakni itsbat nikah merupakan penetapan ulang terhadap 
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pernikahan yang sudah dilakukan, karena adanya keraguan terhadap 

keabsahan pernikahan tersebut, atau keberadaan pernikahan itu tidak dapat 

dibuktikan dengan akta otentik (akta nikah), sehingga yang bersangkutan 

mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama agar pernikahannya dapat 

dikukuhkan/disahkan, dan untuk selanjutnya dapat dibuatkan akta nikah 

bersangkutan.
8
 

Menurut Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menyatakan :  

(1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat 

oleh Pegawai Pencatat Nikah. 

(2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat 

dijaukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. 

(3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengailan Agama terbatas mengenai 

hal-hal  yang berkenaan dengan : 

a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; 

b. Hilangnya Akta Nikah; 

c. Adanya keterangan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat 

perkawinan; 

d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-

undang No.1 Tahun 1974; 

e.  Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai 

halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974; 

                                                           
8
Ahmad Ainani, Itsbat nikah Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia (Jurnal 

Darussalam, Volume 10, No.2, Juli – Desember 2010. 
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(4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau 

isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan 

dengan perkawinan itu.
9
 

Di Pengadilan Agama Kota Madiun penulis mengetahui adanya 

perkara itsbat nikah pada tahun 2017, ada 5 perkara permohonan itsbat 

nikah ada yang diterima maupun ditolak. Pada itsbat nikah yang diterima 

oleh Pengadilan Agama Kota madiun nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Mn Itsbat 

nikah yang dit erima dengan alasan karena pernikahan mereka memenuhi 

syarat dan rukun perkawinan seperti ada calon mempelai wanita, calom 

mempelai perempuan, wali, dua orang saksi laki-laki,ijab dan qobul. 

Sehingga Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun mengabulkannya. Selain 

itu, karena pernikahan mereka dulu belum tercatat, sehingga hakim 

menggunakan penafsiran contra legem karena dalam pasal 2 angka (2) 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap kasus tersebut tidak 

memenuhi asas kepatutan dan keadilan. Sedangkan untuk itsbat nikah yang 

ditolak nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Mn oleh Pengadilan Agama Kota 

Madiun dengan alasan pernikahan mereka berdua tidak sah, karena pada 

waktu mereka menikah hanya ada satu saksi perempuan. Dijelaskan pada 

pasal 25 KHI “yang dapat menjadi saksi adalah laki-laki muslim, adil, akil, 

baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu dan tuli.
10

dan juga 

                                                           
9
 Undang-Undang Replubik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam,Grahamedia Press,2014. 
10

 Rahmah Maulidia, Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia,(Ponorogo: STAIN 

Ponorogo Press, 2011), 86. 
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dijelaskan pada pasal 14 Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 

pada huruf d menyatakan dua orang saksi.
11

 

Perkara itsbat nikah yang ditolak selain perkawinannya dianggap 

tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum, dampak negatif  yang 

ditimbulkan bagi sang anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak tercatat 

tersebut adalah, dimata hukum si anak dianggap sebagai anak tidak sah dan 

tidak akan bisa mendapat bukti berupa akta kelahiran dari Negara oleh 

karena itu penulis tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian dengan judul 

“Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun Terhadap 

Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Mn Dan Nomor 

0009/Pdt.P/2017/PA.Mn”. 

B. RUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, serta untuk 

memfokuskan pembahasan dalam skripsi ini sesuai dengan judul skripsi, 

maka perlu dikemukakan mengenai rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun 

terhadap penetapan itsbat nikah nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Mn dan 

nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Mn? 

2. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi diajukannya  permohonan 

itsbat nikah pada nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Mn dan nomor 

0009/Pdt.P/2017/PA.Mn? 

                                                           
11

 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum 

Islam, (Graha Media, 2014), 338. 
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C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk menjelaskan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota 

Madiun terhadap penetapan itsbat nikah nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Mn 

dan nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Mn 

2. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi diajukan  

permohonan itsbat nikah nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Mn dan nomor 

0009/Pdt.P/2017/PA.Mn 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Dalam setiap penelitian diharapkan memberikan manfaat. Adapun 

studi ini diharapkan bermanfaat untuk: 

1. Secara teoritis, Peneliti dapat bermanfaat untuk mengembangkan hukum 

perkawinan di Indonesia tentang ketentuan pembuatan dan pengajuan 

gugatan yang mana objek pertimbangan hakim terhadap penolakan 

Istbat nikah. 

2. Secara Praktis, Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

deskripsi yang jelas tentang pertimbangan hakim dalam pengabulan dan 

penolakan Itsbat nikah di Pengadilan Agama Kota Madiun. Sehingga 

penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi terhadap pengabulan dan 

penolakan Itsbat  nikah di Pengadilan Agama Kota Madiun, dan Sebagai 

pengetahuan oleh masyarakat khalayak umum untuk memahami 

pentingnya syarat, rukun dan pencatatan dalam pernikahan. 
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E. TELAAH PUSTAKA 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian ini, kiranya sangat 

penting untuk mengkaji lebih dahulu. Peneliti menemukan beberapa peneliti 

yang ada di perpustakaan IAIN Ponorogo. Tetapi masih sedikit yang 

ditemukan terkait judul ini, yang banyak ditemukan adalah putusan Istbat 

nikah. Disini peneliti menemukan beberapa penelitian tentang Itsbat nikah: 

Penelitian Pertama, Fitroh Nur’Aini Laily dengan judul “Studi 

Analisis Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor : 

36/Pdt.G/2013/PA.SIT Tentang Itsbat nikah Poligami Pegawai Negeri 

Sipil”tahun 2015, Skripsi Mahasiswa STAIN Ponorogo. Tentang rumusan 

masalah yang dalam skripsi ini adalah bagaimana teori interpretasi hukum 

yang digunakan hakim dalam menafsirkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 

tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang 

diterapkan dalam memutus putusan Pengadilan  Agama Situbondo Nomor 

36/Pdt.G/2013/PA Sit.
12

  

Sedangkan dalam penelitian ini peneliti membahas mengenai 

pertimbangan hakim terhadap penetapan itsbat nikah nomor 

0045/Pdt.P/2017/PA.Mn dan nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Mn di Pengadilan 

Agama Kota Madiun dan faktor-faktor yang melatarbelakangi diajukan  

permohonan itsbat nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Mn dan nomor 

0009/Pdt.P/2017/PA.Mn tersebut. Penelitian ini meneliti kasus itsbat nikah 

pada tahun 2017.  

                                                           
12 Fitroh Nur’aini Laily, Analisis Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor: 

0036/Pdt.G/2013/PA.Sit (STAIN Ponorogo, 2015):  
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Berdasarkan Hasil Penelitian yang dilakukan Fitroh Nur’Aini Laily 

Tentang itsbat nikah poligami pegawai negeri sipil, bagaimana tujuan 

hukum yang ingin dicapai oleh majelis hakim dalam putusan pengadilan 

agama situbondo nomor 0036/Pdt.G/2013/PA Sit tentang itsbat nikah 

poligami negeri sipil. Hasil dari penelitian tersebut adalah sebenarnya  

putusan tersebut tidak sesuai dengan undang-undang perkawinan nomor 1 

tahun 1974 dan peraturan pemerintah republik indonesia nomor 45 tahun 

1990 mengatur tentang perubahan atas peraturan pemerintah no. 10 tahun 

1983 tentang izin perkawinan telah terbukti pemohon 1 adalah seorang PNS 

yang masih beristri dan telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa disertai 

izin pengadilan maupun izin atasan. 

Penelitian Kedua, Octaul Baha’dengan judul “Istbat Nikah Untuk 

Perkawinan Poligami (Studi Kasus di Pengadilan Agama Magetan dengan 

Putusan Nomor: 259/Pdt.G/2010/PA.Mgt)” tahun 2011, skripsi Mahasiswa 

STAIN Ponorogo. Tentang rumusan masalah apa dasar hukum hakim 

Pengadilan Agama Magetan dalam menetapkan putusan itsbat nikah untuk 

perkawinan poligami, dalam putusan Nomor: 259/Pdt.G/2010/PA.Mgt, 

bagaimana upaya pembuktian hakim dalam putusan Nomor: 

259/Pdt.G/2010/PA.Mgt, tentang itsbat nikah untuk perkawinan poligami.
13

 

Sedangkan rumusan masalah yang peneliti tulis yaitu pertimbangan 

hakim pengadilan agama kota madiun terhadap penetapan itsbat nikah 

nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Mn dan nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Mn dan 

                                                           
13

 Octaul Baha’, Itsbat nikah untuk Perkawinan Poligami (Studi Kasus di Pengadilan 

Agama Magetan dengan Putusan Nomor 259/Pdt.G/2010/PA.Mgt)  (STAIN Ponorogo: 2011). 
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faktor-faktor yang melatarbelakangi diajukannya  permohonan itsbat nikah 

nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Mn dan nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Mn 

 Dalam penelitian tersebut Octaul Baha’ membahas mengenai itsbat 

nikah dalam putusan tahun 2010 di Pengadilan Agama Magetan, peneliti 

membahas mengenai putusan tahun 2017 di Pengadilan Agama Kota 

Madiun. 

Penelitian ketiga Sutanti dengan judul “Perspektif Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) Tentang itsbat nikah di Pengadilan Agama Ponorogo, Skripsi 

Mahasiswa STAIN Ponorogo. Tentang rumusan masalah yang dalam skripsi 

ini adalah Bagaimana alat bukti yang digunakan oleh hakim dalam 

penyelesaian perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Ponorogo, 

Bagaimana landasan hukum yang dipakai oleh hakim dalam penyelesaian 

perkara itsbat nikah di pengadilan agama ponorogo dan bagaimana akibat 

hukum dari itsbat nikah di pengadilan agama ponorogo menurut pandangan 

hukum agama islam.
14

Peneliti membahas rumasan masalah tentang 

Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun terhadap penetapan 

itsbat nikah nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Mn dan nomor 

0009/Pdt.P/2017/PA.Mn dan fakor-faktor yang melatarbelakangi 

diajukannya permohonan itsbat nikah nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Mn dan 

nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Mn. 

Sedangkan dalam penelitian ini peneliti sama-sama meneliti tentang 

itsbat nikah, akan tetapi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama 

                                                           
14 Sutanti dengan judul “Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang itsbat nikah 

di Pengadilan Agama Ponorogo, Skripsi Mahasiswa (STAIN Ponorogo. 2009). 
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Ponorogo sedangkan yang akan dilakukan peneliti di Pengadilan Agama 

Kota Madiun.  

F. METODE PENELITIAN   

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), 

penelitian ini mengambil data primer dari lapangan yang dikaji secara 

intensif. Dilihat dari sisi pelaksanaannya, penelitian secara langsung 

berinteraksi dengan hakim Pengadilan Agama Kota Madiun untuk 

mendapatkan data pertimbangan hakim terkait dengan permohonan Itsbat 

nikah pada tahun 2017. Maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif adalah prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan 

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
15

 

2. Lokasi Penelitian  

Lokasi yang akan diteliti oleh peneliti adalah di Pengadilan Agama 

Kota Madiun karena, di kota Madiun merupakan kota yang sangat kecil. 

Akan tetapi masih sering terjadi pernikahan sirri. Sehingga peneliti 

tertarik meneliti penelitian di Pengadilan Agama Kota Madiun. 

3. Subjek Penelitian 

Dalam penelitian ini subyek penelitian utama adalah Hakim yang 

bertugas di Pengadilan Agama Kota Madiun. Dimana peneliti akan 
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 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2005),1. 
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melakukan wawancara dengan beberapa hakim yang bertugas di 

Pengadilan Agama Kota Madiun. 

4. Data dan Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan untuk membantu 

menyelesaikan karya ilmiah ini adalah terdiri dari dua macam, yaitu: 

a. Sumber data primer (lapangan), ada dua sumber lapangan yaitu: 

Penelitian dengan menggunakan sumber data primer 

membutuhkan data atau informasi dari sumber pertama atau 

responden. Data atau informasi diperoleh melalui pertanyaan tertulis 

dengan menggunakan kuesioner atau lisan dengan menggunakan 

wawancara.
16

 Data primer dari penelitian ini adalah informan 

pertama yaitu data yang berasal dari sumber asli. Data primer dalam 

penelitian ini di peroleh dari hasil wawancara dengan hakim 

Pengadilan Agama Kota Madiun untuk mendapatkan data tentang 

pertimbangan hakim terhadap permohonan Istbat nikah dan faktor 

yang melatarbelakangi pengajuan Itsbat nikah. 

b. Sumber data sekunder  

Data sekunder yaitu data-data yang erat hubungannya dengan 

data primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami data 

primer berupa Undang-undang, Kompilasi Hukum Islam, hasil 

penelitian dan karya ilmiah, dan buku-buku literatur, informasi-

informasi yang diakses melalui internet yang berkaitan dengan 
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Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2006), 16. 
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pembahasan mengenai itsbat nikah sehingga bisa dijadikan bahan 

acuan untuk menyelesaikan masalah yang peneliti angkat. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh keakuratan data, peneliti melakukan penelitian 

data sebagai berikut : 

a. Metode Interview (wawancara) 

Metode interview yaitu mengumpulkan data dengan cara 

wawancara. Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu 

yng dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
17

 Wawancara merupakan 

alat yang ampuh untuk mengungkapkan kenyataan hidup, apa yang 

dipikirkan atau dirasakan orang tentang berbagai aspek 

kehidupan.
18

.Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai Majelis 

Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun. 

b. Metode Observasi 

Metode observasi adalah proses pencatatan pola perilaku 

subyek (orang), obyek (benda), atau kejadian yang sistematis tanpa 

adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang 

diteliti.
19
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 Lexy. J. Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja 

Rosdayakarya, 2013), 186. 
18

 S. Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah) (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 

114. 
19  Etta Mamang Sangadji & Sopiah, Metodelogi Penelitian-Pendekatan Praktis dalam 

Penelitian (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2010), 171. 
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c. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan 

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen. Metode 

dokumentasi dilakukan dengan cara memperoleh data dengan 

menelusuri data-data mengenai jumlah permohonan Itsbat nikah 

yang masuk di Pengadilan Agama  Kota Madiun pada tahun  2017, 

serta salinan penetapan hakim yang berhubungan dengan penerimaan 

dan penolakan Itsbat nikah di Pengadilan Agama Kota Madiun pada 

tahun 2017. 

6. Analisa Data 

Adapun metode yang dipakai dalam menganalisis data 

menggunakan metode deskriptif analisis. Dengan kata lain metode 

deskriptif adalah memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang 

material atau fenomena yang diselidiki, yakni metode analisis data yang 

proses kerjanya meliputi penyusunan dan penafsiran data atau 

menguraikan secara sistematis sebuah konsep atau hubungan amar 

konsep. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan 

Agama Kota Madiun, yaitu dengan mengumpulkan data yang telah di 

dapatkan dari hasil penelitian di Pengadilan Agama Kota Madiun. 

Kemudian dianalisis dengan teori dan  konsep yang ada sehingga 

terlihatlah akibat dari permasalahan subjek penelitian. 
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7. Sistem Pembahasan  

Untuk memudahkan memahami masalah yang akan dibahas dalam 

penelitian ini maka penulis akan menguraikan sistematika penulisan yang 

terbagi menjadi 5 (lima) bab. Adapun sistematika penulisannya adalah 

sebagai berikut. 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan memberikan gambaran untuk memberikan pola 

pemikiran bagi keseluruhan isi. Maka akan diuraikan tentang latar 

belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika 

pembahasan yang akan ditulis dan penelitian tersebut. 

BAB II : TEORI TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM 

MENGENAI PENETAPAN ITSBAT NIKAH 

Bab dua ini merupakan serangkaian landasan teori yang akan 

digunakan untuk menjelaskan objek penelitian. Pada bab ini point 

pertama akan membahas tentang Perkawinan menurut Undang-Undang 

Perkawinan dan Kompilasi Hukum, Tujuan Perkawinan, Rukun-rukun 

Perkawinan, Syarat-syarat pernikahan, Pengertian itsbat nikah,Syarat-

syarat itsbat nikah, Dasar hukum itsbat nikah, Pencatatan perkawinan di 

Pengadilan Agama, Tujuan Pencatatan Perkawinan, Legalisasi 

Perkawinan, Kewenangan Pengadilan, Pengertian Sumber Hukum, 

Sumber Hukum Materil, Sumber Hukum Formal, Penemuan Hukum, 
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Jenis Penemuan Hukum, Pengertian Ius Contra  Legem dan fungsi 

Contra Legem. 

BAB III : ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KOTA 

MADIUN PADA TAHUN 2017 

Bab ini merupakan penyajian data sebagai hasil penelitian dari 

lapangan. Di point pertama akan membahas profil pengadilan agama 

tentang fungsi pokok Pengadilan Agama, visi dan misi Pengadilan 

Agama Kota Madiun, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota 

Madiun. Dan pada point kedua membahas tentang Pertimbangan Hakim 

Pengadilan Agama Kota Madiun Terhadap Penetapan Itsbat Nikah 

Nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Mn Dan Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Mn 

BAB IV : ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN 

AGAMA KOTA MADIUN TERHADAP PENETAPAN ITSBAT 

NIKAH NOMOR 0045/Pdt.P/2017/PA.Mn DAN NOMOR 

0009/Pdt.P/2017/PA.Mn 

Bab ini merupakan inti dari penelitian, yaitu analisa terhadap 

Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Itsbat Nikah Nomor 

0045/Pdt.P/2017/PA.Mn Dan Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Mn 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini sebagai bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan 

dan saran. 
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BAB II 

TEORI TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI 

PENETAPAN ITSBAT NIKAH 

 

A. Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi 

Hukum Islam 

1. Pengertian Perkawinan 

Dalam bahasa Arab pada istilah-istilah fiqih tentang perkawinan 

adalah munakahat/ nikah. Sedangkan dalam bahasa Arab pada perundang-

perundangan tentang perkawinan digunakan istilah Islamic Marriage law, 

dan Islamic Marriage Ordinance. Sementara dalam bahasa Indonesia 

digunakan istilah Hukum Perkawinan.
20

 

Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang 

laki-laki dan seorang perempuan karena ikatan suami istri, dan membatasi 

hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang 

bukan mahram. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa’ ayat 3: 

                                                           
20

 Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern (Yogyakarta: Graha Ilmu, 
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Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil 

terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka 

nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. 

Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka 

(nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu 

miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”
21

 

Sedangkan para Ulama mendefinisikan perkawinan sebagai berikut: 

Pertama, ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan atau 

perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut’ah 

dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan 

dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan 

kepuasan. 

Kedua, ulama Syafi’iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah 

suatu akad dengan menggunakan lafazh nikah atau zauj, yang menyimpan 

arti memiliki. Artinya, dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau 

mendapatkan kesenangan dari pasangannya. 

Ketiga, ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah 

suatu akad yang mengandung arti mut’ah untuk mencapai kepuasan 

dengan tidak mewajibkan adanya harga. 
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Keempat, ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah 

akad dengan menggunakan lafazh nikah atau tazwij untuk mendapatkan 

kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari 

seorang perempuan dan sebaaliknya. Di dalam pengertian ini, terdapat 

kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui 

akad nikah. Oleh karena itu, suami istri dapat saling mengambil manfaat 

untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan 

membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah di dunia.
22

 

a. Perkawinan Menurut  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Perkawinan diartikan pada Pasal 1 yaitu perkawinan ialah ikatan 

lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami 

isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
23

 

K. Wantjik Saleh mengatakan, ikatan lahir batin itu harus ada. 

Ikatan lahir mengungkapkan adanya hubungan formal, sedang ikatan 

batin merupakan hubungan yang tidak formal, tak dapat dilihat. Ikatan 

lahir tanpa ikatan batin akan menjadi rapuh. Ikatan lahir batin menjadi 

dasar utama pembentukan dan pembinaan keluarga bahagia dan kekal. 

Kekal artinya perkawinan itu hanya dilakukan satu kali seumur hidup, 

kecuali ada hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. 
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Perkawinan menurut Subekti, adalah hubungan hukum antara 

seorang pria dengan seorang wanita, untuk hidup bersama dengan 

kekal, yang diakui negara.
24

 

b. Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam 

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur 

dalam Pasal 2 adalah tentang pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat 

atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah.
25

 

Berbeda dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Kompilasi 

Hukum Islam ketika membahas perkawinan tampaknya mengikuti 

sistematika fikih yang mengaitkan rukun dan syarat, ini di muat dalam 

Pasal 14. Kemudian Kompilasi Hukum Islam menjelaskan lima rukun 

perkawinan sebagaimana fikih, ternyata dalam uraian pernyataan 

Kompilasi Hukum Islam mengikuti Undang-undang Perkawinan yang 

melihat syarat hanya berkenaan dengan persetujuan kedua calon 

mempelai dan batasan umur. 

Pada pasal-pasal berikutnya juga dibahas tentang wali (Pasal 

19), (pasal 24) menjelaskan tentang saksi, dan (Pasal 27) 

menerangkan tentang akad nikah, namun sistematiknya diletakkan 

pada bagian yang terpisah dari pembahasan rukun. Namun, Kompilasi 
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Hukum Islam tidak mengikuti skema fikih, juga tidak mengikuti 

Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang hanya membahas persyaratan 

perkawinan menyangkut kedua calon mempelai.
26

 

2. Tujuan Perkawinan 

Perkawinan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah 

Saw., yaitu  penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan 

ukhrowi. Dengan pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran 

fikih, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu yakni :  

a. Rub’al-ibadat, yang menata hubungan manusia selaku makhluk 

dengan khaliknya 

b. Rub’al-muamalat, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas 

pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya 

sehari-hari. 

c. Rub’al-munakahat, yaitu yang menata hubungan manusia dalam 

lingkungan keluarga dan  

d. Rub’al-jinayat, yang menata pengamanannya dalam suatu tertib 

pergaulan yang menjamin ketenteramannya.   

Tujuan dari perkawinan bertambahnya harta benda; Mengharapkan 

kebangsawanan; Ingin melihat kecantikan; Agama dan budi pekerti yang 

baik. 
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Tujuan pertama, karena harta. Kehendak ini datang baik dari pihak 

laki-laki maupun dari pihak perempuan. Misalnya, ingin menikah dengan 

hartawan, sekalipun dia tahu bahwa pernikahan itu tidak sesuai dengan 

keadaan dirinya. Pandangan ini bukanlah pandangan yang sehat, lebih-

lebih kalau hal ini terjadi dari pihak laki-laki, sebab hal ini akan 

menjatuhkan dirinya di bawah pengaruh perempuan dengan hartanya. 

Kedua, mengharapkan kebangsawanannya, berarti menginginkan 

gelar atau pangkat. Ini juga tidak akan memberi faedah sebagaimana yang 

diharapkan, bahkan dia akan bertambah hina dan dihinakan, karena 

kebangsawanan salah seorang di antara suami itu tidak akan berpindah 

kepada orang lain. 

Ketiga, kecantikannya. Menikah karena hal ini sedikit lebih baik 

dibandingkan dengan karena harta dan kebangsawanan sebab harta dapat 

lenyap dengan cepat, tetapi kecantikan seorang dapat bertahan sampai tua, 

asal dia tidak bersifat bangga dan sombong karena kecantikannya itu. 

Keempat, agama dan akhlaknya. Inilah yang patut menjadi ukuran 

untuk pergaulan yang kekal, serta dapat menjadi dasar kerukunan dan 

kemaslahatan rumah tangga serta semua keluarga.
27

 

3. Rukun-Rukun Perkawinan 

Untuk melangsungkan perkawinan calon mempelai harus 

memenuhi syarat-syarat perkawinan dan rukun perkawinan. Diantara 

                                                           
 27 Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 16-18. 



 

27 
 

rukun dan syarat perkawinan itu ada perbedaan dalam pengertiannya. 

Yang dimaksud dengan rukun dari perkawinan ialah hakekat dari 

perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun perkawinan 

tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat 

perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tidak 

termasuk hakikat perkawinan. Kalau salah satu syarat-syarat perkawinan 

itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.
28

 

Perkawinan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukunnya. 

Rukun nikah menurut Mahmud Yunus, merupakan bagian dari segala hal 

yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi. Kalau tidak 

terpenuhi, perkawinan tersebut dianggap batal. Kompilasi Hukum Islam 

(Pasal 14) rukun nikah terdiri atas lima macam, yaitu adanya: calon suami, 

calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul.
29

 

4. Syarat-Syarat Pernikahan 

Syarat-syarat pernikahan berkaitan dengan rukun-rukun nikah yang 

telah dikemukakan di atas. Jika dalam rukun nikah harus ada wali, orang 

yang menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan 

oleh Al-Qur’an, hadis, dan undang-undang yang berlaku.
30

 

Adapun Syarat-syarat pernikahan ialah pertama dilakukan oleh 

calon suami yaitu: beragama islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat 
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memberikan persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan. Kedua 

dilakukan oleh calon istri yaitu: beragama meskipun Yahudi atau Nasrani, 

perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuannya, tidak terdapat 

halangan perkawinan.
31

 Ketiga adalah Orang yang dianggap sah untuk 

menjadi wali mempelai  perempuan ialah menurut susunan di bawah ini: 

Ayah; Kakek (bapak dari bapak mempelai perempuan);Saudara laki-laki 

yang seibu sebapak dengannya;Saudara laki-laki sebapak dengannya, 

Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu sebapak dengannya, Anak 

laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak saja dengannya, Saudara 

bapak yang laki-laki(paman dari pihak bapak), Anak laki-laki pamannya 

dari pihak bapaknya. 

Keempat adapun syarat-syarat dalam Saksi nikah: Islam, orang 

yang tidak beragama islam tidak sah menjadi wali atau saksi, baligh (sudah 

berumur sedikitnya 15 tahun), berakal, merdeka, minimal dua orang laki-

laki, adil. Kelima yaitu Ijab Qabul:Adanya pernyataan mengawinkan dari 

wali, Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai, Memakai kata-

kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut, antara ijab dan 

qabul bersambungan, antara ijab dan qabul jelas maksudnya, orang yang 

terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah, majlis 
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ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon 

mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.
32

 

B. Itsbat nikah 

1. Pengertian Itsbat nikah 

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

itsbat berasal dari bahasa arab yaitu  اِال ْث َب اُت  yang artinya penetapan, 

pengukuhan, pengiyaan (itsbat).
33

Nikah menurut bahasa: al-jam’u dan 

al-dhamu yang artinya kumpul. Maka nikah (Zawaj) bisa diartikan 

dengan aqdu al-tazwij yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan 

(wath’u al- zaujah) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir 

sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata 

nikah berasal dari bahasa Arab “nikahun” yang merupakan masdar atau 

asal kata dari kata kerja (fi’il madhi) “nakaha”, sinonimnya “tazawwaja” 

kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. 

Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa 

Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata 

“kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan 

lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh” istilah 

“kawin” digunakan secara umum nasional, adat istiadat, dan terutama 

menurut agama. Adapun menurut syarak nikah adalah akad serah terima 

antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untung saling memuaskan 
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satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga 

yang sakinah.
34

   

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 terpenuhi 

syarat dan rukun nikah. Akan tetapi, pada pernikahan seorang suami dan 

isteri 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.
35

Dikatakan bukan pengadilan yang sesungguhnya, 

karena di dalam perkara ini hanya ada pemohon, yang memohon untuk 

ditetapkan tentang sesuatu yaitu penetapan itsbat nikah. Perkara voluntair 

ialah perkara yang sifatnya permohonan dan di dalamnya tidak terdapat 

sengketa, sehingga tidak ada lawan. Pada dasrnya perkara permohonan 

tidak dapat diterima, kecuali kepentingan undang-undang menghendaki 

demikian. Perkara voluntair yang diajukan ke Pengadilan Agama seperti: 

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

melakukan tindakan hukum;            

b. Penetapan pengangkatan wali; 

                                                           
34

 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: PT. 
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c. Penetapan pengangkatan anak; 

d. Penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah); 

e. Penetapan wali adhol.
36

 

Itsbat nikah diatur di dalam Peraturan Menteri Agama 

(PERMENAG) Nomor 3 Tahun 1975 dalam Pasal 39 ayat (4) 

menyatakan bahwa apabila Kantor Urusan Agama (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.
37

 

Namun, itsbat nikah adalah pada intinya memberikan solusi atas 

diberlakukannya Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 2 

ayat (2) yang mewajibkan pencatatan Perkawinan, dikarekan banyak 

sekali yang belum mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama 

(KUA), akan tetapi perkawinan dibawah tangan dapat meminta itsbat 

nikah ke Pengadilan Agama Kota Madiun. Sehingga bagi mereka yang 

melakukan perkawinan di bawah tangan sebelum berlakunya Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 merujuk pada Pasal 64 yang menjelaskan 

bahwa:  

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan 

perkawinan yang terjdi sebelum Undang-Undang ini berlaku ini 

yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.”
38
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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 pejabatan yang berwenang yaitu Pegawai Pencatatan Nikah 

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

mengajukan terlebihi dahulu perkara permohonan itsbat nikah ke 

Pengadilan Agama.  

3. Dasar Hukum Itsbat nikah 

Pada dasarnya kewenangan perkara itsbat nikah bagi Pengadilan 

Agama dalam sejarahnya diperuntukkan bagi mereka yang melakukan 

perkawinan di bawah tangan atau pernikahan sirri sebelum 

diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Pada Pasal 64 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan 

bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan 

perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang 

dijalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah sah. Namun, 

kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya 
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39
.Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (2) dan (3), 

didalam ayat (2) disebutkan: 

“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah, 

dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.”
40

 

 

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.
41

 

C. Pencatatan Perkawinan di Pengadilan Agama 

1. Pencatatan Perkawinan 

Pencatatan perkawinan merupakan syarat yang harus dipenuhi, agar 

pernikahan tersebut sah menurut agama dan juga hukum positif. 

Kesatuan pandangan ini sangat penting untuk dilaksanakan, agar dalam 

perkara yang sama tidak terjadi putusan yang berbeda. Di samping itu, 

                                                           
39 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dengan penjelasannya PP No. 9 1975 
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40
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41 Rahmah Maulidia, Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia (KHI) (Ponorogo: Stain 

Ponorogo Press, 2011), 96 
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dengan adanya kesamaan pandangan para Hakim Peradilan Agama ini 

diharapkan dapat memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat. 

Agar patuh pada hukum dan menyadari bahwa perkawinan yang tidak 

dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akan membawa  

kemudratan kepada pihak-pihak yang melakukannya dan juga kepada 

keturunannya.
42

 

2. Tujuan Pencatatan Perkawinan 

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban 

perkawinan dalam masyarakat, upaya yang diatur melalui perundang-

undangan. Perkawinan melindungi martabat dan kesucian (misaq al-

galid) perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan 

rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan 

akta nikah suami isteri, apabila terjadi perselisihan atau percecokan di 

antara mereka, atau salah satu tidak bertanggungjawab, maka yang lain 

dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh 

hak-hak masing-masing. Akta nikah tersebut, suami isteri memiliki bukti 

autentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.
43

  

Tujuan dari pencatatan perkawinan itu terdapat dalam Pasal 5 ayat 

(1) adalah untuk mewujudkan ketertiban perkawinan bagi masyarakat 

Islam. Dan pentingnya pencatatan nikah ini diperkuat oleh ketentuan 

dalam Pasal Kompilasi Hukum Islam. Islam dalam Pasal 7 ayat (1) 

                                                           
 
42

 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: Kencana 
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adalah perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta nikah yang 

dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Dan yang harus diperhatikan 

lagi ialah, bahwa perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai 

Pencatat Nikah (PPN) tidak mempunyai kekuatan hukum.
44

 

3. Legalisasi Perkawinan 

Perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan 

kepercayaan itu adalah sah menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sedang pencatatan 

perkawinan sendiri bersifat administratif. Suatu perkawinan yang tidak 

dilakukan pencatatan di KUA mengurangi sahnya suatu perkawinan. 

Tetapi lain dengan pernikahan yang tidak mempunyai akta nikah (hilang 

atau memang pernikahannya tidak tercatat), maka dalam kaitannya 

dengan masalah perdata pernikahan macam ini harus 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 dan 

lembaga terkait menanyakan dan harus menunjukkan adanya akta 

pernikahan.
45
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4. Kewenangan Pengadilan Agama  

Di dalam Undang-Undang Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989 

Pasal 2 menyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu 

pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang 

beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam 

Undang-Undang ini.
46

 

Menurut ketentuan Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 

Tahun 1989 Pasal 49 ayat 1 menyatakan bahwa Pengadilan Agama 

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan 

perkara-perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang 

beragama Islam di bidang : perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah 

yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan sadekah.
47

 

Kekuasaan kehakiman dijelaskan didalam Undang-undang Dasar 

1945 Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa: “Kekuasaan Kehakiman 

merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan 

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Ketentuan tersebut 

merupakan dasar dari adanya suatu peradilan yang mandiri, netral dan 

tidak memihak, untuk menyelenggarakan suatu peradilan yang bebas 

dari campur tangan kekuasaan negara lainnya. 
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Dalam makna yang lebih luas, ketentuan tersebut memberikan 

implikasi bahwa peradilan sebagai lembaga yudikatif, yang 

menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, tidak dapat dan tidak 

diperbolehkan untuk dicampuri oleh kekuasaan negara lainnya, baik 

lembaga esekutif, yaitu Presiden beserta jajaran dibawahnya, maupun 

lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. 

Selanjutnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (2), 

dijelaskan bahwa, pelaksanaan dari penyelenggaraan kekuasaan 

kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan 

peradilan yang berada di bawahnya, yaitu dalam Peradilan Umum , Per 

adilan Agama, Peradilan Militer,dan Peradilan Tata Usaha Negara serta 

oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
48

 Lebih lanjut ketentuan tersebut 

dijabarkan dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: “Kekuasaan 

kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan 

peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, 

peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negaraoleh 

sebuah Mahkamah Konstitusi”.
49

  

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan 

kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan 

mengadili serta menyelesaikan sikap perkara yang diajukan kepadanya 
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guna menegakkanhukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi 

terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.
50

 Dan kekuasaan 

kehakiman ini diatur dalam Peraturan Undang-undang Nomor 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

Di dalam Undang-undang tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 

(1) dinyatakan bahwa: 

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka 

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 

keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara 

Hukum Republik Indonesia.”
51

 

Kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan fungsi peradilan 

adalah sebagai “alat kekuasaan negara” yang lazim disebut kekuasaan 

“yudikatif”. Tujuan dari kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam 

menyelenggarakan fungsi peradilan agar hukum dan keadilan 

berdasarkan Pancasila dapatditegakkan dan agar benar-benar 

diselenggarakan kehidupan berbegara berdasar hukum, karena negara 

Republik Indonesia adalah negara hukum.
52

 

Kekuasaan Kehakiman memiliki kekuasaan yang sangat besar 

dalam menentukan putusan apa yang akan diambil oleh seorang hakim 

dalam mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Dalam hal 

ini, Logemen menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah: 
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“kekuasaan kehakiman yang mengerti akan tugasnya, harus selalu 

memikirkan bahwa ia adalah faktor pengatur kehidupan dalam   

masyarakat yang berdiri sendiri; maka ia harus secara cermat meneliti 

kembali dan dengan mawas diri (intropeksi) secara konsekuen 

menjatuhkan putusannya”.
53

 

D. Pengertian Sumber Hukum 

1. Pengertian Sumber Hukum 

Sumber hukum ditinjau dari artinya sangat beragam ada yang 

berpendapat bahwa arti sumber hukum itu rasa keadilan. Ada yang 

mengartikan sumber hukum tempat dimana kita mengetahui yang masih 

berlaku  serta mengambil peraturan hukum yang diterapkan, bersifat 

memaksa dengan berlakunya sanksi. 

Sumber hukum menurut Hans Klesen diartikan  sebagai legalisasi 

dan adat berarti aturan hukum dan norma-norma yang berlaku 

dimasyarakat. Hukum positif merupakan konstitusi dari sumber norma 

hukum, yang diciptakan legislasi atau adat yaitu norma hukum. Sumber 

hukum diartikan oleh Hans Klesen adalah segala apa saja (sesuatu) yang 

menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan mengikat dan 

bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar 

mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. 
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Sedangkan menurut C.TS Kansil menyatakan, sumber hukum 

adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai 

kekuatan yang bersifat memaksa yakni aturan-aturan yang kalau 

dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.
54

 

2. Sumber Hukum Materil 

a. Prof. Mr. Dr. L.J. Apeldorn 

Menurut Prof. Mr. Dr. L.J. Apeldorn, sumber hukum materiil 

meliputi: 

1) Sumber hukum dalam arti sejarah 

      Ahli sejarah memakai perkataan sumber hukum dalam arti: 

a) Pengenalan hukum, yakni semua tulisan, dokumen, 

inskripsi dimana belajar mengenal hukum suatu bangsa 

pada suatu waktu. Misalnya keputusan hakim, piagam, 

tulisan hukum, lembaga-lembaga hukum. 

b) Sumber dari pembentuk undang-undang, sistem hukum 

positif suatu negara, code civil merupakan sumber langsung 

dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berasal 

Belanda. 
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2) Sumber Hukum dalam Arti Sosologi 

Menurut ahli sosiologi sumber  hukum ialah faktor yang 

menentukan isi hukum positif, misalnya keadaan ekonomi, 

pandangan agama, kerja sama dari berbagai ilmu pengetahuan. 

3) Sumber Hukum Arti Filsafat 

a) Sebagai sumber untuk isi hukum ; pandangan hidup dalam 

masyarakat bukan pada pengertian budi namun karena faktor 

mempengaruhi agama, ekonomi, politik. 

b) Sumber kekuatan untuk mengikat hukum 

b. E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang
55

 

Sumber hukum materiial menurut E Utrecht dan Moh. Saleh 

Djindang memandang sumber hukum materiil dalam beberapa hal, 

yakni: 

1) Sumber hukum menurut ahli sejarah : 

a) Undang-undang serta sistem hukum tertulis berlaku jangka   

waktu tertentu yang dibuat pada masa lampau namun masih 

digunakan pada saat sekarang. 

b) Undang-undang beserta dokumen dan surat keterangan lainnya 

yang dibuat pada masa lampau. 

2) Sumber hukum menurut filosuf 

  Hukum yang didasarkan oleh keadilan, keadilan bagi 

penguasa atau bagi masyarakat. 
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3) Sumber hukum menurut ahli sosiologi dan ahli antropoloi budaya 

Bagi ahli sosiologi dan ahli antrpologi budaya yang menjadi 

sumber hukum ialah masyarakat seluruhnya yakni semua lembaga 

sosial (social institutions) seperti perkawinan, yayasan, hak milik 

tanah.  

4) Sumber hukum menurut ahli ekonomi 

Para ahli ekonomi berpendapat bahwa yang menjadi 

sumber hukum, yaitu hukum yang dapat mempengaruhi 

perekonomian seperti ; peraturan persaingan dagang, terciptanya 

lapangan pekerjaan. 

5) Sumber hukum menurut ahli agama (ulama, teologi, sarjana     

teologi atau srjana agama) 

Menjadi dasara hukum bagi ahli agama adalah dasar hukum 

dari agama masing-masing melaui kitab suci injil Al-quran, dan 

sebagainya yang tercermin melalui tingkah laku Nabi. 

6) Sumber hukum menurut sarjana hokum 

  Kaidah peraturan hukum yang dibuat oleh pemerintah dari 

berbagai bidang ; ekonomi, politk, hukum, agama, sosial budaya 

dan lain-lain. Tanpa membedakan kelas sosial, budaya, serta 

berlaku bagi semua masyarakat. 

c. C.S.T kansil 

C.S.T Kansil menegaskan, bahwa sumber hukum materiial 

ditinjau dari berbagai sudut ekonomi, sejarah, filsafat dan lainnya. 
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Berdasarkan kebutuhan dari masing-masing bidang dalam masyarakat, 

sumber hukum akan timbul setelah terjadinya suatu peristiwa yang 

terjadi di masyarakat. 

Sumber hukum materiil adalah faktor yang turut serta 

menentukan isi hukum. Dapat ditinjau dari berbagai sudut misalnya 

sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, agama dan lain-lain. dalam 

kata lain sumber hukum materil adalah faktor-faktor masyarakat yang 

mempengaruhi pembentukan hukum (pengaruh terhadap pembuatan 

Undang-Undang, pengaruh terhadap keputusan hakim, dan sebagainya). 

Atau faktor yang ikut mempengaruhi materi (isi) dari aturan-aturan 

hukum, atau tempat darimana materi hukum itu diambil. 

d. Kepustakaan Hukum 

Berbagai kepustakaan hukum ditemukan bahwa sumber hukum 

materiil itu terdiri dari tiga jenis yaitu : 

1) Sumber hukum historis (rechtsbron in historischezin) 

Ialah tempat kita dapat menemukan hukumnya dalam sejarah 

atau dari segi historis. Sumber hukum ini dibagi menjadi: 

a) Sumber hukum yang merupakan tempat dapat ditemukan atau 

dikenal hukum secara historis dokumen-dokumen kuno, lontar, 

dll. 

b) Sumber hukum yang merupakan tempat pembentuk Undang-

Undang mengambil hukumnya. 

2) Sumber hukum sosiologis (rechtsbron in sociologischezin) 
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Sumber hukum dalam arti sosiologis yaitu merupakan faktor-

faktor yang menentukan isi hukum positif, seperti misalnya 

keadaan agama, pandangan agama, kebudayaan dan sebagainya 

3) Sumber hukum filosofis (rechtsbron in filosofischezin)  

Sumber hukum ini dibagi lebih lanjut menjadi dua  : 

a) Sumber isi hukum; disini inyatakan isi hukum asalnya darimana. 

Ada tiga pandangan yang mencoba menjawab pertanyaan ini 

yaitu: Pertama, pandangan theocratis, menurut pandangan ini 

hukum berasal dari Tuhan. Kedua, pandangan hukum kodrat; 

menurut pandangan ini isi hukum berasal dari akal manusia. 

Ketiga, pandangan mazhab hostoris; menurut pandangan isi 

hukum berasal dari kesadaran hukum. 

b) Sumber kekuatan mengikat dari hukum yaitu mengapa hukum 

mempunyai kekuatan mengikat, mengapa kita tunduk pada 

hukum. 

3. Sumber Hukum Formal 

a. Prinsip Sumber Hukum Formal 

Sumber hukum formal mengacu kepada rumusan peraturan 

tertentu, untuk ditaati, mengikat hakim dan penegak hukum, di dalam 

kehidupan sehari-hari persetujuan dibuat orang atau lebih tentang 

sesuatu masalah. Persetujuan harus ditaati dan mengikat bagi kedua 

belah pihak, persetujuan dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Masyarakat Indonesia  hukum 
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tumbuh dari kebiasaan masyarakat, kebiasaan tersebut tercipta dari 

hukum adat. Hukum adat biasanya peraturan tidak tertulis sebagaimana 

undang-undang atau perjanjian, namun peraturan tersebut wajib ditaati 

dan dipatuhi. 

Prof. Dr. Achamad Sanusi menjelaskan bahwa undang-undang 

perjanjian antar negara dan kebiasaan adalah sumber-sumber hukum 

yang langsung, sedang persetujuan dari doktrin dan yurisprudensi ialah 

tidak langsung. Arti tidak langsung, ialah menjadi Sumber hukum 

formal adalah sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan 

dasar berlakunya hukum secara formal. Jadi sumber hukum formal 

merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan-peraturan agar ditaati 

oleh masyarakat maupun oleh penegak hukum. 

Menurut ahli hukum pada prinsipnya hanya enam sumber 

hukum formal, yakni: 

1. Undang-undang 

2. Persetujuan 

3. Perjanjian antar negara 

4. Kebiasaan dan adat 

5. Yurisprudensi 

6. Doktrin
56

 

 

 

                                                           
56 Ibid., 26-31. 
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b. Pembagian Sumber Hukum Formal Menurut Ahli 

Drs. C.S.T Kansil, menjelaskan sumber hukum formal antara 

lain: 

a. Undang-undang (statue) 

b. Kebiasaan (costum) 

c. Keputusan-keputusan hakim (juris prudentie) 

d. Traktat (treaty) 

e. Pendapat sarjana hukum (doktrin) 

Sumber hukum formal berdasarkan Prof. Mr. Dr. L.J. Van 

Apeldoorn cukup sederhana, yakni terdiri dari : 

1. Undang-undang 

2. Kebiasaan 

3. Traktat 

Menurut E. Utrecht sumber hukum formal adalah ; 

a. Undang-undang 

b. Kebiasaan atau hukum adat dalam masyarakat 

c. Traktat 

d. Yurisprudensi 

e. Pendapat para ahli (doktrin). 

E. Penemuan Hukum   

1. Pengertian Penemuan Hukum 

Sejarah Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Untuk mengatasi tidak 

adanya kepastian hukum dan kesatuan hukum di negara Perancis maka  
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Napoleon yang pada waktu itu berkuasa sebagai Kaisar memerintahkan 

disusun undang-undang nasional yang berlaku untuk seluruh negara 

Perancis. Portalis menyusun Rancangan Undang-undang yang dimaksud 

dengan mengambil hukum kebiasaan yang berlaku di Perancis, sebagai 

hukum Jerman dan hukum Romawi. Hasil Code Civil dari Portalis 

tersebut dianggap sebagai suatu karya besar yang bersifat nasional dan 

isinya lengkap tanpa kekurangan. Segala sesuatu yang berhubungan 

dengan hukum telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hakim code 

Civil dalam bentuk suatu kodifikasi. Dengan adanya Code Civil atau 

Code Code  Napoleon timbulah anggapan bahwa: 

a. Seluruh permasalahan hukum sudah tertampung dalam suatu Undang-

undang, Undang-undang Nasional. 

b. Di luar Undang-undang dan sempurna serta tidak mempunyai 

kekurangan. 

c. Hakim hanya melaksanakan Undang-undang yang berlaku di seluruh 

negara. 

Berbicara mengenai peranan hakim, maka tidak dapat dilepaskan 

dari pembicaraan hubungan antara hukum dengan hakim, dalam 

menciptakan keadilan dan ketertiban dalam dan bagi masyarakat. Antara 

Undang-undang dengan Hakim/pengadilan terdapat hubungan yang erat 

dan harmonis antara satu dengan lainnya. 
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Dalam hubungan tugas hakim dan perundang-undangan terdapat 

beberapa aliran yaitu:
57

 

1. Aliran Legis (Pandangan Legalisme ) 

Menyatakan bahwa hakim tidak boleh berbuat selain daripada 

menerapkan undang-undang secara tegas. Hakim hanya sekedar 

terompet undang-undang (bouche de la loi). Tokoh-tokohnya antara 

lain John Austin, Hans Kelsen. 

2. Aliran Penemuan Hukum Oleh Hakim (Aliran 

Begriffsjurisprudenz) 

Aliran legisme yang berpandangan bahwa satu-satunya sumber 

hukum adalah Undang-undang dan di luar Undang-undang tidak ada 

hukum, tidak dapat dipertanggungjawabkan lagi. Hal ini sebenarnya 

sudah diingatkan oleh Portalis sebagai perancang Code Civil bahwa 

dengan adanya Undang-undang itu bukanlah seluruh hukum telah 

diatur di dalamnya. 

3. Aliran Hukum Bebas (Interessenjurisprudenz/Freirechtsschule) 

Menyatakan bahwa, hakim dan pejabat lainnya mempunyai 

kebebasan yang seluas-luasnya untuk melakukan penemuan hukum, 

tidak sekedar menerapkan undang-undang, tetapi juga mencakupi 

memperluas, mempersempit dan membentuk peraturan dalam putusan 

hakim dari tiap-tiap perkara konkrit yang dihadapkan padanya, agar 

tercapai keadilan yang setinggi-tingginya, dan dalam keadaan tertuntu 

                                                           
57 Dewi Iriani, Pengetahuan Ilmu Hukum Dan Pengenalan Tentang Hukum Di Indonesia 

(Ponorogo: CV. Senyum Indonesia, 2015), 83-85. 
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hakim bahkan boleh menyimpang dari undang-undang, demi 

kemanfaatan masyarakat. 

4. Aliran Soziologische Rechtsschule 

Mengajarkan bahwa Hakim seyogianya mendasarkan putusannya 

sesuai dengan  dan memperhatikan kesadaran hukum serta kenyataan-

kenyataan masyarakat, yang sedang hidup di dalam masyarakat ketika 

putusan itu dijatuhkan.
58

 

5. Jenis Penemuan Hukum 

Menurut Mertokusumo ada beberapa istilah yang berkaitan 

dengan istilah “Penemuan Hukum” yaitu ada yang mengartikannya 

sebagai “Pelaksanaan Hukum”, “Penerapan Hukum”,”Pembentukan 

Hukum”atau “Penciptaan Hukum”. Ketiga istilah tersebut, menurut 

Mertokusumo, istilah yang lebih tepat adalah Penemuan Hukum, 

karena sesuai dengan ketentuan pasal 27 UU Kekuasaan Kehakiman 

Penemua hukum, menurut Sudikno Mertokusumo sebagaimana 

dikutip oleh Achmad Ali, ada dua jenis yaitu: 

(1) Penemuan Hukum Heteronom adalah jika dalam penemuan hukum 

hakim sepenuhnya tunduk pada undang-undang, hakim hanya 

mengkonstatir bahwa undang-undang dapat diterapkan pada 

peristiwa konkritnya, kemudian hakim menerapkannya menurut 

bunyi undang-undang dapat diterapkan pada peristiwa konkritnya, 

                                                           
58 Ibid.,86-88. 
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kemudian hakim menerapkannya menurut bunyi undang-undang 

tersebut. 

(2) Penemuan Hukum Otonom adalah jika hakim dalam menjatuhkan 

putusannya dibimbing oleh pandangan-pandangan, pemahaman, 

pengalaman dan pengamatan atau pikirannya sendiri. Jadi hakim 

memutus suatu perkara yang dihadapkan padanya menurut 

apresiasi pribadi, tanpa terikat mutlak kepada ketentuan undang-

undang.
59

 

F. Pengertian Ius Contra Legem dan Fungsi Contra Legem 

1. Pengertian Ius Contra Legem 

Contra legem yaitu jika peraturan-peraturan perundang-undangan 

sudah tidak sesuai nilai keadilan dan kondisi sosial masyarakat  maka 

hakim bisa mengesampingkan undang-undang tersebut dengan 

mealakukan contra legem dengan syarat harus dibuat argumentasi hukum 

rasional. 

Disini yang dimaksud dengan Asas Contra Legem yaitu wewenang 

seorang hakim untuk menyimpangi ketentuan-ketentuan hukum tertulis 

yang telah ada yang telah usang ketinggalan zaman sehingga tidak lagi 

mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. 

Menurut Wiliam zafenberg, ius contra legem adalah tidak hanya 

bertentangan dengan hukum yang ada akan tetapi juga bertentangan 

dengan makna atau nilai yang terkandung dalam undang-undang tersebut, 
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bahkan juga bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh pimpinan 

masyarakat. 

Dari pengertian diatas bisa difahami bahwasannya contra legem 

adalah sebuah upaya yang dilakukan hakim guna menemukan hukum 

dengan menyampingkan undang-undang yang telah tertulis, ketika 

undang-undang tersebut dirasa tidak dapat memberi rasa adil bagi pihak 

yang berperkara atau undang-undang tersebut dirasa tidak dapat memberi 

kepastian hukum yang berkeadilan.
60

 

Sebagaimana kita tahu manusia mempunyai kecenderungan dan 

kebutuhan akan kepastian dan keadilan. Sebab hal itu hanya dalam 

kepastian berkeadilan manusia mampu untuk mengaktualisasikan segala 

potensi kemanusiaannya secara wajar dan baik. Tanpa kepastian hukum 

orang tidak mengetahui apa yang harus diperbuat yang pada akhirnya 

akan menimbulan keresahan. Akan tetapi terlalu menitik beratkan pada 

kepastian hukum terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya juga 

akan kaku serta tidak menutup kemungkinan akan dapat menimbulkan 

rasa ketidakadilan. Apapun yang terjadi peraturannya adalah demikian 

dan harus ditaati dan dilaksanakan. Dan terkadang undang-undang itu 

sering terasa kejam apabila dilasanakan secara ketat (lex dura sed tamen 

scripta). 

Dalam hal penegakan hukum tersebut, setiap orang selalu 

mengharapkan dapat ditetapkan hukum dalam hal terjadinya peristiwa 

                                                           
60 Ahmad Ibrahim tentang” , Penerapan Asas Ius Contra Legem Dalam Pembagian Harta 

Bersama Di Pengadilan Agama Mojokerto” (Skripsi Sarjana, UIN Malang, 2016), 24-25. 
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kongkrit, dengan kata lain bahwa peristiwa tersebut tidak boleh 

menyimpang dan harus ditetapkan sesuai dengan hukum yang ada. Dan 

pada akhirnya, suatu saat kepastian hukum dapat diwujudkan. Namun, 

perlu diingat bahwa dalam penegakkan hukum hakihat dari fungsi dan 

tujuan itu sendiri yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. 

Dalam hal terjadinya perkara, penegak hukum atau hakim harus 

melaksanakan atau menegakkan undang-undang. Hakim tidak dapat dan 

tidak boleh menangguhkan atau menolak menjatuhkan putusan dengan 

alasan dengan dalil tidak sempurnanya undang-undang. Maka dalam hal 

ini hakim haruslah mencari, menggali dan mengkaji hukumnya. Hakim 

harus menemukan hukumnya dengan jalan melakukan penemuan hukum 

(rechtsvinding). 

Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan 

hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas 

melaksanakan hukum terhadap peristiwa hukum yang kongkrit. Dalam 

penemuan hukum terdapat beberapa aliran serta metode penemuan 

hukum. Bisa kita simpulkan bahwa contra legem merupakan salah satu 

usaha dalam proses penemuan hukum.
61

 

2. Fungsi Contra Legem 

Keberadaan hukum dalam masyarakat sebenarnya tidak hanya 

dapat diartikan sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat. 

Melainkan juga dijadikan sarana yang mampu mengubah pola pikir dan 

                                                           
61 Ibid., 26. 
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pola perilaku masyarakat yang semakin kompleks. Selain itu, keberadaan 

hukum  juga mempengaruhi bekerjanya hukum dalam mencapai 

tujuannya. Oleh karena itu, pembuatan hukum sebaiknya harus mampu 

menghilangkan setiap konflik yang diperkirakan akan terjadi dalam 

masyarakat. 

Dalam perkembangannya lebih lanjut pada dewasa ini pandangan-

pandangan terhadap hukum ada beberapa perubahan-perubahan yang 

dikarenakan sebagai berikut:  

a. Hukum itu harus berdasarkan asas asas keadilan masyarakat yang 

terus berkembang.  

b. Ternyata pembuat Undang-Undang tidak dapat mengikuti kecepatan 

gerak masyaraat atau proses perkembangan sosial, sehingga 

penyusunan Undang-undang selalu ketinggalan. 

c. Undang-undang tidak dapat menyelesaikan tiap masalah yang timbul. 

Undang-undang tidak dapat terinci (mendetail) melainkan hanya 

memberikan algemeene richtlijnen (pedoman umum) saja. 

d. Undang-undang tidak dapat sempurna, kadang-kadang dipergunakan 

istilah-istilah yang kabur dan hakim harus memberikan makna yang 

lebih jauh dengan cara memberi penafsiran. 

e. Undang-undang tidak dapat lengkap dan tidak dapat mencakup segala-

galanya. Di sana sini, selalu ada leemten (kekosongan dalam Undang-

undang) maka hakim harus menyusunnya dengan jalan mengadakan 

rekonstruksi hukum, rechtsfining atau argumentum a contrario. 



 

54 
 

f. Apa yang patut dan masuk akal dalam kasus-kasus tertentu juga 

berlaku bagi kasus lain yang sama.
62
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BAB III 

ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN PADA 

TAHUN 2017 

 

A. Deskripsi Pengadilan Agama Kota Madiun 

1. Profil Pengadilan Agama Kota Madiun
63

 

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang 

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan 

perkara-perkara di tingkat pertama antara orang – orang yang beragama 

Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan 

berdasarkan Hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta 

ekonomi Syari’ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 

Tahun 2009. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan 

Agama mempunyai fungsi sebagai berikut : 

a. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi 

Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan 

Eksekusi. 

b. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, 

Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya. 

c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di 

Lingkungan Pengadilan Agama. 
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d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum 

Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta. 

e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta 

peninggalan di luar sengketa antar orang – orang yang beragama 

Islam. 

f. Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk  

pengambilan deposito / tabungan dan sebagainya. 

Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan 

hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan 

riset/penelitian,pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan 

sebagainya. 

Pengadilan Agama Kota Madiun di bentuk berdasarkan Staatsblad 

1882 Nomor 152 Jo Staatblad 1937 Nomor 116 dan 610 jispasal 106 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dimana saat itu mempunyai 2 (dua) 

Wilayah Yurisdiksi Yaitu Kabupaten dan Kota Madya Madiun. Barulah 

tahun 1988 Pengadilan Agama Kota Madiun dipecah menjadi 2 (dua) 

bagian Yaitu Pengadilan Agama Kota Madiun dan Pengadilan Agama 

Kabupaten Madiun. 

Selanjutnya Pengadilan Agama Kota Madiun berkedudukan di 

Jalan Cokrobasonto No. 02 Madiun dimana bangunannya menempati 

tanah hak pakai. Kemudian pada tahun 2006 Pengadilan Agama Kota 

Madiun mendapatkan anggaran untuk pembelian tanah di Jalan Ring Road 



 

57 
 

barat Kota Madiun dan pada tahun 2007 mendapat anggaran untuk  

pembangunan gedung. 

Sejak tahun 2008 dengan diresmikannya gedung Pengadilan 

Agama Kota Madiun yang baru maka secara resmi Pengadilan Agama 

Kota Madiun pindah dan menempati gedung baru yang terletak di Jalan 

Ring Road barat No.1 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). 

Yuridiksi / Area Kerja: Wilayah Pengadilan Agama Kota Madiun 

termasuk wilayah Geografis propinsi Jawa Timur terletak pada 111* 

sampai dengan 112 *Bujur Timur dan 7 *-8 * Lintang Selatan dan 

berbatasan langsung dengan Kabupaten Madiun disebelah utara, sebelah 

Selatan Kecamatan Geger Kab. Madiun, Sebelah Timur Kecamatan 
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Wungu Kab. Madiun dan sebelah barat Kabupaten Magetan. Wilayah 

hokum pengadilan Agam Kota Madiun mempunyai luas 65,67 Km2 

terbagi menjadi 3 Kecamatan (26 Kelurahan) yaitu : 

a. Kecamatan Manguharjo terdiri dari 8 kelurahan dengan jumlah 

peduduk pemeluk Agama Islam 89 %. 

b. Kecamatan Taman terdiri dari 9 kelurahan dengan jumlah pemeluk 

Agama Islam 88.5 %. 

c. Kecamatan Kartoharjo terdiri dari 9 kelurahan dengan jumlah 

peduduk pemeluk Agama Islam 89 %. 

2. Visi  Misi Pengadilan Agama Kota Madiun
64

 

Visi dan Misi Pengadilan  Agama Kota Madiun adalah sebagai 

berikut: 

a. Visi 

Memberikan pelayanan publik yang prima dan keterbukaan 

informasi di bidang Hukum kepada masyarakat. 

b. Misi 

1) Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, terbuka dan 

trasparan serta akuntabel. 

2) Memberikan pelayanan Hukum yang berkeadilan serta bermartabat 

kepada masyarakat pencari keadilan. 

3) Meningkatkan akses teknologi informasi kepada masyarakat di 

bidang pelayanan public. 
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4) Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan SDM aparat Peradilan 

3. Jumlah Perkara Pertahun Di Pengadilan Agama Kota Madiun 

Adapun rincian perkara yang masuk sesuai dengan jenis perkaranya 

dapat ditulis seperti di bawah ini, yaitu : 

No Jenis Perkara 2015 2016 2017 

1 Izin Poligami 1 1 3 

2 Pencegahan 

Perkawinan 

-  - - 

3 Penolakan Perkawinan 

oleh PPN 

-  - - 

4 Pembatalan 

Perkawinan 

-  - - 

5 Kelalaian Atas 

Kewajiban Suami/Istri 

-  - - 

6 Cerai Talak 141 133 96 

7 Cerai Gugat 290 253 257 

8 Harta Bersama 3 2 1 

9 Penguasaan Anak / 

Hadhonah 

- - 3 

10 Nafkah Anak oleh Ibu - - - 

11 Hak-Hak Bekas Istri - - - 

12 Pengesahan Anak - - - 

13 Pencabutan 

Kekuasaan Orang Tua 

- - - 

14 Perwalian  16 1 5 

15 Pencabutan 

Kekuasaan Wali 

- - - 

16 Penunjukkan orang 

lain sebagai Wali 

- 1 - 

17 Ganti Rugi Terhadap 

Wali 

- - - 

18 Asal Usul Anak 1 1 6 

19 Penolakan Kawin 

Campur 

- - - 

20 Itsbat nikah 1 1 5 

21 Izin Kawin - - - 

22 Dispensasi Kawin 15 13 7 

23 Wali Adhal 4 2 3 

24 Ekonomi Syari’ah - 1 - 

25 Kewarisan - - - 

26 Wasiat - - - 
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27 Hibah - - - 

28 Wakaf - - - 

29 Zakat/ Infaq/ 

Shadaqoh 

- - - 

30 P3HP 5 2 4 

31 Lain-lain 13 10 20 

 Jumlah Total 490 421 420 

 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa permohonan itsbat nikah yang 

masuk di Pengadilan Agama Kota Madiun dari tahun ke tahun meningkat. 

Perinciannya adalah pada 2015 ada 1 kasus, pada tahun 2016 ada 1 kasus 

dan pada tahun 2017 ada 5 kasus. Adapun kasus yang diteliti oleh penulis 

ini adalah terjadi pada tahun 2017 yaitu pada itsbat nikah yang diterima 

Putusan Nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Mn dan pada itsbat nikah yang 

ditolak Putusan Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Mn. 
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4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Madiun
65
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Struktur Organisasi di Pengadilan Agama Kota Madiun sesuai 

PERMA Nomor 07 Tahun 2015,  adalah sebagai berikut :
66

 

No Nama Jabatan 

 1 Dra. Hj. Muslihah Ketua Pengadilan 

 2 Dr.  H. Ahmad Zaenalfanani, SHI., Wakil Ketua  

 3 M. Amir Syarifuddin, SHI. Hakim 

 4 Nahdiyatul Ummah, S. Ag., Hakim 

 5 Erna Resdya, SHI. Hakim 

 6 Mashudi, S.Ag. Hakim 

 7 Syarifah Isnaeni, S.Ag. Hakim 

 8 Abdul Halim, SHI. Hakim 

 9 Ulfa Fithriani, SHI., MH. Hakim 

 10 Siti Khoiriyah, SHI. Hakim 

 11 Wakidah, SH.,SHI. Hakim 

 12 Sumarno, SH. Kesekretariatan Kepegawaian 

 13 Juminem, SH.,MH. Kasubag. Umum dan Keuangan 

 14 Erina Fatkul F, SH. Kasubag. Kepegawaian Ortala 

 15 Dwi Putra D, SH. Kasubag. Perencanaan IT 

 16 Yomi Kurniawan, S. Ag., Ketua Panitera 

 17 Drs. Agus Singgih S.HI Wakil Panitera 

                                                           
66 Dokumentasi Pengadilan Agama Kota Madiun, April 2018 



 

63 
 

 18 Suriyana, SHI. Panitera Muda Permohonan 

 19 Drs. Mashudi Panitera Muda Gugatan 

 20 Maksum., S. Ag. Panitera Muda Hukum 

 21 Agus Singgih S.HI Panitera Pengganti 

 22 Drs. Madhudi Panitera Pengganti 

 23 Maksum, S.Ag. Panitera Pengganti 

 24 Suriyana, S.H.I Panitera Pengganti 

 25 Wiwik Sukristiana, SH. Panitera Pengganti 

 26 Taufik Farida, SH Panitera Pengganti 

 27 Dra. Rofik Latifah Panitera Pengganti 

 28 Taufik Farida, SH. Jurusita Pengganti 

 29 Juminem, SH., M.Hum. Jurusita Pengganti 

 30 Ahamad Sholihin, S. Ag. Jurusita Pengganti 

 31 Erina Fatkhul F. SH 

  

Jurusita Pengganti 

 32 Dwi Putro D, SH. Jurusita Pengganti 
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B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun Terhadap 

Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Mn dan Nomor 

0009/Pdt.P/2017/PA.Mn 

Permohonan Itsbat nikah yaitu sebagai perkara permohonan karena 

dalam perkara ini tidak mengandung sengketa dan oleh hakim diterima dan 

diputus dengan membuat penetapan yang dikabulkan maupun penetapan yang 

ditolak. Sehingga, untuk penetapan Itsbat nikah yang dikabulkan maupun 

ditolak hakim, hakim dengan kemerdekaan yang dimiliki akan melakukan 

penggalian hukum terhadap alasan-alasan para pemohon untuk melakukan 

penafsiran, penerjemahan, memilah dan memilih aturan yang paling tepat dan 

relevan dengan Itsbat nikah yang sedang dihadapinya. 

Hakim sebelum memutus perkara yang masuk di Pengadilan Agama 

Kota Madiun wajib menggali, mengiuti dan memahami nilai-nilai hukum dan 

rasa keadilan yang hidup dalm masyarakat, terutama pada fakta-fakta yang 

terjadi di dalam permohonan Itsbat nikah. Karena Pengadilan Agama dalam 

pelaksanaannya harus mengikuti segala peraturan yang ada, sehingga hakim 

dalam memutuskan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009 menegenai Kekuasaan Kehaiman. Sehingga Hakim dalam memutus 

perkara voluntair maupun contentius tidak semena-mena mengabulkan 

maupun menolak permohonan para pihak tersebut. 

Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan informan Bapak Mashudi 

selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun dalam menetapkan perkara yang 

masuk terutama pada perkara itsbat nikah dan pelaksanaan dalam peradilan selalu 
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berpedoman pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

kehakiman, yang penjelasannya sebagai berikut: 

“Bahwa hakim Pengadilan Agama Kota Madiun, untuk melaksanakan 

tugas-tugasnya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Termasuk dalam hal penetapan 

itsbat nikah. Hakim dalam menyelesaikan ataupun memutus perkara-

perkara yang diajukan wajib memperhatikan nilai-nilai hukum yan 

hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa 

keadilan. Penjelasan tersebut, bisa dilihat dalam Pasal 5 Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman. Jadi, 

tidak ada kejadian ketimpangan, karena dalam permohonan itsbat nikah 

yang dikabulkan maupun ditolak itu akan berpengaruh terhadap 

kehidupan mereka kedepannya”.
67

 

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu Izzatun Tiyas Rohmatin 

bahwa perkara voluntair yang diajukan ke Pengadila Agama meliputi, 

Penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk 

melakukan tindakan hukum, Penetapan pengangkatan wali, Penetapan 

pengangkatan anak, Penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah),  dan 

Penetapan wali adhol beliau menerangkan  bahwa: 

“Menurut saya perkara voluntair ialah perkara yang sifatnya 

permohonan dan permohonan hanya kepentingan sepihak dari pemohon 

yang tidak mengandung sengketa dengan pihak lain. Pertama 

Penetapan pengangkatan wali adalah Penetapan wali pengampu bagi 

ahli waris yang tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum, 

maksudnya menetapkan untuk mewakili ahli waris yang masih di 

bawah umur, sakit, atau gangguan mental lainnya, Kedua Penetapan 

pengangkatan wali, maksudnya menetapkan seseorang dari garis 

keturunan ayah untuk menjadikan wali nikah, Ketiga Penetapan 

pengangkatan anak, maksudnya yaitu terkait dengan hak asuh anak, 

Keempat Penetapan pengesahan nikah atau istbat nikah, maksudnya 

yaitu untuk melakukan pembaharuan buku nikah karena pernikahan 

tersebut belum dicatatkan. Keempat Penetapan wali adhol, maksudnya 
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yaitu penolakan wali untuk menikahkan anaknya,biasanya dengan 

berbagai alasan tidak sekufu, maharnya kurang daln lain sebagainya
68

 

Dalam sebuah penetapan itsbat nikah yang dikabulkan oleh hakim 

selalu memiliki dasar hukum, dasar hukum yang digunakan oleh hakim untuk 

mempertimbangkan perkara nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Mn yang masuk di 

Pengadilan Agama Kota Madiun. 

Bapak Mashudi selaku Hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun 

menggunakan dasar hukum yang digunakannya dalam penetapan pengabulan 

itsbat nikah pada nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Mn adalah Pada Undang-

Undang No 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1) sampai (4) Kompilasi Hukum 

Islam, dan Pasal 26 ayat (4) tentang Peraturan Menteri Agama Nomor 11 

Tahun 2007 tentang Pencatat Nikah.Selain dari peraturan perundang-

undangan, Hakim dalam menetapkan itsbat nikah juga berdasarkan kaidah 

fiqhiyah. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Mashudi selaku Ketua 

Majelis dalam persidangan itsbat nikah pada nomor perkara 

0045/Pdt.P/2017/PA.Mn adalah sebagai berikut: 

“Bahwa Hakim dalam setiap memutus penetapan suatu perkara pasti 

memiliki dasar hukum dari perkara yang mempunyai alasan hukum 

tersendiri. Untuk masalah itsbat nikah pada nomor perkara 

0045/Pdt.P/2017/PA.Mn yang telah dikabulkan pada tahun 2017 ini di 

Pengadilan Agam Kota Madiun. Hukum yang digunakan oleh Hakim 

adalah Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1) sampai 

(4) Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 26 ayat (4) tentang Peraturan 

Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatat Nikah.Selain 

dari peraturan perundang-undangan, Hakim dalam menetapkan itsbat 

nikah juga berdasarkan kaidah fiqhiyah. Mengapa menggunakan kaidah  

fiqhiyah, karena Pengadilan Agama adalah lingkungan orang-orang 
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yang beraga Islam, jika peraturannya tidak sesuai dengan Al-qur’an dan 

Hadist jadi termasuk kedalam aturan kaidah fiqhiyah.
69

 

Sedangkan dalam sebuah penetapan itsbat nikah yang ditolak oleh 

hakim selalu memiliki dasar hukum, dasar hukum yang digunakan oleh hakim 

untuk mempertimbangkan perkara nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Mn yang 

masuk di Pengadilan Agama Kota Madiun. 

Dijelaskan oleh Ibu Syarifah Isnaeni selaku Ketua Majelis Hakim 

dalam persidangan, dasar hukum yang digunakannya dalam penetapan 

penolakan itsbat nikah pada nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Mn adalah Pada 

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi 

Hukum Islam, dan juga menggunakan Pasal 6 sampai 10 Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Selain dari peraturan perundang-undangan, Hakim 

dalam menetapkan itsbat nikah juga berdasarkan hadist riwayat Ibn Hibban 

dari Aisyah R.A. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Syarifah Isnaeni selaku 

Ketua Majelis dalam persidangan itsbat nikah pada nomor perkara 

0009/Pdt.P/2017/PA.Mn adalah sebagai berikut: 

“Bahwa Hakim dalam setiap memutus penetapan suatu perkara pasti 

memiliki dasar hukum dari perkara yang mempunyai alasan hukum 

tersendiri. Untuk masalah itsbat nikah yang ditolak pada nomor perkara 

0009/Pdt.P/2017/PA.Mn. Hukum yang digunakan oleh Hakim adalah 

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (3) huruf (e) 

Kompilasi Hukum Islam. Dan juga menggunakan pasal 6 sampai 

dengan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo bahwa perkawinan 

dinyatakan sah secara Hukum Islam apabila mememnuhi syarat dan 

rukun. Selain itu, juga berdasarkan hadis riwayat Ibn Hibban dari 

Aisyah R.A., pernikahan sah apabila adanya wali dan dua saksi 

sebagaimana ketentuan dalam hadis yaitu: 
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ى َل اِل ٌلى ى َفَل ُل َل ى َل َل ى َل ْلِلى ذِل َل ى ِل َل اٍل ى َل َل ى َل اَلى ِل ْل ى َل اِل ِل ى َل ْل ٍل ى َل ّلٍل   َلى ِل َل اَلى ِل َّالى ِل َل ِل
“Nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi dan 

manakala pernikahan tidak demikian maka nikahnya batal.” 
70

 

 

Hakim dalam memutus pasti akan mempertimbangkan beberapa hal 

terkait dengan pengababulan maupun penolakan itsbat nikah yang diajukan 

oleh para pemohon. Sehingga para pemohon harus juga mempunyai alasan 

hukum yang kuat agar permohonannya dikabulkan oleh para majelis hakim. 

Untuk permasalahan itsbat nikah yang dikabulkan pada perkara nomor 

0045/Pdt.P/2017/PA.Mn maupun yang ditolak pada nomer 

0009/Pdt.P/2017/PA.Mn. Hakim memiliki beberapa pertimbangan yang kuat 

dalam pengabulan permohonan para pemohon tersebut. Tetapi hakim dalam 

memberi pertimbangan itu dengan berbagai macam, hal tersebut sesuai 

dengan fakta-fakta yang terjadi. Pengabulan ini hal yang paling 

dipertimbangkan yaitu mengenai alasan prosedural, sebagaimana yang akan 

dijelaskan oleh Ibu Izzatun Tyas Rohmatin sebagai berikut: 

“Dalam hal pengabulan itsbat nikah ada beberapa alasan prosedural 

yang dijadikan pertimbangan-pertimbangan oleh Hakim. Pertama, 

Hakim dalam persidangan akan meniliti apakah yang mengajukan 

perkara itsbat nikah orang yang bersangkutan atau orang lain. Kedua, 

hakim harus menanyakan alasan pengajuan itsbat nikah untuk apa. 

Apakah alasan para pihak dengan sanksinya sama atau tidak. Yang 

ketiga, hakim harus mempertimbangkan ada larangan perkawinan atau 

tidak, dan juga dalam perkawinannya sah atau tidak. Selain alasan 

prosedural hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan 

kemaslahatan dan kemudharatan yang harus benar-benar 

dipertimbangkan.
71
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Sedangkan Tentang duduk perkara, pada putusan nomor 

009/Pdt.P/2017/PA.Mn tersebut, bahwa para Pemohon dengan surat 

permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota 

Madiun pada tanggal 23 Maret 2017 telah mengemukakan perjalanan rumah 

tangga Pemohon I dan Pemohon II adalah pada tanggal 10 Mei 1990 

Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dihadapan 

Pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama Kota madiun, dan pada saat 

pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon 

II dengan dua orang saksi masing-masing bernama saksi nikah dengan mas 

kawin berupa uang sejumlah Rp. 25.000,00- (dua puluh lima ribu rupiah) 

dibayar tunai. 

Dalam hal ini Ibu Syarifah Isnaeni, menyatakan dalam penolakan ini 

ada beberapa hal yang dipertimbangkan mengenai alasan prosedural, beliau 

menjelaskan : 

“Dalam hal penolakan itsbat nikah ada beberapa yang dijadikan 

pertimbangan yaitu, pertama sebelum menolak hakim harus meneliti 

dalam pengajuan itsbat nikah apakah pelaku atau bukan. Kedua, hakim 

harus menanyakan alasan pengajuan itsbat nikah untuk apa. Alasan 

pemohon dengan sanksi sama atau tidak. Ketiga, hakim harus 

mempertimbangkan ada larangan perkawinan atau tidak. Di dalam 

pernikahannya syarat dan rukunnya terpenuhi atau tidak.
72

 

Mengenai pertimbangan hakim dalam hal penetapan itsbat nikah, hakim 

dalam menetapkan harus berdasarkan keterangan bukti-bukti dan keterangan 

saksi-saksi hal ini disampaikan oleh Ibu Siti Khoiriyah sebagai berkiut: 
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“Di dalam penetapan itsbat nikah hakim dalam mengambil putusan 

harus menggali berdasarkan keterangan dari buti-bukti dan keterangan 

para saksi. Kemudin, keterangan dari para saksi-saksi tersebut 

dicocokan dengan keterangan dari para pihak, saksi yang dihadirkan 

oleh Hakim dalam persidangan yaitu biasanya dua orang saksi dari 

keluarga laki-laki maupun perempuan.”
73

  

Mengenai hal pertimbangan yang dijelaskan oleh Bapak Mashudi. 

Bahwa hakim harus menimbang berbagai fakta-fakta yang terjadi dan alasan 

pemohon dalam pengajuan dan mengenai kemaslahatannya, sebagai berikut:  

“Untuk permasalahan itsbat nikah ini yaitu, Para pemohon telah 

melaksanakan pernikahan di Kota Madiun pada tahun 2003. Pada tahun 

2005 para pemohon telah melakukan proses pencatatan  nikah dibantu 

oleh biro jasa ibu Azizah yang dikenalan oleh oknum pihak kedutaan 

besar Saudi Arabia yang ada di Jakarta. Pada kenyataanya buku nikah 

yang dimiliki oleh pemohon itu palsu, baru disadari setelah tahun 2017 

bulan agustus pada waktu mereka proses pembuatan visa di kantor 

imigrasi kota madiun. Diketahui pada pasal Pasal 7 ayat (3) poin d 

bahwa: Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974. Majelis hakim berpendapat bahwa 

pernikahan para pemohon telas sah secara agama, jika itsbat nikah 

mereka tidak dikabulan akan berdampak pada anaknya dan senasabnya 

nanti. Dalam hal ini hakim menggunakan kaidah fiqiyah. 

ى ذْل َل َل ذِل ِلى   َل ْل ُلى ذْل َل َل اِل ِلى ُل َل َل ٌلى َل َل ى َل ْل ِل
Yang artinya adalah “ Menolak mafsadah harus didahulukan daripada 

menarik manfaat.
74

 

Menurut pandangan Bapak Mashudi, pada Pasal 7 Ayat 3 poin d yang 

menyatakan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974. Sedangkan Pada Itsbat yang diterima pernikahan 

para pemohon pada tahun 2003, berikut penjelasannya: 

“Menurut saya, bahwa pernikahan mereka sudah memenuhi syarat dan 

rukun. Dan menunjukkan itikad baiknya dihadapan majelis hakim. Apa 
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salahnya jika saya kabulkan untuk kehidupan mereka kedepannya agar 

lebih bermanfaat, dengan ini saya melakukan contra legem.
75

 

Berdasarkan pemaparan diatas terlihat bahwa Bapak Mashudi dalam 

mengabulkan itsbat nikah menggunakan contra legem. Alasan beliau 

menggunakan analisis contra legem yaitu sebagai berikut: 

“Karena, penerapan pada pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 pada kasus ini tidak memenuhi asas kepatutan dan 

keadilan. Bahwasannya penemuan hukum tersebut sesuai dengan aliran 

hukum bebas dimana dalam keadaan tertentu hakim bahkan boleh 

menyimpang dari undang-undang demi kemanfaatan masyarakat.”
76

 

Dari keterangan diatas terlihat bahwa alasan beliau menggunakan 

contra legem yaitu penerapan pada pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 pada kasus ini tidak memenuhi asas kepatutan dan keadilan dan 

sesuai dengan aliran hukum bebas. 

Itsbat yang ditolak dengan nomor putusan 0009/Pdt.P/2017/PA.Mn 

yang dijelaskan oleh Ibu Wakhidah sebagai berikut:  

“Pemohon telah melakukan pernikahan di Kota Madiun Pada Tahun 

1990. Dihadapan Pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama Kota 

Madiun. Dan pada fatktanya atau kenyataanya setelah dipertimbangakn 

ternyata para pemohon dalam pernikahannya melanggar peraturan 

syariat islam. Pada kenyataanya mereka menikah tidak terpenuhi di 

unsur saksi, yaitu hanya ada satu saksi perempuan”. Padahal nikah itu 

harus terpenuhi syarat dan rukun yaiu, ada wali, calon mempelai 

perempuan, calon mempelai laki-laki, dua orang saksi laki-laki, ijab, 

qobul. ”
77
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C. Faktor-faktor Yang Melatarbelakangi Diajukannya Permohonan Itsbat 

Nikah Nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Mn dan Nomor 

0009/Pdt.P/2017/PA.Mn di Pengadilan Agama Kota Madiun 

Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa tujuan perawinan 

adalah untu membentuk keluarga bahagia. Tujuan perkawinan diatur dalam 

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang 

berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan 

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentu keluarga atau 

rumah tangga yang bahagia dan keal berdasran Ketuhanan Yang Maha 

Esa”.Pernikahan sirri atau yang disebut dengan pernikahan di bawah tangan, 

setiap tahun terjadi di Pengadilan Agama Kota Madiun. Hal tersebut dapat 

kita lihat dari jumlah permohonan itsbat nikah di tahun 2017 terdapat 5 

permohonan itsbat nikah. 

1. Itsbat nikah yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kota Madiun pada 

nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Mn. 

Permohonan Itsbat nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Kota 

Madiun memiliki beberapa faktor yang melatarbelakangi para pemohon 

untuk mengajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama yang meliputi 

dengan mengajuan itsbat nikah karena buku nikah yang diterima palsu, 

karena pernikahannya belum sah secara negara, untuk membuat akta 

kelahiran anaknya, dan Misalnya untuk perceraian jadi bisa mengajukan 

ketika kasus perceraian dia tidak punya buku nikah, pernikahannya tidak 

di catat, maka mereka bisa mengajukan itsbat nikah sekaligus perceraian. 
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Kalau orang berceraikan harus ada hubungan hukum dan hubungan hukum 

yang pertama ialah adanya perkawinan baru kemudian ada perceraian. 

Karena ada orang yang tidak punya buku nikah yang disebabkan 

pernikahannya tidak tercatat, mereka mau cerai sekaligus bisa mengajukan 

itsbat nikah. Bisa dilihat pada Pasal 7 KHI ada 4 poin yang menjelaskan 

tentang penetapan itsbat nikah. 

Faktor pengajuan itsbat nikah pada nomor  0045/Pdt.P/2017/PA.Mn, 

juga dipaparkan oleh hakim Pengadilan Agama Kota Madiun Ibu Siti 

Khoiriyahyang menjelaskan: 

“Bahwa pernikahan Para Pemohon memenuhi syarat dan rukun 

pernikahan, yaitu yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung 

Pemohon 1, yang menikahkan yaitu bapak Ustad, dan dengan 

disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat para pemohon, Sudah 

mencukupi umurnya untuk menikah, tidak ada hubungan semnda 

maupun sepersusuan. Ketika mereka menikah berstatus jejaka dan 

gadis.
78

 

Menurut Ibu Siti Khoiriyah, faktor pengajuan itsbat nikah 

bahwasannya pernikahan mereka memenuhi syrat dan rukun pernikahan. 

Faktor pengajuan itsbat nikah, juga dipaparkan oleh Hakim 

Pengadilan Agama Kota Madiun yaitu dengan Ibu Izzatun Tiyas 

Rohmatin: 

“Dalam hal ini mereka melakukan nikah sirri di Kota Madiun 

(tempat kediaman si istri). Tetapi pernikahan mereka terdapat 

kendala dalam dokumen buku nikah yang mereka dapatkan ternyata 

palsu. Sehingga mereka mengajukan itsbat nikah di Pengadilan 

Agama Kota Madiun ini, dengan maksud para pemohon sangat 

membutuhkan bukti pernikahannya tersebut untuk kepastian hukum 
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dan untuk pengurusan proses alih status ijin tinggal terbatas, menjadi 

ijin tetap untuk suaminya tinggal bersama si istri di kota madiun.”
79

  

Menurut pemaparan Ibu Izzatun Tiyas Rohmatin diatas bahwa faktor 

pengajuan itsbat nikah dikarenakan ketika mereka menikah sirri, terdapat 

kendala dalam dokumen buku nikah mereka ternyata palsu. Faktor yang 

melatar belakangi itsbat nikah ini bukan hanya karena pernikahannya ingin 

dicatat di KUA saja, akan tetapi karena mereka ingin membuat akta 

kelahiran anaknya agar anaknya nanti mendapatkan warisan dari kedua 

orang tuanya, mendapatkan status resmi dari kedua orangtuanya.   

Penulis juga melakukan wawancara dengan  hakim lain mengenai 

pertimbangan hakim dalam penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama 

Kota Madiun , wawancara dilakukan dengan Bapak Amir Syarifuddin, 

beliau menjelaskan sebagi berikut: 

“Tidak semua faktor pengajuan permohonan itsbat nikah ini karena 

tidak ada biaya untuk menikah di KUA, akan tetapi karena 

kurangnya pengetahuan dalam pentingnya pencatatan nikah untuk 

bukti autentik. Sehingga tidak akan ada kekhawatiran nantinya, jika 

suami meninggalkan tanpa sebab, untuk menuntut hak nafkahnya 

dan hak waris untuk anaknya.
80

 

 

Dari pemaparan diatas terlihat bahwa Tidak semua faktor pengajuan 

permohonan itsbat nikah ini karena tidak ada biaya untuk menikah di 

KUA, akan tetapi karena kurangnya pengetahuan dalam pentingnya 

pencatatan nikah untuk bukti autentik. Faktor yang melatarbelakangi 

diajukannya itsbat nikah yaitu Bahwa pernikahan Para Pemohon 
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memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Tetapi pernikahan mereka 

terdapat kendala dalam dokumen buku nikah yang mereka dapatkan 

ternyata palsu 

Adapun dampak dari itsbat nikah yang diterima oleh Hakim 

Pengadilan Agama Kota Madiun pada putusan nomor 

0045/Pdt.P/2017/PA.Mn, yang dijelaskan oleh Ibu Siti Khoiriyah berikut 

penjelasan dari beliau: 

“Dampak dari itsbat nikah yang diterima adalah maka status 

hukumnya menjadi sah. Dampak untuk istrinya secara hukum 

menjadi sah, berhak atas nafkah, warisan dari suami jika si suami 

sudah meninggal dunia.  Berhak mendapatkan atas harta gono gini 

jika terjadi perpisahan. Dampak untuk suami kewajibannya memberi 

nafkah kepada isteri dan anak-anaknya tersebut, memberikan harta 

gono gini, warisan. Dan selanjutnya, dampak untuk anak-anaknya 

yaitu menjadi anak yang sah, memiliki biaya kehidupan, pendidikan, 

nafkah,warisan dari bapaknhya seutuhnya.”
81

 

Dari pemaparan diatas oleh Ibu Siti Khoiriyah bahwa dampak itsbat 

nikah yang diterima untuk istri menjadi sah secara hukum, untuk suami 

wajib memberikan nafkah kepada isteri dan anaknya, untuk anak menjadi 

anak sah dan mendapatkan akta kelahiran. 

2. Itsbat nikah yang ditolak oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun 

Pada Nomor 009/Pdt.P/2017/PA.Mn adalah:  

Dari hasil wawancara peneliti dengan Ibu Ulfa Fitriani selaku hakim 

di Pengadilan Agama Kota Madiun menurut beliau pada perkara itsbat 

nikah yang ditolak memiliki faktor faktor, yaitu: 
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“Karena untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan Agama Kota 

Madiun mengistbatkan perkawinan pemohon, hakim mempunyai 

banyak pertimbangan. Disini faktor yang melatarbelakangi pemohon 

mengajukan itsbat nikah yaitu ingin membuat akta kelahiran 

anaknya, akan tetapi itsbat nikahnya ditolak karena perkawinannya 

tidak sah dalam unsur kesaksisannya hanya ada satu saksi 

perempuan. Karena pernikahan yang sah itu secara hukum islam  

apabila memenuhi syarat dan rukun, ketentuanya pada Pasal 6 

sampai dengan 10 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, Pasal 14 

sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.”
82

 

Dari pemaparan Ibu Ulfa Fitriani faktor-faktor pada itsbat nikah 

yang ditolak yaitu karena perkawinannya tidak sah dalam unsur 

kesaksiannya hanya ada satu saksi perempuan. 

Ibu Wakhidah menjelaskan dampak dari itsbat nikah yang ditolak 

pada nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Mn yaitu: 

“Dampak dari itsbat nikah yang ditolak adalah maka status 

hukumnya tidak sah. Dampak untuk istrinya secara hukum tidak sah, 

dan tidak berhak atas nafkah, warisan dari suami jika si suami 

meninggal dunia, tidak berhak atas harta gono gini jika terjadi 

perpisahan. 

Dampak untuk suami kebebasan untuk menikah lagi karena 

perkawinan mereka sebelumnya yang secara sirri tidak sah dimata 

hukum, tidak ada tanggungan sehingga suami bisa menghindari 

kewajibannya memberi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya 

tersebut, tidak ada perebutan harta gono gini, warisan. Dan 

selanjutnya, dampak untuk anak-anaknya yaitu dalam statusnya 

dianggapa anak tida sah, anak hanya mempuanyai hubungan perdata 

dengan ibunya saja, dan merugikan anak yang tidak berhak atas 

biaya kehidupan, pendidikan, nafkah,warisan dari bapaknhya.”
83

 

Dari pemaparan diatas menurut Ibu Wakhidah dampak dari itsbat 

nikah itu sangat merugikan untuk istri dan anaknya. 
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BAB IV 

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA 

MADIUN TERHADAP PENETAPAN ITSBAT NIKAH NOMOR 

0045/Pdt.P/2017/PA.Mn  DAN NOMOR 0009/Pdt.P/2017/PA.Mn 

 

A. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun 

Terhadap Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Mn Dan 

Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Mn   

Dalam bab ini penulis akan menganalisis pertimbangan hakim untuk 

perkara itsbat nikah yang dikabulkan pada putusan nomor 

0045/Pdt.P/2017/PA.Mn dan yang ditolak pada putusan nomor 

00099/Pdt.P/2017/PA.Mn di Pengadilan Agama Kota Madiun  mengenai 

penetapan terhadap itsbat nikah, khususnya pada perkara Nomor 

0045/Pdt.P/2017/PA.Mn dan Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Mn. Hukum 

formil sendiri merupakan sumber hukum dengan bentuk tertentu yang 

merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Jadi sumber hukum 

formil ini merupakan kekuatan dasar mengikatnya peraturan-peraturan agar 

ditaati oleh masyarakat maupun oleh penegak hukum.
84

 

Hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun menetapkan permohonan 

Itsbat nikah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

selama ini dijadikan sebagai pedoman hakim sebelum mengabulkan atau 

menolak perkara-perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kota Madiun 
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terutama pada perkara permohonan Itsbat nikah adalah Undang-undang 

Nomor 48 Tahun 2009 tenang Kekuasaan Kehakiman. Dimana dalam Pasal 

3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya hakim wajib menjaga kemandirian 

peradilan. 

Hakim sebagai  pelaksana Kekuasaan Kehakiman mempunyai 

kemerdekaan dan otoritas dalam menjalankan setiap tugasnya, dalam 

menjalankan tugasnya hakim tidak dipengaruhi oleh satupun instansi 

manapun karena hakim hanya tunduk kepada hukum dan keadilan. Atau 

dengan kata lain hakim dalam menjalankan tugasnya tidak boleh terikata 

dengan apapun atau tertekan oleh siapapun tetapi keluasa untuk berbuat 

apapun.
85

 

Dalam melaksanakan tugasnya hakim Pengadilan Agama Kota 

Madiun telah berpedoman pada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman, terutama dalam penetapannya dalam 

perkara-perkara itsbat nikah. Karena di undang-undang tersebut mengatur 

mengenai segala hal mengenai bagaimana hakim dalam memutuskan dan 

menetapkan perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kota Madiun. 

Hakim sebelum memutuskan dan menetapkan sudah menyampaikan 

pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa 

sehingga semuanya memiliki dasar dan alasan hukum yang tepat dan sudah 

sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. 
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Pengadilan Agama  menjadi solusi terakhir bagi masyaraat pencari 

keadilan untuk menyelesaikan permasalhannya. Dimana kewenangan-

kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Kota Madiun. 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 tercatat atau tidak tercatat di KUA (Kantor 

Urusan Agama) setempat. Dimana pernikahan mereka harus dilakukan 

melaui penetapan dari Pengadilan Agama. Itsbat nikah tersebut, bertujuan 

untuk mendapatkan legalitas secara hukum agar dalam tertib administrasi 

bisa terpenuhi yang paling diutamakan oleh petugas PPN (Pegawai Pencatat 

Nikah). 

1. Perkara Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 

0045/Pdt.P/2017/PA.Mn dan Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Mn 

Tentang Duduk Perkaranya, pada kasus putusan nomor 

0045/Pdt.P/2017/PA.Mn ini, telah mengemukakan perjalan rumah 

tangga Para pemohon I dan pemohon II yakni pada tanggal 4 juni 2003 

di Kota Madiun Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan 

pernikahan. Dengan wali nikah yaitu ayah kandung dari Pemohon I 

(Isteri) dengan mas kawin seperangkat alat sholat yaitu: Al-Qur’an, 

uang sebesar 620 Real, dan perhiasan. Dan yang menikahkan para 

pemohon adalah Bapak ustad dari ponorogo yang pada saat ini 

alamatnya tidak ditemukan. Mereka menikah disaksikan oleh saudara 

dan kerabat dekat para pemohon, bahwa para pemohon bersama 
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walinya pada tahun 2005 mendapatkan panggilan dari kedutaan Saudia 

Arabia yang berada di Jakarta untuk melakukan proses pencatatan nikah 

secara resmi. Setelah pemohon II (Suami) mengajukan dokumen 

persyaratan ijin menikah dari Saudia Arabia yang diirim melalui 

kedutaan besar Saudi Arabia yang berada di Jakarta. 

Setelah para pemohon menunggu kurang lebih sekitar 4 bulan, 

pemohon baru menerima buku nikahnya dan mengajukan proses nikah 

secara resmi dan mendapatkan panggilan dari pihak kedutaan besar 

Saudia Arabia yang ada di Jakarta. Selama memiliki dokumen buku 

nikah, pemohon tidak pernah menayadari bahwa buku nikah yang 

selama ini mereka miliki adalah palsu. Pemohon baru menyadari, 

setelah tahun 2017 bulan Agustus pada waktu proses pembuatan visa di 

kantor Imigrasi kota madiun diberitahu oleh pihak imigrasi kota madiun 

bahwa buku nikah yang pemohon miliki tidak sah atau palsu. Pemohon 

melalui kuasa hukumnya langsung klarifikasi dengan pihak Kantor 

Urusan Agama Tarumajaya Kabupaten Bekasi bahwa benar buku nikah 

pemohon tidak sah atau palsu. 

Dalam pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perawan dalam 

usia 21 tahun sedangakan Pemohon II berstatus jejaka dalam usia 39 

tahun. Setelah akad nikah dilaksanakan para Pemohon bertempat 

tinggal di Kota Madiun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya 

suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak, anak pertama laki-laki 

lahir pada tanggal 6 oktober 2005 di Kota Madiun, anak kedua 
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perempuan lahir pada 6 tanggal 6 september 2008 di Kota Madiun dan 

anak ketiga laki-laki lahir pada tanggal 22 juni 2010 di Kota Madiun. 

Dalam melaksanakan pernikahan tersebut para Pemohon tidak ada 

hubungan darah atau tidak ada Dalam melaksanakan pernikahan 

tersebut para Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan 

dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah 

bercerai mapun pindah agama dari agama Islam.Seiring berjalannya 

waktu, pernikahan para pemohon tidak ada pihak ketiga yang 

mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II . 

Sedangkan Tentang duduk perkara, pada putusan nomor 

009/Pdt.P/2017/PA.Mn tersebut, bahwa para Pemohon dengan surat 

permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota 

Madiun pada tanggal 23 Maret 2017 telah mengemukakan perjalanan 

rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II adalah pada tanggal 10 Mei 

1990 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan 

dihadapan Pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama Kota madiun, dan 

pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Ayah 

Kandung Pemohon II dengan dua orang saksi masing-masing bernama 

saksi nikah dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 25.000,00- 

(dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai. 

Dalam pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan 

Pemohon II berstatus perawan dalam usia 25 tahun. Setelah akad nikah 

dilaksanakan para Pemohon bertempat tinggal di Kota Madiun dan 
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telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah 

dikaruniai satu orang anak perempuan yang berumur 22 tahun. 

Dalam melaksanakan 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 menganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut 

dan selama itu pula tetap beraga Islam dan belum pernah bercerai. 

Pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut selama 

ini tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat 

Nikah Kantor Urusan Agama dan setelah Pemohon mengurusnya 

ternyata pernikahan Pemohon tersebut tidak didaftarkan di Kantor 

Urusan Agama (KUA). 

Atas dasar tersebut para Pemohon mengajukan permohonan 

pengesahan nikah untuk keperluan mengurus pembuatan akta kelahiran 

anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon 

(Perempuan umur 22 tahun). 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 
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penetapan yang isinya mengabulkan permohonan Para Pemohon, 

menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang 

dilangsungkan pada tanggal 10 Mei 1990 di hadapan/diwilayah 

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, menetapkan biaya 

perkara menurut hukum, dan atau menjatuhkan penetapan lain yang 

seadil-adilnya. 

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para 

Pemohon telah hadir dipersidangan, kemudian dibacakan surat 

permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan 

Pemohon II dengan perubahan pada posita nomor 1 mengenai wali 

nikah Pemohon II bernama Wali nikah (ayah kandung Pemohon II) 

yang betul wali nikah Pemohon II saat itu adalah kakak kandung 

Pemohon II, karena pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah ayah 

kandung Pemohon II sudah meninggal.  

Kemudian yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah 

Kyai setempat, dan menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon 

II adalah kaka kandung Pemohon II (Sekaligus yang menjadi wali 

Pemohon II tadi) dan Isteri kakak kandung Pemohon II. Sedangkan 

yang hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah 

Pemohon I dan Pemohon II, Kyai Kakak kandung Pemohon II dan isteri 

kakak  kandung Pemohon II. 
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2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun Terhadap 

Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Mn dan 

Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Mn 

Hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun, pada eksistensi dan 

independansinya lembaga Pengadilan Agama sejak terbitnya Undang-

undang No. 7 tahun 1989 jo, Unsang-undang No. 3 tahun 2006 jo. 

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

kedudukannya sejajar dengan lembaga peradilan lain. Kewenangan 

mengadili Pengadilan Agama pasca terbitnya Undang-undang tersebut 

semakin luas seperti masalah perkawinan, poligami, waris, wakaf, 

shodaqoh, ekonomi syari’ah dan masih banyak lagi. 

Hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun menetapkan 

permohonan Itsbat nikah sudah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang selama ini dijadikan sebagai pedoman hakim sebelum 

mengabulkan atau menolak perkara-perkara yang masuk di Pengadilan 

Agama Kota Madiun terutama pada perkara permohonan Itsbat nikah 

adalah Undang-undang  Nomor 48 Tahun 2009 tenang Kekuasaan 

Kehakiman. Dimana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009 yang menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya 

hakim wajib menjaga kemandirian peradila 

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap Hakim Pengadilan 

Agama Kota Madiun. Penulis membagi dua klasifikasi, yaitu 
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menyatakan bahwa perkara voluntair yang diterima dan ditolak. Itsbat 

nikah termasuk dalam perkara voluntair yang diajukan ke Pengadilan 

Agama.  

Pertama, pendapat itsbat nikah yang diterima dijelaskan oleh 

Bapak Mashudi, Perkara voluntair dijelaskan bahwa yang diajukan ke 

pengadilan agama, memang perkara permohonan yang tidak ada pihak 

lawannya yang berarti tidak ada sengketa di dalamnya. Di dalam kasus 

itsbat nikah pada putusan nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Mn adalah para 

pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikahnya ke Pengadilan 

Agama Kota Madiun, karena pemohon ingin menyempurnakan 

pernikahannya dan membuat akta kelahiran anaknya.  

Kedua itsbat nikah yang ditolak disampaikan oleh Ibu Syarifah 

pada putusan nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Mn adalah para pemohon 

mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Kota Madiun untuk 

membuat akta anak kelahiran anaknya akan tetapi pernikahan mereka 

tidak tercatat di KUA dan tidak pernah mendapatkan buku nikah. 

Namun dalam kasus yang penulis teliti bagi mereka yang tidak 

mencatatkan dan atau tidak mendaftarkan  pernikahan mereka 

dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) , maka pernikahan mereka 

dikualifikasikan perkawinan liar dalam bentuk nikah sirri. Namun 

dalam pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa hal 

perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan 
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itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama Kota Madiun. Sedangkan ayat (3) 

menerangkan itsbat nikah yang bisa diajukan ke Pengadilan Agama 

tersebut yang berkenaan dengan: 

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian 

2. Hilangnya akta nikah 

3. Adanya keraguan sah tidaknya salah satu syarat perkawinan 

4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-

undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 

5. Perkawinan yang dilakukan mereka yang tidak mempunyai 

halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor. 1 Tahun 

1974. 

 Selanjutnya disampaikan oleh Bapak Mashudi, Di pengadilan 

Agama Kota Madiun seorang dalam memutuskan suatu  perkara itsbat 

nikah nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Mn menggunakan Undang-Undang 

No 1 Tahun 1974 dan pasal 7 ayat 1 samapai 4 Kompilasi Hukum Islam 

Pasal 26 ayat (4) tentang Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 

2007 tentang Pencatat Nikah serta Kaidah Fiqiyah jika suatu perkara 

tidak sesuai dengan Al-qur’an dan hadist. 

Sedangkan menurut Ibu syarifah,  itsbat nikah yang ditolak  

nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Mn menggunakan Undang-undang pada 

pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan Dan juga 

menggunakan pasal 6 sampai dengan 10 Undang-Undang Nomor 1 
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Tahun 1974, Selain itu, juga berdasarkan hadis riwayat Ibn Hibban dari 

Aisyah R.A. 

Dengan demikian, tidak sedikit dari perkara yang diatur oleh 

undang-undang maka dari itu hakim harus berusaha menggali fakta-

fakta tentang perkara yang akan  diputuskan melalui alat bukti yang ada 

dan menemukan hukumnya dengan sebaik-baiknya dalam penemuan 

hukum yang belum diatur didalam undang-undang maupun yang sudah 

diatur di dalam undang-undang. Akan tetapi, belum jelas  sehingga 

membutuhkan penafsiran lagi. Hakim dalam hal ini harus 

menyesuaikan undang-undang dengan hal-hal yang konkret, oleh 

karena itu peraturan-peraturan tidak dapat mencakup segala peristiwa 

hukum yang timbul di dalam masyarakat. Selain itu, apabila suatu 

undang-undang isinya tidak jelas, maka Hakim berkewajiban untuk 

menafsirkannya sehingga dapat diberikan keputusan yang sungguh-

sungguh dan adil sesuai dengan maksud hukum, yakni mencapai 

kepastian hukum. 

Menurut Penulis, syarat itsbat nikah adalah sama dengan syarat 

pernikahan yaitu suatu perkawinan yang sudah sesuai dalam syariat 

islam. Perkawinan tersebut, sudah sah dengan syarat dan rukun nikah. 

Tetapi belum dicatatkan ke Pejabatan yang berwenang yaitu Pegawai 

Pencatatan Nikah (PPN). Sehingga bagi pelaku nikah sirri, perlu 

mengajukan perkara itsbat nikah ke Pengadilan Agama untuk 

mendapatkan penetapan (pengesahan) nikah. 
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Syarat itsbat nikah menurut Ibu Siti Khoiriyah Pada putusan 

nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Mn Syarat itsbat nikah yang diterima sudah 

memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Sehingga bagi pelaku nikah 

sirri perlu mengajukannya ke Pengadilan Agama Kota Madiun. 

 Akan tetapi menurut Ibu Syarifah dalam itsbat nikah yang ditolak 

oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun tidak terpenuhi syarat 

itsbatnya karena dalam pernikahan mereka terdapat kecacatan hukum 

pada unsur saksi hanya ada satu saksi yaitu perempuan. 

Menurut penulis syarat itsbat nikah  itu, dalam pernikahannya 

harus terpenuhi syarat dan rukun perkawinan. 

Menurut Ibu Siti Khoiriyah, di dalam pasal 2 ayat (1) Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan yang dilakukan 

menurut hukum agama dan kepercayaan itu adalah sah. Akan tetapi 

perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA akan mengurangi sahnya 

perkawinan. Sehingga  itsbat nikah pada putusan nomor 

0045/Pdt.P/2017/PA.Mn wajib melegalkan pernikahannya karena pada 

pernikahan para pemohon mereka sudah memenuhi syarat dan rukun 

pernikahan, hanya saja ada kesalahan dan ketidaktahuan seseorang 

terhadap segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

mengenai prosedur dan tatacara pernikahan sehingga berdampak 

kepada kerugian mereka. Jadi, pernikahan mereka dapat dilegalkan dan 
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pengakuan secara hukum dalam mendapatkan bukti autentik dari 

pernikahan yang telah mereka lakukan pada tanggal 4 juni tahun 2003. 

Sedangkan menurut Ibu Ulfa Fitriani pada pernikahan putusan 

nomor 0009/Pdt.P/2107/PA.Mn tidak dapat dilegalkan  dikarenakan  

syarat dan rukunnya tidak terpenuhi. Jadi pasangan suami istri tersebut 

tidak memiliki bukti autentik. Dan tidak dapat membuat akta kelahiran 

anaknya.  

Menurut penulis, itsbat nikah yang dapat dilegalkan yaitu jika 

dalam pernikahan para pemohon telah memenuhi syarat dan rukun 

perkawinan. 

Di dalam Pengadilan Agama, pengadilan mempunyai 

kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara yang masuk ke 

Pengadilan Agama seperti perkara perkawinan, kewarisan, wasiat dan 

hibbah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan sodaqoh, 

ekonomi syariah. Dan kekuasaan kehakiman ini diatur dalam Peraturan 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. 

Di dalam Undang-undang tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 

(1) dinyatakan sebagai berikut: 

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka 

untuk menyelenggarakan peradilan guna meneggakan hukum dan 

keadilan berdasrkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
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Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara 

Hukum Republik Indonesia.”
86

 

Penjelasan dari Bapak mashudi selaku ketua sidang  dalam 

memutus itsbat nikah pada putusan nomor 0045/Pdt.P/2014/PA.Mn 

dengan alasan Para pemohon telah melaksanakan pernikahan di Kota 

Madiun pada tahun 2003. Pada tahun 2005 para pemohon telah 

melakukan proses pencatatan  nikah dibantu oleh biro jasa ibu Azizah 

yang dikenalan oleh oknum pihak kedutaan besar Saudi Arabia yang 

ada di Jakarta. Pada kenyataanya buku nikah yang dimiliki oleh 

pemohon itu palsu, baru disadari setelah tahun 2017 bulan agustus pada 

waktu mereka proses pembuatan visa di kantor imigrasi kota madiun. 

Diketahui pada pasal Pasal 7 ayat (3) poin d bahwa: Adanya 

perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974. Majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan para 

pemohon telah sah secara agama, jika itsbat nikah mereka tidak 

dikabulan akan berdampak pada anaknya dan senasabnya nanti. Dalam 

hal ini hakim menggunakan kaidah fiqiyah. Yang artinya adalah “ 

Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat. 

Maka penafsiran yang digunakan hakim yaitu dengan 

menggunakan contra legem yaitu Putusan Hakim Pengadilan yang 

mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga 

Hakim tidak menggunakan sebagai dasar pertimbangan atau bahkan 

bertentang dengan pasal Undang-undang  sepanjang pasal Undang-

                                                           
86 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 
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undang tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan rasa 

keadilan masyarakat. Karena ketidaktahuan seseorang terhadap segala 

ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga berdampak pada 

kerugian yang para pemohon. Dan dikarenakan hakim tidak 

menerapkan pasal 2 angka (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan karena pasal tersebut tidak memenuhi asas 

kepatutan dan keadilan. 

Menurut penulis, hakim Pengadilan Agama Kota Madiun 

menggunakan contra legem bahwasannya penemuan hukum tersebut, 

sesuai dengan aliran hukum bebas. Dimana dalam keadaan tertentu 

hakim bahkan boleh menyimpang dari undang-undang, demi 

kemanfaatan mayarakat. Dalam hal ini hakim mengggunakan penemuan 

hukum otonom yaitu jika hakim dalam menjatuhkan putusannya 

dibimbing oleh pandangan-pandangan, pemahaman, pengalaman,  dan 

pengamatan atau pikirannya sendiri. Jadi hakim memutus suatu perkara 

yang dihadapkan padanya menurut apresiasi pribadi, tanpa terikat 

mutlak kepada ketentuan undang-undang.
87

 

Akan tetapi hakim tidak mempertimbangkan dampak dari negatif 

atas pengabulan permohonannya. Sehingga masih banyak yang 

melakukan nikah sirri di lingkungan masyarakat sekitar terutama di 

Indonesia ini masih banyak sekali yang melakukan nikah sirri. 

                                                           
87 Dewi Iriani, Pengetahuan ilmu hukum dan pengenalan tentang hukum di indonesia 

(Ponorogo:CV. Senyum Indonesia), 83-89. 
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Seharusnya hakim dalam mengabulkan harus benar-benar  mengandung 

tiga unsur yaitu keadilan, kepastian hukum dan  kemanfaatan bagi 

masyarakat. 

Dalam hal ini itsbat nikah putusan nomor 

0009/Pdt.P/2017/PA.Mn yang dijelaskan oleh Ibu Wakhidah, dengan 

alasan Para Pemohon telah melakukan pernikahan di Kota Madiun Pada 

Tahun 1990. Dihadapan Pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama Kota 

Madiun. Dan pada fatktanya atau kenyataanya setelah dipertimbangakn 

ternyata para pemohon dalam pernikahannya melanggar peraturan 

syariat islam. Pada kenyataanya mereka menikah tidak terpenuhi di 

unsur saksi, yaitu hanya ada satu saksi perempuan Seharusnya dalam 

pernikahan harus terpenuhi syarat dan rukunnya yaitu, ada wali, calon 

mempelai perempuan, calon mempelai laki-laki, dua orang saksi laki-

laki, ,mahar, ijab dan qobul.  

Menurut penulis, dalam itsbat nikah yang ditolak ini 

pertimbangan hakim sudah benar, agar masyarakat tidak semena-mena 

melakukan nikah sirri. Sehingga mereka tahu betapa pentingnya 

pencatatan nikah itu yang sesuai dengan Pasal  7 ayat 1 sampai 4 pada 

Kompilasi Hukum Islam. 
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B. Analisis Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Diajukannya 

Permohonan Itsbat Nikah Nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Mn dan Nomor 

0009/Pdt.P/2017/PA.Mn 

Dari data yang dihasilkan oleh peneliti tiap tahun pasti ada 

permohonan itsbat nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Kota Madiun. 

Permohonan itsbat nikah yang ada di Pengadilan Agama Kota Madiun pada 

tahun 2015 ada 1 permohonn itsbat nikah, pada tahun 2016 ada 1 

permohonan itsbat nikah, dan pada tahun 2017 ada 5 perkara itsbat nikah. 

Dari penjelasan  Ibu Izzatun Tiyas Rohmatin, faktor yang 

melatarbelakangi itsbat nikah pada putusan nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Mn 

adalah Pada pernikahan para pemohon pada tanggal 4 Juni 2003 di Kota 

Madiun, dengan wali nikah ayah kandung, mas kawin seperangkat alat 

sholat, Al-Qur’an, uang sebesar 620 Real yang menikahkan adalah seorang 

Ustad. Pada tahun 2005 para pemohon bersama wali mendapat panggilan 

dari kedutaan Saudia Arabia yang berada di jakarta untuk melakukan proses 

pencatatan nikah secara resmi. Dan dibantu oleh biro jasa, bahwa dalam 

pernikahannya ternyata dokumen yang mereka punyai ternyata palsu. Selain 

itu juga karena pada perkawinan mereka adanya keterangan tentang sah atau 

tidaknya salah satu syarat perkawinan (Pasal 7 ayat 3 huruf c) Komilasi 

Hukum Islam dan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka terdapat  yang 

tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974 yang tertera pada (Pasal 7 ayat 3 huruf e) Kompilasi Hukum 

Islam. 
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Sedangkan menurut Ibu Ulfa Fitriani, faktor yang melatarbelakangi 

itsbat nikah pada putusan nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Mn adalah Pada 

mereka menikah tanggal 10 mei 1990, telah melangsungkan pernikahan 

menurut agama islam di KUA. Permohonan pengesahan ini diajukan untuk 

mengurus pembuatan akta kelahiran anaknya. Saat penikahan yang menjadi 

wali adalah wali nikah dan yang menjadi saksi yaitu saksi nikah dengan dua 

orang saksi dan mas kawin sejumlah 25.000. Bahwa selama mereka 

menikah tidak pernah mendapatkan kutipan akta nikah, setelah para 

pemohon mengurusnya ternyata pernikahannya tidak didaftarkan ke KUA. 

Pada hari sidang berikutnya kemudian dibacakan surat permohonnya 

ternyata yang menjadi wali nikah adalah kakak kandungnya bukan si ayah 

karena ayahnya sudah meninggal dunia. Dan yang menikahkan adalah 

seorang kyai dan yang menjadi saksi yaitu kakak kandung pemohon II. 

Selain itu juga faktor yang melatar belakangi itsbat no 

0009/Pdt.P/2017/PA.Mn ditolak adalah Pada pasal 7 ayat 1 perkawinan 

hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai 

Pencatat Nikah. 

Menurut penulis, untuk itsbat  nikah yang diterima para pemohon 

harus lebih hati-hati dengan adanya biro jasa itu. Sehingga tidak 

mengakibatkan kefatalan dalam dokumen yang mereka punyai. Sedangkan 

untuk itsbat nikah yang ditolak, para pemohon telah dirugikan oleh kyai 

yang menikahkannya. Karena pada pernikahannya hanya ada satu orang 

saksi perempuan dan kurangnya ilmu agama bagi para pemohon. 
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Di dalam undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan 

kehakiman hakim dalam menetapkan sebuah permohonan harus sesuai 

dengan nilai-nilai hukum yang sudah diatur yaitu dengan rasa keadilan, dan 

yang hidup di masyarakat. Terdapat pada pasal 5 ayat (1) menejelaskan: 

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami 

nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” 

Jadi, dalam proses persidangan hakim akan menanyakan alasan-alasan 

apa yang sesungguh terjadi diajukannya permohonan itsbat nikah di 

Pengadilan Agama Kota Madiun Pada Tahun 2017. Dari data yang 

didapatkan oleh peneliti di Pengadilan Agama Kota Madiun ada dua faktor 

yang melatarbelakangi diajukannya itsbat nikah di Pengadilan Agama Kota 

Madiun.  

Alasan-alasan  yang ada dalam pengajuan itsbat nikah di Pengadilan 

Agama Kota Madiun  adalah  alasan hukum yang dapat diajukan sebagai 

pertimbangan Hakim untuk mengabulkan permohonan itsbat nikah. 

Alasannya dapat dikategorikan dalam penyimpangan  terhadap Pasal 7 ayat 

(3) poin d. Sehingga alasan tersebut, hakim bisa menjadikannya sebagai 

fakta-fakta hukum yang nantinya akan dipertimbangkan dengan bukti-bukti 

dan keteranagn para saksi-saksi yang akan menjelaskan peristiwa kedua 

belah pihak dalam pernikahanya mereka di dalam persidangan. 

Tetapi, perkara permohonan itsbat nikah di Pengadilan Madiun 

diakibatkan ingin menyempurnakan status pernikahan mereka dan membuat 
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akta kelahiran anak mereka. Faktor-faktor lain untuk itsbat yang dikabulan 

yaitu masyarakat akan menggampangkan nikah sirri. Dan untuk itsbat yang 

ditolak faktornya mereka pada waktu pernikahan kurangnya memahi ilmu 

agama , sehingga tidak terpunihi di syarat dan rukun pernikahannya. 
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BAB V 

  PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Pertimbangan hakim atas diterimanya putusan nomor 

0045/Pdt.P/2017/PA.Mn karena dalam pernikaha mereka  syarat dan rukun 

perkawinannya sudah memenuhi syari’at islam seperti calon mempelai 

laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, dua orang saksi laki-laki, ijab 

dan qobul. Sesuai dalam Pasal  20 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 

Tentang kompilasi Hukum Islam. Dan hakim menggunakan contra legem, 

karena pada pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidak 

memenuhi asas kepatuhan dan keadilan. Pertimbangan hakim atas 

ditolaknya putusan nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Mn karena pada syarat dan 

rukun perkawinannya tidak terpenuhi.  Hanya terdapat satu saksi yaitu 

saksi perempuan.seperti yang dijelaskan dalam Pasal 6 sampai 10 Undang-

undang Perkawinan dan Pasal 14 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum 

Islam. 

2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi diajukannya permohonan itsbat nikah 

yang diterima putusan nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Mn adalah ingin 

menyempurnakan pernikahannya karena buku yang mereka dapat adalah 

buku nikah palsu. Selain itu yang dijelaskan pada Pasal 7 Ayat 3 huruf e 

Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka 
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yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang 

No. 1 Tahun 1974. Faktor-faktor yang melatarbelakangi diajukannya itsbat 

nikah yang ditolak putusan  nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Mn adalah ingin 

membuat akta kelahiran anaknya. Dalam pernikahan mereka tidak ada 

hubungan sedarah, pernikahannya ada cacat hukum. Karena saksi dalam 

pernikahan para pemohon hanya ada satu orang saksi perempuan. Selain 

itu juga,  bahwa status anaknya adalah hasil perkawinan mereka yang sah. 

Akan tetapi anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan kepada 

ibunya dan keluarga dari ibu, sedangkan hubungan keperdataan kepada 

ayah tidak ada. 

B. Saran  

1. Dalam hal ini masalah itsbat nikah banyak dari masyarakat yang tidak 

mengetahui bagaimana tata cara mengajukan itsbat nikah sebaiknya 

pemerintah harus lebih luas lagi mempublikasikan tentang itsbat nikah 

ke masyarakat agar dapat memenuhi tentang itsbat nikah.  

2. Perlunya penyuluhan dan sosialisasi mengenai dampak yang 

ditimbulkan dari perkawinan di bawah tangan atau perkawinan sirri, 

Perkawinan yang dilakukan di bawah tangan segera dilakukan 

pencatatan perkawinan sehingga dapat memperjelas status anak yang 

dilahirkan, mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi masalah 

dikemudian hari mengenai status perkawinan dan perkawinan itu 

mempunyai kekuatan hukum yang kuat. 
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