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ABSTRAK 

 

 Laili, Rika Nur. 2019. Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama 

Ponorogo Tentang Penolakan Isbat Nikah Perspektif  Studi Hukum Kritis 

(Studi Perkara Nomor: 402/Pdt. P/2018/PA. Po). Skripsi. Jurusan Hukum 

Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Syariah Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Lukman Santoso, M.H. 

 Kata Kunci: Isbat Nikah, Wali Muhakkam, Interpretasi Hukum, Studi Hukum 

Kritis.  

 Penelitian ini berangkat dari kasus penolakan isbat nikah oleh majelis hakim 

Pengadilan Agama Ponorogo dalam Penetapan Nomor: 402/Pdt.P/2018/PA.Po. 

Berdasarkan pertimbangan hakim, menggunakan wali muhakkam sebagai wali 

nikah adalah tidak sesuai Pasal 20 dan Pasal 23 KHI. Dalam Pasal 2 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa 

perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaannya. Dampak penolakan isbat nikah ini, anak pemohon 

tidak memiliki hak nasab kepada ayahnya. Padahal putusan hakim idealnya 

menerapkan asaskeadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji antara 

lain: Pertama, Bagaimana tinjauan teori interpretasi hukum terhadap dasar hukum 

hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 402/Pdt. 

P/2018/PA. Po tentang  Penolakan Isbat Nikah? Kedua, Bagaimana tinjauan studi 

hukum kritis terhadap Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 402/Pdt. 

P/2018/PA. Po tentang  Penolakan Isbat Nikah? 

 Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif 

yang termasuk studi kepustakaan (library research). Sedangkan untuk sumber 

data primer penelitian ini adalah Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 

402/Pdt. P/2018/PA. Po. Peneliti dalam menganalisis data menggunakan metode 

analisis deskriptif dengan pola berfikir deduktif dan teknik pengumpulan data 

menggunakan studi dokumentasi. 

 Dari kedua rumusan masalah diatas, setelah dilakukan penelitian dapat 

disimpulkan bahwa majelis hakim dalam menolak permohonan isbat nikah 

menggunakan teori interpretasi sistematis yang mengaitkan peraturan satu dengan 

lainnya dan interpretasi gramatikal sebagai penalaran hukum. Analisis perspektif 

studi hukum kritis, melihat majelis hakim masih menganut paradigma positivistik 

dengan tidak melakukan terobosan hukum, majelis hakim hanya melihat dari 

aspek yuridis sehingga keadilan yang diciptakan dalam penetapan ini adalah 

keadilan hukum (legal justice), yaitu keadilan yang hanya berdasarkan hukum 

positif dan perundang-undangan saja. Keadilan seperti ini termasuk menganut 

aliran legalistik positivisme. Hakim lebih condong kepada nilai kepastian hukum 

daripada nilai keadilan dan nilai kemanfaatan yang berseberangan dengan ajaran 

prioritas baku Gustav Radbruch. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A.   Latar Belakang Masalah 

Allah menciptakan Adam sebagai manusia pertama kali dan 

mengangkatnya sebagai khali>fah fi> al-‘ard}, kemudian Allah menjadikan 

pasangan yang bernama Hawa. Dari pasangan Adam dan Hawa-lah 

pernikahan pertama kalinya terjadi dan lahir sejumlah keturunan anak 

manusia.1 Simbol pemahaman tentang pernikahan antara Adam dan Hawa 

dapat dipahami dari firman Allah Swt dalam surat an-Nisa<’ ayat 1: 

َها َزْوَجَها  اَي أَيُّهَا النَّاُس ات َُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم مِ ْن ن َّْفٍس وَّاِحَدٍة وََّخَلَق ِمن ْ
ُهَما  رَِجاًلا َكِثرياا وَِّنَساءا  َوات َُّقوا هللَا الَِّذي َتَساءَلُوَن بِِه َواْْلَ ْرَحاَم  ِإنَّ هللاَ  َوَبثَّ ِمن ْ

 َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيباا
Artinya: “ Hai sekalian, bertakwalah kepada Allah yang menciptakan 

kamu dari seorang diri (Adam), dan dari padanya Allah menciptakan 

istrinya (Hawa); dan dari pada keduanya (Adam dan Hawa) Allah 

Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak 

dan dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu 

sama lain, dan (peliharah)hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah 

selalu menjaga dan mengawasi kamu”.2 

 

Maka perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita 

kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan, rumah tangga dapat 

ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan 

masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul suami istri, mereka saling 

berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Keluarga 

                                                           
1 Muhammad Amin Suna, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Pustaka, 2004), 60-61. 
2 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Solo: PT Qomari Prima Publisher, 

2007), 77.   



2 
 

 

yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga 

sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah SWT.3 
Untuk membentuk keluarga sejahtera dan bahagia sebagaimana  

tersebut diatas, maka diperlukan perkawinan yang sah yang sesuai dengan 

norma agama dan tata aturan yang berlaku. Menurut hukum Islam  

perkawinan adalah akad (perikatan) antara wali wanita calon istri dengan pria 

calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan 

jelas berupa ijab (serah) dan diterima (kabul) oleh si calon suami yang 

dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat.4 

Menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, “rukun perkawinan terdiri 

dari calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua 

orang saksi, dan ijab dan kabul.”5 Salah satu rukun perkawinan adalah adanya 

wali, keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu keharusan  

maka tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali 

ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama 

secara prinsip.6 

Menurut Peraturan Menteri Agama Pasal 1 ayat (2) Nomor 30 Tahun 

2005, ”Wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang 

ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon 

                                                           
3 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum perdata Islam Indonesia (Jakarta: Kencana, 2012), 1. 

 4 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut:Perundangan, Hukum  Hukum 

 Agama (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), 6. 
 5 Pasal 14, Kompilasi Hukum Islam.  
 6 Irfan, “Wali Nikah dalam Pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi’i dan Relevansinya Dengan 

 UU No. 1 Tahun 1974,” Ar-Risalah, Vol. 15 No. 2  (November 2015), 207. 
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mempelai wanita yang tidak mempunyai wali”.7 Maka  jelas bahwa yang 

ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali hakim adalah Kepala KUA 

Kecamatan.  

 Akan tetapi dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun  

1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila 

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan 

tersebut. Sehingga setiap perkawinan dapat dicatatkan menurut perundang-

undangan yang berlaku. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan 

bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam 

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

tentang  Perkawinan”.8 

 Dalam konteks ini, menarik mencermati kasus yang terjadi di 

Ponorogo. Di mana masih terdapat wali nikah selain wali nasab dan wali 

hakim (penguasa atau orang yang diangkat oleh penguasa atau pemerintah). 

Wali tersebut adalah seorang laki-laki yang diangkat oleh calon Istri/keluarga 

calon istri atau disebut dengan wali muhakkam. Mengingat dampak dari  

perkawinan yang tidak tercatat selain akan merugikan hak sipil perempuan 

juga merugikan hak perdata anak, maka penting bagi pasangan suami istri 

yang menikah siri untuk mengajukan permohonan  isbat nikah ke Pengadilan 

Agama. 

Isbat nikah diajukan oleh seseorang ke Pengadilan Agama dalam 

bentuk permohonan dan terbatas mengenai: a) Adanya perkawinan dalam 

                                                           
 7 PMA Nomor 30 Tahun 2005, tentang Wali Hakim. 

8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi 

Hukum Islam, (Graha Media, 2014), 2. 
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rangka penyelesaian perceraian; b) Hilangnya akta nikah; c) Ada keraguan 

tentang sah/ 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 UU. No 1 Tahun 1974.9 

Isbat nikah juga dapat diajukan melalui sidang keliling Pengadilan 

Agama. Hal ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 

2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan 

Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah dalam rangka Penerbitan Akta 

Perkawinan, Buku Nikah,  dan Akta Kelahiran. Dalam Peraturan ini yang 

dimaksud dengan Pelayanan Terpadu adalah rangkaian kegiatan yang 

dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan 

tempat tertentu antara Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama, Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten/ Kota Kantor Urusan Agama 

Kecamatan,  dalam layanan memberikan pelayanan pengesahan perkawinan 

dan perkara lainnya sesuai dengan kewenangan Pengadilan Negeri dan isbat 

nikah sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama dan untuk memenuhi 

pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran.10 

Kasus menikah siri dengan menggunakan wali muhakkam sebagaimana 

tersebut diatas juga menjadi salah satu objek permohonan isbat nikah di 

Pengadilan Agama Ponorogo  dengan nomor perkara 402/Pdt.P/2018/PA.Po 

yang mana pemohon telah melakukan pernikahan siri atau perkawinan di 

                                                           
 9 Kompilasi HukumIslam (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), 3. 

10    Pasal 1, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015. 
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bawah tangan namun belum bercerai dengan mantan istrinya. Akibat 

pernikahan tersebut mereka tidak bisa membuat akta kelahiran anaknya 

sehingga mereka harus mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan 

Agama Ponorogo.11 

Akta kelahiran tersebut akan digunakan oleh anak-anak hasil 

pernikahan siri untuk dapat mengikuti pendidikan formal sehingga kelak 

menjadi anak yang berguna bagi agama, bangsa dan yang dan negara. Selain 

itu akta kelahiran merupakan sebuah pengakuan hukum bahwa anak tersebut 

adalah anak sah yang lahir dari pernikahan tersebut sehingga otomatis anak 

dari pernikahan sirri tersebut akan dapat menjadi ahli waris yang sah. Karena 

itu pengabulan permohonan isbat nikah dengan tujuan agar dapat 

mendapatkan akta kelahiran untuk memenuhi kemaslahatan daruri dalam 

kemaslahatan akal, kemaslahatan keturunan dan  kemaslahatan harta, mutlak 

ditegakkan.12  

Selain pernikahan pemohon yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan 

Agama, terdapat permasalahan tentang syarat wali nikah dalam 

pernikahannya. Dalam kasus ini wali nikah yang ditunjuk adalah wali yang 

tidak sesuai menurut Undang-Undang yaitu wali muhakkam atau Kiai yang 

dianggap paham agama. Penggunaan wali muhakkam ini karena ayah dari 

mempelai wanita telah meninggal dunia dan tidak ada lagi wali nasab yang 

bisa menjadi wali nikahnya. Maka yang seharusnya menjadi wali nikah 

                                                           
11  Dokumen Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Perkara Nomor:402/Pdt.P/2018/PA.PO.,   

 7. 
12  Mukhtaruddin Bahrun, “Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Menurut Kompilasi 

 Hukum Islam,” Jurnal Diskursus Islam, Vol. 1 No. 2 (Agustus 2013), 221. 
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adalah wali hakim, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 23 ayat 

(1) KHI, wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali 

nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui 

tempat tinggalnya atau gaib.13 

Perkawinan siri dan tidak tercatat dilakukan karena ada beberapa faktor 

penyebab yang mempengaruhi antara lain: (1) kesadaran hukum yang masih 

rendah; masyarakat masih banyak yang kurang mengetahui pentingnya 

pencatatan perkawinan, terutama bagi masyarakat pedesaan; (2) adat istiadat, 

dimana sudah turun temurun sejak dahulu orang tuanya juga tidak dicatatkan 

perkawinannya; (3) sebagian kecil ekonomi (tidak mampu/tidak punya biaya) 

dan (4) kyai kurang mendukung program pemerintah dalam pelaksanaan UU 

Perkawinan; (5) keinginan berpoligami namun tidak mendapat izin dari istri 

pertama: (6) tidak ingin repot-repot mengurus surat-surat persyaratan 

perkawinan.14 

Menurut hukum Islam, perkawinan siri adalah sah, asalkan telah 

memenuhi syarat rukun perkawinan. Namun dari aspek peraturan perundang-

undangan perkawinan model ini belum lengkap dikarenakan belum 

dicatatkan. Pencatatan perkawinan hanya merupakan perbuatan administratif 

yang tidak berpengaruh pada sah tidaknya perkawinan.15 

Meskipun perkawinan siri dan tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat 

Nikah tidak mempengaruhi sah tidaknya suatu perkawinan, namun akan 

                                                           
13 Pasal 23, Kompilasi Hukum Islam.  
14 Balitbang dan Diklat Kementrian Agama RI, Menelusuri Makna di Balik 

FenomenaPerkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat (Jakarta: Puslitbang 

Kehidupan Keagamaan, 2013), 273-274. 
15 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: UII Press, 2011), 211. 
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timbul akibat hukum dari peristiwa tersebut antara lain: Pertama, perkawinan 

dianggap tidak sah, meskipun perkawinan dilakukan menurut Agama dan 

kepercayaan, namun dimata negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah 

jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA)  atau Kantor Catatan 

Sipil. Kedua, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan 

keluarga ibu. Anak-anak yang dilahirkan diluar perkawinan atau perkawinan 

yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, dan hanya mempunyai 

hubungan perdata dengan Ibu atau keluarga Ibu (Pasal 42 dan 43 undang-

undang Perkawinan). Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak 

ada. Ketiga,istri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suaminya.16 

Dalam hal lapangan hukum perdata hakim dimungkinkan memiliki 

koridor penafsiran hukum yang lebih luas  dan putusan pun dipengaruhi oleh 

paradigma yang dianut hakim tersebut. Dari sisi paradigma dapat diketahui 

bahwa hakim terbagi menjadi dua, yaitu paradigma positivistik dan 

paradigma diluar positivistik.17 

Pada penetapan penolakan isbat nikah ini selain perkawinannya 

dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum juga  menimbulkan 

dampak negatif. Dampak negatif tersebut antara lain, Pertama, istri tidak 

berhak menuntut nafkah dan harta bersama. Kedua, anak yang terlahir dari 

perkawinan siri tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan  ibunya 

saja dan tidak memiliki hak waris dari ayahnya. Sedangkan putusan hakim 

                                                           
16  Endang Ali Ma’sum, Kepastian Hukum Itsbat Nikah, disampaikan dalam Forum Diskusi 

 Penelitian Oleh Balitbang Diklat Kumdil MA RI, Banten, 15 Mei 2012, 3. 
17  Widodo Dwi Putro, “Tinjauan Kritis-Filosofis Terhadap Paradigma Positivisme Hukum,”        

  Disertasi (Jakarta: Universitas Indonesia, 2011), 3. 
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idealnya yang diharapkan masyarakat pencari keadilan adalah mampu 

menerapkan asas kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.  

Kaidah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan akan 

memudahkan bagi hakim dalam menjalankan putusannya, karena dengan 

integrasi moral yang tinggi dapat menerapkan kaidah hukum tersebut. Namun 

jika kaidah hukumnya samar bagi hakim, maka terbuka peluang menjatuhkan 

putusan berdasarkan keadilan dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup 

dalam masyarakat.18 

Oleh karena itu penulis tertarik mengkaji peristiwa hukum tersebut, 

dengan mengangkat sebuah penelitian dengan judul  “Analisis Terhadap 

Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Tentang Penolakan Isbat Nikah  

Perspektif Studi Hukum Kritis (Studi Perkara Nomor: 402/Pdt. 

P/2018/PA. Po”. 

B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka 

dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tinjauan teori interpretasi hukum terhadap dasar hukum hakim 

dalam penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 402/Pdt. 

P/2018/PA. Po tentang  Penolakan Isbat Nikah?  

2. Bagaimana tinjauan studi hukum kritis terhadap penetapan hakim 

Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 402/Pdt. P/2018/PA. Po tentang  

Penolakan Isbat Nikah ? 

                                                           
18 Supandriyo, Asas Kebebasan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana (Yogyakarta: Arti  Bumi 

Intaran, 2019),82. 
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C. Tujuan Penelitian 

  Selanjutnya penelitian ini bertujuan untuk memenuhi tugas akademik 

guna memperoleh gelar sarjana dalam fakultas syariah, juga didorong oleh 

beberapa tujuan penelitian yang berkaitan dengan isi rumusan masalah diatas, 

antara lain: 

1.  Untuk menganalisis interpretasi hukum yang digunakan hakim dalam 

penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 402/Pdt.P/2018/PA. Po 

tentang Penolakan Isbat Nikah. 

2. Untuk menganalisis berdasarkan tinjauan studi hukum kritis terhadap 

penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 402/Pdt.P/2018/PA. Po 

tentang  Penolakan Isbat Nikah. 

D. Manfaat Penelitian 

  Untuk  memberikan hasil penelitian  yang  berguna,  serta diharapkan 

mampu menjadi dasar secara keseluruhan untuk dijadikan pedoman bagi 

pelaksanaan secara teoritis maupun praktis, maka peneliti ini sekiranya 

bermanfaat diantaranya: 

1. Secara teoritis yaitu memperkaya khazanah keilmuan, bagi peneliti yang 

akan datang agar dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dan contoh 

untuk referensi bagi peneliti lainnya, yang ingin melakukan penelitian 

dengan tema yang sama. Dan sebagai sarana untuk menambah wawasan 

peneliti terutama dalam bidang yang ditekuni selama ini. 

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi 

untuk memahami secara mampu memberikan deskripsi yang jelas 
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tentang pertimbangan hakim dalam penolakan isbat nikah di Pengadilan 

Agama Ponorogo. Sehingga penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi 

terhadap penolakan isbat  nikah di Pengadilan Agama Ponorogo, dan 

sebagai pengetahuan oleh masyarakat khalayak umum untuk memahami 

pentingnya syarat, rukun dan pencatatan dalam pernikahan. 

E. Telaah  Pustaka 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian ini, sangat penting 

untuk mengkaji lebih dahulu penelitian yang pernah dilakukan. Kajian 

peneliti sebelumnya  digunakan untuk menegaskan bahwa kajian penelitian 

ini sama sekali bukan pengulangan atau duplikasi dari penelitian sebelumnya. 

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan diantaranya: 

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Zuni Ayu Pratiwi, berjudul 

“Analisis Yuridis Terhadap Isbat Nikah Karena Pernikahan Sirri Oleh Wali 

Muhakkam Dalam Penetapan Pengadilan Agama Bangkalan No. 

0720/Pdt.P/2017/PA.Bkl”.’ Dalam skripsi ini meneliti tentang permohonan 

isbat nikah karena pernikahan siri menggunakan wali muhakkam yang 

dikabulkan oleh hakim serta pertimbangan hakim dalam penetapan  

Pengadilan Agama Bangkalan. Kemudian dianalisis dengan kesimpulan 

bahwa, menurut hukum positif di Indonesia pertama, pertimbangan hakim 

yang menerima permohonan isbat nikah pernikahan siri ini sudah benar, 

bahwa permohonan pemohon telah sesuai dengan pasa 7 ayat (2) dan ayat (3) 

huruf e KHI, selain itu syarta dan rukun dalam pernikahan tersebut juga telah 

sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Kedua, Pertimbangan hakim 



11 
 

 

Pengadilan Agama Bangkalan mengenai wali muhakkam menurut hukum 

positif tidak tepat karena yang dimaksud wali dalam Pasal 23 KHI adalah 

wali hakim.19 

 Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Nur Halimah berjudul, “Wali 

Nikah Menurut Imam Malik dan Imam Syafi’i”. Dalam skripsi ini  meneliti 

tentang wali nikah yang bahwasanya menurut kedua Imam tersebut  nikah 

tanpa wali tidak sah karena wali termasuk dalam rukun sah nikah. Pembagian 

wali nasab dari kedua Imam tersebut sama yaitu wali mujbir dan ghairu 

mujbir. Imam Malik berpendapat dalam memilih wali itu harus runtut. 

Sedangkan menurut Imam Syafi’i ketika tidak ada wali nasab boleh 

berpindah ke wali lainnya dengan runtut yang sudah diatur syara.20 

  Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Andi Rishadi berjudul, 

“Praktik Pernikahan Sirri Dengan Menggunakan Wali Muhakkam di Desa 

Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut”. Dalam skripsi ini 

meneliti tentang peristiwa pernikahan siri dengan menggunakan wali 

muhakkam sebab calon mempelai wanita dilarang oleh wali nasabnya untuk 

menikah dengan laki-laki yang sudah dia pilih, karena laki-laki tersebut sudah 

berkeluarga, bahkan sudah mempunyai 3 tiga orang anak. Adapun faktor 

penyebab suami istri menikah karena keduanya saling merasa cocok, di 

samping itu faktor lain yang ikut mempengaruhi adalah ketidakpuasan suami  

atas pelayanan dari istri pertama, maka dari itu suami ingin beristri lagi agar 

                                                           
19 Zuni Ayu Pratiwi, “Analisis Yuridis Terhadap Isbat Nikah Karena Pernikahan SirriOleh Wali 

Muhakkam Dalam Penetapan Pengadilan Agama Bangkalan No. 720/Pdt.P/2017/PA.Bkl. 

”Skripsi (Surabaya: UIN Surabaya, 2018), 10. 
20 Nur Halimah, “Wali Nikah Menurut Imam Malik dan Imam Syafi’i,” Skripsi (Ponorogo:IAIN 

Ponorogo, 2017), 2. 
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bisa mendapat pelayanan  dan perhatian yang lebih baik. Dari pernikahan ini  

berdampak pada terjadinya ketidakpastian status hukum perkawinan mereka 

karena tidak ada akta nikah dan pemberhentian secara tidak hormat atas 

pekerjaan mereka sebagai Pegawai Negeri Sipil  yang melanggar Peraturan 

Pemerintah No. 45 tahun 1990 Tentang Izin Perkwainan dan perceraian Bagi 

Pegawai Negeri Sipil.21 

  Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Alwi Sihab berjudul,” 

Peran Kiai Sebagai Wali Muhakkam”.  Dalam skripsi ini meneliti tentang 

maraknya penggunaan kiai dalam pernikahan sebagai wali muhakkam yang 

terjadi di Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolingo. 

Adapun pertimbangan calon pengantin menggunakan kiai sebagai wali 

muhakkam dipengaruhi dengan keterbatasan ekonomi, mendalilkan takut 

akan ada dosa, menghindari zina, kecelakaan (hamil pranikah), kawin lari, 

dan kurang memenuhi syarat Undang-Undang. Serta, Kiai sebagai wali 

muhakkam tidak mempunyai implikasi (kekuatan) hukum di Indonesia, 

menurut undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia maupun 

Peraturan Mentri Agama. Sebab yang berhak menjadi wali ialah wali nasab 

serta dari pihak Kantor Urusan Agama melalui penetapan dari Pengadilan 

Agama.22 

   Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Nur Halimah 

berjudul,”Analisis Terhadap Penolakan Permohonan Isbat Nikah Dan Asal-

                                                           
21 Andi Rishadi, “Praktik Pernikahan Sirri Dengan Menggunakan Wali Muhakkam di Desa 

Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut,”Skripsi (Banjarmasin:UIN 

Banjarmasin, 2018 ), 3. 
22 Alwi Sihab,“Peran Kiai Sebagai Wali Muhakkam,”Skripsi (Malang: UIN Malang, 2013), 3. 
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Usul Anak (Studi Penetapan Pengadilan Agama Blora Nomor: 

0056/Pdt.P/2015/PA.Bla)”.  Dalam skripsi ini meneliti tentang penetapam 

Pengadilan Agama yaitu tentang penolakan permohonan isbat nikah dan asal-

usul anak karena pemohon wanita masih menjadi istri sah orang lain. Adapun 

hasil penelitian tersebut diantaranya Pertama, dalam penetapan  perkara 

permohonan isbat nikah dan asal-usul anak masih belum mampu memberikan 

keadilan dan manfaat bagi masyarakat pencari keadilan. Yaitu tidak bisa 

memberikan perlindungan terutama kepada anak tersebut, padahal anak 

tersebut lahir dari akibat pernikahan sirri yang sah, hanya saja pernikahan 

sirri tersebut menurut Hukum Negara syarat dan rukun tidak terpenuhi, 

karena wanita tersebut masih menjadi istri orang lain. tetapi sudah dicerai 

lisan dan ditinggal selama lebih dari 3 tahun. Larangan atau syarat semacam 

ini sebenarnya adalah larangan sementara, maka dari itu seharusnya Majelis 

Hakim meninjau kembali larangan pernikahan tersebut. Dalam hal ini 

alangkah baiknya Mejelis Hakim tidak hanya melihat Hukum beracara saja 

yang mana hanya mementingkan aspek formalitasnya saja, akan tetapi 

Majelis Hakim juga melihat kasus tersebut dari sisi fikihnya. Kedua, akibat 

hukum terhadap penetapan tersebut terhadap penolakan permohonan isbat 

nikah dan asalusul anak yaitu anak yang dilahirkan akibat dari pernikahan 

sirri tersebut tidak mempunyai hak-hak perdata dari ayah biologisnya. 

padahal anak yang lahir dari pernikahan yang sah tersebut seharusnya 

mempunyai hak perdata dengan ayah biologisnya.23                    

                                                           
23 Nur Halimah, ”Analisis Terhadap Penolakan Permohonan Isbat Nikah Dan Asal-Usul  Anak 
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  Berdasarkan pemaparan beberapa penelitian diatas, skripsi yang saya 

angkat berbeda dengan skripsi-skripsi yang dibahas terdahulu karena 

penelitian ini menggunakan penetapan pengadilan tentang isbat nikah yang 

ditolak karena pernikahan siri dengan menunjuk wali muhakkam sebagai wali 

nikah. Dalam penelitian ini menggunakan teori interpretasi hukum dan studi 

hukum kritis dalam menganalisis penetapan hakim Pengadilan Agama 

Ponorogo dalam menolak Isbat Nikah. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam menyelesaikan skripsi 

ini adalah adalah metode penulisan sebagai:  

1. Jenis Penelitian  dan Pendekatan 

Berdasarkan jenis penelitiannya, penelitian ini termasuk penelitian 

hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang 

dilakukan dengan cara meneliti bahan pusstaka atau data sekunder.24 Data 

sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan 

tersier, sehingga penelitian normatif ini termasuk penelitian pustaka 

(library research) data sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum 

primer, sekunder dan tersier) atau studi dokumen. Bahan hukum tersebut 

kemudian disusun secara sistematis, dikaji dan ditarik kesimpulan yang 

berhubungan dengan msalah yang diteliti.25 Pentingnya peneliti 

menggunakan jenis penelitian hukum normatif karena yang akan diteliti 

                                                                                                                                                               
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Blora Nomor: 0056/Pdt.P/2015/PA.Bla),”Skripsi 

(Semarang: UIN Semarang, 2016). 
24 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu tinjauan Singkat) 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 13-14.  
25 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarata: UI Press, 2010), 52. 
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adalah dokumen resmi dari Pengadilan Agama Ponorogo Perkara Nomor: 

402/Pdt.P/2018/PA.Po. tentang Penolakan Isbat Nikah. 

2. Data dan Sumber Data Penelitian 

a. Data  

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penetapan 

Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 402/Pdt.P/2018/PA.Po Tentang 

Penolakan Isbat Nikah yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Ponorogo pada tanggal 7 November 2018.26 

b. Sumber Data 

    Sumber data utama dalam penetian ini diambil dari data-data 

kepustakaan yang dalam penelitian hukum normatif mencakup bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder.27 

1) Bahan Hukum Primer  

  Bahan Hukum Primer adalah pernyataan yang memiliki 

otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan 

pemerintahan.28 Salah satunya yaitu penetapan Pengadilan  

Agama Ponorogo  Nomor: 402/Pdt.P/2018/PA.Po tentang  isbat 

nikah ditolak karena menikah sirri menggunakan wali muhakkam 

yang peneliti gunakan sebagai obyek penelitian. Selain itu 

                                                           
26  http://www.sipp.pa-ponorogo.go.id/ (Diakses pada tanggal 30 Februari 2019, pukul 20.34 WIB) 
27 Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum 

(Jakarta: Prenada Media Grup, 2017), 141. 
28 Ibid., 143. 

http://www.sipp.pa-ponorogo.go.id/
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terdapat pula beberapa bahan hukum primer lainnya, 

diantaranya:29 

a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.  

b) Kompilasi Hukum Islam. 

c) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang 

Wali Hakim 

d) Alquran dan Hadith. 

e) Sumber-sumber lain antara lain Buku, Jurnal, maupun karya 

tulis ilmiah lain yang berkaitan dengan skripsi ini. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

  Bahan Hukum Sekunder dapat digolongkan atas bahan 

hukum sekunder dalam arti sempit dan bahan hukum sekunder 

dalam arti luas. Dalam arti sempit umumnya berupa buku-buku 

hukum yang berisi ajaran atua doktrin atau treatises; terbitan 

berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum atau law 

review; dan narasi tentang arti istilah, konsep, phrase, berupa 

kamus hukum atau ensiklopedia hukum. Dalam arti luas adalah 

segala karya ilmiah hukum yang tidak dipublikasikan atau yang 

dimuat di Koran atau majalah popular.30 

  Dikaitkan penelitian terhadap penetapan Pengadilan Agama 

Ponorogo perkara No. 402/Pdt.P/2018/PA.Po., bahan hukum 

sekunder yang berupa buku hukum mempunyai posisi yang 

                                                           
29   Ibid.  
30 Ibid., 145. 
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strategis, karena dalam buku hukum ditemukan pemikiran para 

filsuf hukum yang kemudian pemikirannya itu beberapa 

diantaranya berkembang secara lebih spesifik menjadi teori 

hukum.31 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah 

teknik dokumentasi, yaitu mempelajari kasus dengan menghimpun data 

melalui data tertulis dengan menggunakan konten analisis.32 Metode ini 

diterapkan ketika mengumpulkan data tertulis ataupun berkas-berkas 

yang bersumber dari pencatatan, pengutipan secara langsung dan tidak 

langsung yang ada kaitannya dengan tema pembahasan. Pada penelitian 

ini  dilakukan dengan cara mengkaji, menelaah dan menganalisa atas 

dokumen resmi berupa penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 

402/ Pdt.P/2018/PA.Po tentang penolakan isbat nikah karena menunjuk 

wali muhakkam sebagai wali nikah., kemudian menulis hasil kajian 

tersebut kedalam bentuk karya tulis (skripsi). 

4. Teknik Pengelolaan Data 

 Teknik pengelolaan data yang digunakan dalam membahas 

permasalahan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:   

a. Editing yaitu memeriksa kembali sebuah data yang telah diperoleh 

terutama dari segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, 

kesesuaian dan keserasian dalam suatu kelompok data. 

                                                           
31 Ibid.   
32 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2004), 118-119. 
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b. Organizing yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa 

sehingga menghasilkan dasar pemikiran yang teratur untuk 

menyusun skripsi.  

c. Pemenuhan hasil riset yaitu menganalisa data hasil dari organizing  

dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori dan dalil sehingga 

diperoleh kesimpulan tertentu sebagai jawaban dari pertanyaan 

pertanyaan dalam rumusan masalah. 

5. Teknik Analisis Data 

a. Teknik deskriptif, yaitu peneliti memaparkan apa adanya tentang 

suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Dalam mendeskripsikan 

itu dikemukakan apa adanya tanpa disertai tanggapan atau pendapat 

pribadi peneliti. Dalam hal ini dengan mengemukakan kasus yang 

terdapat di Pengadilan AgamaPonorogo tentang Isbat nikah ditolak 

karena menikah sirri menggunakan wali muhakkam, kemudian 

dikutip apa adanya tanpa diberi komentar oleh peneliti yang bersifat 

solusi.33 

b. Pola pikir deduktif, yaitu metode berfikir yang diawali dengan 

mengemukakan teori-teori bersifat umum yang berkenaan dengan 

hukum perkawinan, perkara isbat nikah, wali nikah dan wali 

muhakkam, dalil Nash dan aturan perundang-undangan, untuk 

selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil 

                                                           
33 Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif., 152-153. 
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riset terhadap Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo tentang Isbat 

nikah ditolak karena menikah sirri menggunakan wali muhakkam. 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika Penulisan Untuk dapat memberikan gambaran mengenai 

penelitian ini dapat disusun sistematika pembahasan penulisan sebagai 

berikut: 

Bab Pertama : Bab ini merupakan pendahuluan yang  berisi latar 

belakang,rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian,  telaah pustaka, kajian teori,  metode penelitian 

dan sistematika pembahasan. 

Bab Kedua :   Bab ini merupakan landasan teori yang berisi tentang 

tinjauan umum pernikahan siri dan wali nikah, yaitu 

mengenai pengertian perkawinan, syarat dan rukun 

perkawinan, ketentuan wali muhakkam dalam pernikahan 

seorang janda, selain itu dijelaskan pula teori mengenai 

interpretasi hukum dan penjatuhan putusan perspektif 

studi hukum kritis untuk menganalisa data-data penelitian. 

Bab Ketiga : Bab ini merupakan hasil penelitian yang berisi tentang 

Deskripsi penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 

402/Pdt.P/2018/PA.Po tentang Penolakan Isbat nikah. 

Bab Keempat : Bab ini merupakan hasil dan pembahasan berisi tentang 

analisis interpretasi hukum oleh hakim dalam penetapan 

Pengadilan Agama Ponorogo Perkara Nomor: 
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402/Pdt.P/2018/PA.Po serta analisis tinjauan  studi hukum 

kritis terhadap penjatuhan putusan oleh hakim dalam 

Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 

402/Pdt.P/2018/PA.Po tentang Penolakan Isbat Nikah 

untuk menganalisa data-data penelitian. 

Bab Kelima : Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari 

seluruh uraian mulai bab terdahulu serta saran terhadap 

jalan keluar pada pokok permasalahan ini.    
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BAB II                                                                                                                 

KONSEP PERNIKAHAN SIRI, WALI NIKAH DAN PENJATUHAN 

PUTUSAN OLEH HAKIM PERSPEKTIF TEORI STUDI HUKUM KRITIS 

A.  Konsep Pernikahan Siri 

1. Pengertian Pernikahan Siri 

  Kata pernikahan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata 

‘Zawaj’. Nikah menurut bahasa memiliki arti sebenarnya ‘Dham’ yang 

berarti menghimpit, atau berkumpul dan memiliki arti kiasan yakni 

‘Watha>’ yang berarti setubuh atau ‘aqad’ yang berarti mengadakan 

perjanjian perkawinan.1  

  Nikah sirri atau perkawinan di bawah tangan, ada yang menyebut 

kawin syar’i dan ada juga ada yang menyebut kawin Modin, kawin Kyai.   

Sejumlah istilah muncul mengenai nikah sirri, akan tetapi pada umumnya 

yang dimaksud nikah sirri adalah nikah yang dilakukan secara sembunyi-

sembunyi, tidak dicatatkan pada Pejabat Pencatat Nikah (PPN) dan tidak 

terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA). 

  Pernikahan itu sah apabila sudah memenuhi syarat dan rukunnya. 

Adapun yang dimaksud syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang 

menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan, tetapi sesuatu itu tidak 

termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun rukun adalah 

                                                           
1 Abdus Shomad, Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam) (Jakarta: 

Kencana Prenada, 2010), 273   
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sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidahnya suatu 

pekerjaan dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut.2 

  Perkawinan merupakan salah satu perbuatan yang bernilai ibadah 

sebagaimana tersurat dalam KHI Pasal 2 bahwa perkawinan merupakan 

akad untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan 

ibadah.  Dalam pandangan islam tidak sebatas perkawinan merupakan 

ibadah, tetapi juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul, 

sebagaimana pendapat Amir Syarifuddin yang di maksud dengan sunnah 

Allah adalah perkawinan di laksnakan menurut qudra>t dan iradat Allah 

dalam penciptaan makhluk ini, sedangkan sunnah rasul berarti suatu tradisi 

yang yang telah di tetapkan oleh rasul untuk dirinya sendiri dan untuk 

umatnya.3 

  Berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan umat Islam, negara sejak 

awal kemerdekaan telah berperan aktif dengan menetapkan peraturan 

perundang-undangan untuk mengatur dan menertibkan perkawinan dan 

sebagai legalisasi serta kepastian hukum terhadap kehidupan pribadi dan 

keluarga termasuk akibat hukumnya. Peran itu tertuang dalam beberapa 

peraturan: (1) UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak 

dan Rujuk, (2) UU No. 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya UU 

No. 22 Tahun 1946 di Seluruh Daerah luar Jawa dan Madura, dan UU No. 

1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UUP) dan Instruksi Presiden No. 1 

                                                           
2 Tahimi, Kajian Fiqih Nikah Lengkap (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 12. 
3 Ibid., 12. 
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Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang digunakan 

sebagai pedoman bagi para hakim di peradilan agama.4 

  Selama ini perkawinan pernikahan sirri banyak terjadi diIndonesia, 

baik dikalangan masyarakat biasa, para pejabat ataupun paraartis, istilah 

populernya disebut dengan  istri simpanan. pernikahan sirrisebenarnya 

tidak sesuai dengan "maqa>sid shari’ah”, karena ada beberapa tujuan 

syari'ah yang dihilangkan, diantaranya:5 

a. Perkawinan itu harus diumumkan (diketahui khalayak ramai), 

maksudnya agar orang-orang mengetahui bahwa antara A dengan 

Btelah terikat sebagai suami istri yang sah, sehingga orang lain 

dilaranguntuk melamar A atau B. Akan tetapi dalam pernikahan sirri 

selaludisembunyikan agar tidak diketahui orang lain, sehingga 

perkawinanantara A dengan B masih diragukan. 

b. Adanya perIindungan hak untuk wanita, dalam pernikahan sirri pihak 

wanita banyak dirugikan hak-haknya, karena kalau terjadi perceraian 

pihak wanita tidak mendapatkan apa-apa dari mantan suaminya.  

c. Untuk kemaslahatan manusia, dalam pernikahan siri lebih banyak 

madharatnya dari pada maslahatnya. Seperti anak-anak yang lahir dari 

pernikahan sirri lebih tidak terurus, sulit untuk bersekolah atau untuk 

mencari pekerjaan karena orang tuanya tidak mempunyai Surat Nikah 

dan seandainya ayahnya meninggal dunia/cerai, anak yang lahir di 

                                                           
4 Al Farabi, “Budaya”Kawin Kyai” Studi Terhadap Praktek Nikah Sirri Di Desa Sinarrancang, 

camatan Mundu, Kabupaten Cirebon,” Al-Ahwal, Vol 4, No 1 (2015), 22. 
5 Tahimi, Kajian Fiqih Nikah Lengkap., 12. 
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bawah tangan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk, menuntut harta 

warisan dari ayahnya. 

d. Harus mendapat izin dari istri pertama, perkawinan kedua, ketiga dan 

seterusnya yang tidak mendapat izin dari istri pertama biasanya 

dilakukan di bawah tangan, sehingga istri pertama, tidak mengetahui 

bahwa suarninya, telah menikah lagi dengan wanita lain, rumahtangga 

seperti ini penuh dengan kebohongan dan dusta, karena suamiselalu 

berbohong kepada, istri pertama, sehingga perkawinan seperti ini tidak 

akan mendapat rahmat dari Allah 

2. Rukun dan Syarat Pernikahan Siri 

 Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan 

tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam 

rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan 

takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki 

/perempuan dalam perkawinan. 

 Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau 

tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam 

rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk sholat. Atau menurut 

Islam, calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam.6 

Mengenai rukun perkawinan jumhur ulama sepakat bahwa mengenainya 

terdiri atas: 

a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan. 

                                                           
6 Ibid., 13. 
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b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. Bahwa akad nikah akan 

dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan 

menikahkannya. 

c. Adanya dua orang saksi 

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila ada dua orang saksi yang 

menyaksikan akad nikah tersebut 

d. Sighat akad nikah 

Yaitu ijab Kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari  pihak 

wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki. 

 Kemudian yang dimaksud dengan syarat-syarat perkawinan adalah 

dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka 

perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban 

sebagai suami istri.Secara besar syarat-syarat sahnya suatu perkawinan itu 

dibagi menjadi dua yakni: 

a. Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang 

ingin menjadikannya istri. Jadi perempuannya itu bukan perempuan 

yang haram dinikahi, baik karena haram dinikah untuk sementara 

maupun selama-lamanya. 

b. Akad nikahnya dihadiri para saksi. Saksi yang menghadiri akad nikah 

haruslah dua orang laki-laki, muslim, baligh, berakal, melihat dan 

mendengar serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah. Namun 

menurut golongan hanafi dan Hambali, boleh juga saksi itu satu orang 
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laki-laki dan dua orang perempuan. Kemudian orang tuli, orang tidur 

dan orang mabuk tidak boleh menjadi saksi. 

3. Sebab-sebab terjadinya Nikah Siri 

  Apabila melihat terjadinya pernikahan siri yang dilakukan, 

yangnampaknya ada dua hal yang menyebabkannya, yaitu:7 

Pertama: faktor-faktor di luar kemampuan si pelamar seperti: 

a. Menjaga hubungan antara laki-laki dan perempuan agar terhindar 

darihal-hal dilarang menurut hukum Islam karena masih sama-sama 

kuliah atau sambil menunggu selesai kuliah. 

b. Tidak adanya izin wali nikah (orang tua). 

c. Sulit memperoleh surat izin dari istri dalam hal suami akan 

menikahlebih dari seorang. 

d. Adanya kehawatiran kehilangan hak pensiun janda. 

Kedua: adanya pendapat bahwa pencatatan nikah tidakmerupakan 

perintah agama, karena tidak dilakukan di zaman nabi. 

4. Akibat Hukum dari Perkawinan Siri 

 Nikah Siri mengakibatkan nikah tidak tercatat pada Pejabat 

Pencatat Nikah (PPN) atau tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama 

(KUA), sehingga pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan legal 

formal. Nikah Siri dapat merugikan istri dan anak yang diperoleh dari 

perkawinannya, misalnya; ketika mengurus akta kelahiran mengalami 

                                                           
7 Wildan Suyuti Mustofa, “Nikah Sirri (Antara Kenyataan dan Kepastian Hukum)”, Mimbar 

Hukum, 60 (2003), 36. 
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kesulitan, ketika terjadi perceraian istri sulit (tidak bisa) memproses 

perkaranya: harta gono-gini, nafkah iddah, mut’ah (kenang-kenangan 

yang diberikan mantan suami kepada mantan istrinya) ke Pengadilan 

Agama karena pernikahannya tidak tercatat di KUA. Nikah sirri dapat 

merugikan istri dan anak bila suami/ayahnya meninggal dunia dalam hal 

pembagian harta warisnya oleh Pengadilan Agama, karena tidak ada 

bukti bahwa itu istri dari suami yang meninggal dunia, atau ia anak dari 

ayah yang meninggal dunia.8 

B. Wali Nikah 

1. Pengertian Wali Dalam Nikah 

       Istilah wali diambil dari bahasa Arab, dengan akar kata waliya – 

waliyu – walyan yang artinya amat dekat kepada, mengikutinya, 

mengiringinya tanpa batas. Istilah ini juga ada dalam bentuk kata alwa>li> – 

wulan – wa>lin yang artinya hakim, pemerintah, wali. Al-Syaikh Sayyid 

Sabiq menyatakan, wali ada dalam pengertian umum dan ada yang 

khusus. Yang khusus ialah berkenaan dengan manusia dan harta benda. 

Wali yang dimaksudkan di sini adalah wali terhadap manusia, yaitu 

perwalian dalam pernikahan.9 

                                                           
8 Ibid.,17. 
9 Abdul Kadir Syukur, “Pernikahan Dengan Wali Muhakkam(Studi tentang Implikasi 

danPersepsi Ulama di Kota Banjarmasin”, Jurnal Hukum dan Pemikiran, Vol. 14 

(Banjarmasin: UIN Antasari, 2014), 3. 
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2. Syarat Wali Nikah 

   Persyaratan wali nikah terdapat dalam pasal 20 Kompilasi Hukum 

Islam ayat 1 yakni “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-

laki yang memenuhi syarat hukum islam yaitu, muslim, aqil, baligh”. 

Selanjutnya Pasal 51 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa 

“Wali sedapat dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang 

lain yang sudah dewasa, berfikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik”.

   Selain dalalm Kompilasi Hukum Islam syarat wali juga dijelaskan 

dalam  Peraturan Menteri Agama nomor 11 Tahun 2007 tentang 

Pencatatan Nikah, syarat bagi wali nasab nikah diterangkan dalam Pasal 

18 ayat 2 sebagai berikut: 

a. Laki-laki, 

b.  Beragama islam, 

c. Baligh,  

d. berumur sekurang-kurangnya 19 tahun, 

e. Berakal, 

f. Merdeka, 

g.  Dapat berlaku adil. 

Orang-orang yang berhak menjadi wali: 

a. Ayah, kakek dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki. 

b. Saudara laki-laki kandung (seayah dan seibu) atau seayah. 

c. Kemenakan laki-laki kandung atau seayah (anak laki-laki saudara 

laki-laki kandung atau seayah). 
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d. Paman kandung atau seayah (saudara laki-laki kandung atau seayah) 

e. Saudara sepupu kandung atau seayah (anak laki-laki paman kandung 

atau seayah) 

f. Sultan (penguasa tertinggi) yang disebut juga hakim (bukan qadi, hakim 

pengadilan).  

g. Wali yang diangkat oleh mempelai bersangkutan, yang disebut wali 

muhakkam.10 

 Wali yang lebih jauh hanya berhak menjadi wali apabila wali 

yang dekat tidak ada atau tidak memenuhi syarat menjadi wali. Dari 

macam-macam orang yang dinyatakan berhak menjadi wali terebut diatas, 

dapat kita lihat adanya tiga macam wali, yaitu: 

a. Wali nasab atau kerabat atau wali mujbir  

   Diantara wali nasab yang telah disebutkan diatas, ada yang berhak 

memaksa gadis dibawah perwaliannya untuk dikawinkan dengan laki-

laki  tanpa izin gadis yang bersangkutan  yaitu wali mujbir. Wali mujbir 

hanya terdiri dari ayah dan kakek (bapak dan seterusnya keatas) yang 

dipandang paling besar rasa kasih sayangnya kepada perempuan 

dibawah perwaliannya. Selain mereka, tidak berhak ijbar.11 

   Perlu dicatat bahwa terhadap perempuan janda tidak ada hak ijbar 

dari wali, atau dengan kata lain, wali mujbir  tidak terdapat dalam 

perkawinan janda. Perwalian perkawinan janda menurut ulama yang 

                                                           
10 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam., 38. 
11 Ibid, 40. 
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mengharuskan ada walinya hanya diperlukan untuk sahnya akad nikah 

saja.12 

b. Wali hakim 

 Wali yang hak perwaliannya timbul karena orang tua mempelai 

perempuan menolak (adlal) atau tidak ada, atau karena sebab lain yang 

secara fisik ada tetapi hak perwaliannya tidak ada.13 Sebagaimana telah 

disebutkan, wali yang lebih jauh hanya berhak menjadi wali apabila 

wali yang lebih dekat tidak ada atau tidak memenuhi syarat-syarat wali. 

Apabila wali yang lebih dekat sedang bepergian atau tidak ditempat, 

wali yang jauh hanya dapat menjadi wali apabila mendapat kuasa dari 

wali yang lebih dekat itu. Apabila pemberian kuasa tidak ada, perwalian 

pindah kepada kepala negara atau yang diberi kuasa oleh kepala negara. 

Di indonesia, kepala negara adalah Presiden yang telah memberi kuasa 

kepada pembantunya, yaitu Menteri Agama yang juga telah memberi 

kuasa kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk bertindak sebagai wali 

hakim.14 

c. Wali Muhakkam 

  Wali yang hak perwaliannya timbul karena wali nasab tidak 

dapat menjalankan tugasnya sebagai wali karena sesuatu atau karena 

menolak menjadi wali, demikian juga wali hakim tidak dapat mengganti 

kedudukan wali nasab karena berbagai sebab, maka calon mempelai 

                                                           
12 Ibid., 41. 
13 Ahmad Rifqi, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,  2015), 

66. 
14 Anshori, Hukum Perkawina Islam., 42. 
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perempuan dapat menunjuk seeorang yang dianggap mempunyai 

pengetahuan keagamaan yang baik untuk menjadi wali.15 

3. Wali Nikah Menurut Empat Mazhab Hukum Islam 

  Diantara empat madzab hukum Islam, persoalan tentang wali nikah 

dan kebebasan perempuan ternyata pada dasarnya tidak jauh berbeda yaitu 

tentang kebebasan perempuan untuk melakukan pernikahan –memilih 

pasangannya –dengan ukuran adanya persetujuan dari perempuan itu. 

Walau demikian persoalan lain tentang status wali nikah diantara keempat 

mazhab itu ada perbedaan sebagai berikut:16 

a. Imam Hanafi (Abu Hanifah) 

Abu Hanifah, menurut al-Syarakhsi membolehkan perempuan 

untuk menikahkan dirinya ataupun menjadi wali nikah dengan syarat 

dan kasus tertentu dan itupun wali perempuan bisa melakukan 

pembatalan nikah jika jelas-jelas suaminya tidak memenuhi syarat 

missal sekufu. 

b. Imam Malik 

 Imam Malik, pada intinya menolak pekawinan perempuan dengan 

sendirinya, baik janda maupun gadis. Artinya sebuah perkawinan harus 

ada walinya baik itu kehadirannya atau atas izinnya pada kedua status 

perempuan itu.  

 

                                                           
15 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No 

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), (Yogyakarta: Liberty, 2007), 49.  
16 Miftahul Huda, Studi Kawasan Hukum Perdata Islam(Ponorogo: STAIN Po Press,  2016), 131.  
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c. Imam Syafi’i 

Imam Syafi’i berpendapat bahwa kehadiran wali menjadi salah 

satu rukun nikah, sehingga sebuah perkawinan tanpa adanya wali tidak 

sah. Namun demikian wali nikah tidak boleh mempersulit 

perkawinanperempuan bila memang nyata-nyata sekufu. Dasar 

penetapan ini adalah al-Baqarah: 232, al-Nisa >’: 34 dan 25. Begitu juga 

hadis ‘Aisyah, bahwa perkawinan tanpa wali tidak sah serta beberapa 

athar sahabat. Dalam kasus perkawinan.yang tidak memiliki wali nasab 

dapat digantikan dengan wali hakim.   

d. Imam Hambali 

 Imam Hambali berpendapat bahwa kehadiran wali dalam 

perkawinan adalah rukun nikah, artinya harus hadir ketika akad nikah, 

bila tidak maka pernikahan tidak sah. adapun persoalan wali nasab yang 

lebih dekat mempersulit perkawinan, maka yang lebih jauh atau hakim 

bisa menggantikannya.  

4. Wali Muhakkam 

  Kata muhakkam diambil dari bahasa Arab yang asal katanya hakama 

– yahkumu – hukman - wahukumatan, yang artinya memegang perintah, 

mengepalai, menghukumkan, menjatuhkan hukum. Mahkamatun artinya 

tempat berhakim. Menurut kaidah ilmu tashrif, kata hakama adalah 

timbangan (wazan) fa’ala  yang diubah menjadi wazan fa’ala, sehingga 

kata hakama  berubah menjadi hakama-yahkumu-tahkiman.  Kata tahkim 
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dalam bahasa Indonesia yang berarti mengangkat hakim, menjadikan 

hakim.17 

  Wali muhakkam adalah seorang yang diangkat oleh kedua calon 

suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka.18 Suatu 

perkawinan yang seharusnya dilakukan oleh wali hakim, sedangkan 

ditempat itu tidak ada wali hakimnya, maka pernikahan dilangsungkan 

menggunakan wali muhakkam dengan cara kedua calon pengantin 

mengangkat seseorang yang mempunyai keilmuan tentang hukum-hukum 

untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka.19 

  Al-Imam Taqiyuddin al-Hushaini al-Dimasyqi mengatakan, Yunus 

bin Al Imam Al Husaini meriwayatkan dari Syafi’i bahwa jika dalam suatu 

masyarakat ada seorang wanita yang tidak memiliki wali sama sekali, lalu 

ia menguasakan atau mewakilkan perkaranya kepada seorang laki, 

termasuk dalam hal pernikahan, maka hukumnya boleh. Sebab hal itu 

termasuk pelimpahan kekuasaan dan status orang yang dilimpahi 

kekuasaan itu sama seperti hakim.  Imam al-Nawawi mengatakan, menurut 

alMawardi jika seorang wanita tidak punya wali sama sekali, maka ia 

memiliki tiga pilihan. Pertama, ia tidak menikah. Kedua, ia bisa 

menikahkan dirinya sendiri karena alasan darurat. Ketiga, ia bisa 

menguasakan/ menyerahkan urusanya kepada seseorang, kemudian orang 

itulah yang menikahkannya.20 

                                                           
17 Syukur, Pernikahan Dengan Wali Muhakkam, 9. 
18 M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 25. 
19 Ibid, 26. 
20 Syukur, Pernikahan Dengan Wali Muhakkam, 10. 
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  Al-Syasyi mengatakan, bahwa dalam masalah seorang wanita tidak 

mempunyai wali sama sekali, ia boleh menguasakan kepada seorang ulama 

fikih yang ahli ijtihad. Pelimpahan kekuasaan seperti itu hukumnya sah, 

sehingga pernikahannya pun boleh. Tetapi dengan syarat pihak yang 

dilimpahi kekuasaan tersebut harus orang yang memang patut untuk 

memberikan keputusan, dan ini cukup sulit untuk ditemukan di zaman 

sekarang. Menurut pendapat yang kita pilih, pernikahannya sah apabila ia 

menyerahkan urusannya kepada orang yang adil (terjaga kehormatan dan 

dirinya), walaupun tidak sampai sebagai mujtahid. Itulah pendapat yang 

dikutip oleh Yunus bin Abdul A’la, seorang ulama yang jujur. 

  Adapun cara pengangkatannya adalah: calon suami dan istri 

mengucapkan tahkim dengan kalimat, “saya angkat bapak/saudara untuk 

menikahkan saya pada si (calon istri) dengan mahar dan putusan 

bapak/saudara saya terima.” Kemudian calon istri pun mengucapkan hal 

yang sama dan orang yang dijadikan hakim pun menjawab “saya terima 

tahkim ini”.21 Orang yang bisa diangkat sebagai wali muhakkam adalah 

orang lain yang terpandang, disegani, luas ilmu fiqihnya terutama tentang 

munakahat, berpandangan luas, adil, islam dan laki-laki. 

a. Syarat-Syarat menjadi Wali Muhakkam 

 Syarat wali muhakkam di sini ialah adil, atau yang sedikit 

fasiqnya, serta mengetahui hukum-hukum syara’, khususnya yang 

                                                           
21 Beni Ahmad Soebandi, Fiqih Munakahat 1, (Bandung: Pustka Setia, 2013).250. 
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berkaitan dengan perkara pernikahan yang sedang ia lakukan. Jadi tidak 

harus ia mengetahui semua hukum syara’.   

 Pernikahan dengan menggunakan wali muhakkam ini tidak 

mengikuti prosedur resmi dan tidak tercatat, sebagaimana diatur dalam 

undang-undang. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 

Tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) dan (2) dinyatakan: (a) 

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agama dan kepercayaan. (b)Tiap-tiap perkawinan dicatat 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.22 

b. Sebab-Sebab Menggunakan Wali Muhakkam 

 Para fuqaha membolehkan adanya perwalian dengan jalan tahkim 

atau wali muhakkam kepada kedua calon pengantin yaitu: 

1) Keadaan kedua calon pengantin berada dalam situasi rombongan 

jarak tempuh yang sangat jauh, takut melakukan perzinahan yang 

tidak direncanakan sebelumnya, sedangkan keadaan mereka dalam 

perjalanan di luar jangkauan daerah tempat tinggal calon pengantin 

wanita, sedangkan dalam rombongan itu tidak ada wali nasab, atau 

wali sulit untuk dihubungi. 

2) PPN atau wali hakim serta penghulu tidak ada sama sekali baik real 

maupun formil. 

  Kedua syarat di atas merupakan batas ketentuan yang harus 

diterapkan dalam pelaksanaan nikah, apabila dipaksakan dengan cara 

                                                           
22 Abdul Kadir Syukur, Pernikahan Dengan Wali Muhakkam, 11. 
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tahkim maka, tidak sah akadnya, sehingga fuqaha menyatakan 

syubhat.23 Untuk memberikan pemahaman kepada umat Islam tentang 

sah  atau tidaknya pernikahan yang dilangsungkan oleh wali hakim atau 

muhakkam, maka MUI Propinsi DKI Jakarta memfatwakan tentang 

pengangkatan wali hakim (muhakkam), sebagai berikut:24 

1) Bahwa pernikahan yang sah menurut syari’at Islam, adalah 

pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan syari’at Islam dengan 

memenuhi syarat-syarat dan rukumn-rukun pernikahan yang 

disebutkan dalam kitab-kitab fiqh. Seperti adanya calon suami, calon 

istri, wali dan dua orang saksi yang beragama Islam dan bersifat adil, 

serta ijab qabul. Disamping itu, harus dicatat pada Kantor Urusan 

Agama (KUA) kecamatan setempat sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2) Bahwa suatu pernikahan harus dihadiri oleh wali dan kedua orang 

saksi laki-laki yang adil. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah 

SAW dalam hadis shahih yang diriwayatkan Imam al-Baihaqi dalam 

kitabnya Sunan al-Kubra dari ‘Aisyah RA, sebagai berikut: 

ْي عاْدلٍّ  شااِهدا احا ِإَلاِبواِليٍّ وا ِنكا  َلا
Artinya: “Tidak sah suatu pernikahan, kecuali jika dihadiri oleh 

wali dan kedua saksi yang adil.” 

 

                                                           
23 Kelompok  Kerja Penghulu Kemenag Kota Cimahi 

http:///Pokjahulu/Kementerian/Agama/Kota/Cimahi/Tahkim/Muhakkam/Heri/Setiawan,GHI.D

ivisi/Kepenghuluan/html. Diakses pada 15 Maret 2019. 
 24 Hamdan Rasyid, Fiqh Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual (Jakarta: PT. Al-Mawardi 

 Prima, 2003), 193. 
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Demikian juga sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan 

Imam ad-Daruquthni dari sahabat Abu Hurairah RA: 

هاا فاإنَّ الزَّاناِيةا ِهيا الَِِّت ت ُ  ْرأاُة ن اْفسا اَلاتُ زاوُِج اْلما ها زاوُِج ن اْفسا   
Artinya: “Wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, 

karena sesungguhnya wanita pelaku zina adalah wanita yang 

menikahkan dirinya sendiri.” 

3) Jika wali nasab menolak untuk menikahkan anak gadisnya dengan 

laki-laki yang kafa’ah, atau tidak bisa menghadiri pernikahan, maka 

untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan pernikahan, 

mempelai wanita dapat menunjuk wali hakim dari kalangan pegawai 

Kantor Urusan Agama (KUA) yang ditunjuk oleh pemerintah. Hal 

ini didasarkan pada hadis shahih yang diriwayatkan Imam  Tirmidzi 

dari ‘Aisyah RA, sebagai berikut:25 

ا اُحها ْت باِغْْيِِإْذِن ولِيِيهاااباطٌل فاِنكا حا اااْمراأاةٍّ ناكا ااباطٌل فاِإْن  أاُّيم اُحها اباطٌل فاِنكا
ا فاِإِن اِ  لَّ ِمْن ف اْرِجها ْهُرِِباا اْستاحا ا اْلما لا ِِباا ف الاها خا ُرْوا دا لطااُن واِلم ْشتاجا فااالسم  

ْن َلواِلَّ لاُه   ما
Artinya: “ Setiap wanita yang melangsungkan perkawinan tanpa 

seizin walinya, maka pernikahannya batal, batal, batal. Jika 

suaminya telah menggaulinya, maka ia berhak memperoleh mahar. 

Jika para wali berselisih (bertengkar), maka pemerintah adalah 

menjadi bagi orang yang tidak memiliki wali”.  

4) Sepanjang masih ada wali hakim dari kalangan pegawai Kantor 

Urusan Agama (KUA) yang ditunjuk oleh pemerintah, maka 

mempelai wanita tidak boleh menunjuk wali muhakkam dari tokoh 

masyarakat atau ulama setempat. Sebab jika hal itu diperbolehkan, 

maka akan membuka pintu terjadinya  perkawinan di bawah tangan 

                                                           
25 Ibid., 195. 
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yang tidak tercatat, sehingga mengakibatkan kesulitan perlindungan 

hukum bagi kedua mempelai dan anak-anak keturunan mereka.26 

5) Jika wali hakim dari kalangan pegawai Kantor Urusan Agama 

(KUA) yang ditunjuk oleh pemerintah mempersulit pelaksanaan 

pernikahan atau menuntut honor yang memberatkan orang yang 

hendak melangsungkan pernikahan, atau memperlambat pelaksanaan 

tugasnya melebihi batas waktu yang wajar sehingga menimbulkan 

kegelisahan bagi  orang yang bersangkutan, maka mempelai wanita 

boleh menunjuk wali muhakkam dari tokoh agama  masyarakat atau 

ulama setempat.27 

                                                           
26 Ibid. 
27 Ibid., 196. 
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C. Interpretasi Hukum 

  Interpretasi atau penafsiran menurut Sudikno Mertokusumo adalah 

salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan gamblang 

tentang teks undang-undang, agar ruang lingkup kaidah dalam undang-

undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa tertentu.28 Dengan kata lain 

apabila undang-undangnya tidak jelas, hakim wajib menafsirkannya sehingga 

hakim dapat membuat suatu keputusan yang adil dan sesuai dengan maksud 

hukum yaitu mencapai kepastian hukum.29 

 Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju 

kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan 

hukum terhadapa peristiwa yang konkret. Tujuan akhir penjelasan dan 

penafsiran aturan tersebut untuk merealisasikan fungsi agar hukum positif itu 

berlaku.30 Dalam ilmu hukum dan praktek peradilan, dikenal beberapa macam 

metode interpretasi diantaranya:31 

1. Interpretasi Subsumtif  

  Interpretasi Subsumtif adalah penerapan suatu teks perundang-

undangan terhadap kasus In concreto dengan belum memasuki taraf 

penggunaan penalaran dan penafsiran yang lebih rumit, tetapi sekedar 

menerapkan silogisme atau dengan kata lain, hakim hanya menerapkan 

                                                           
28 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif (Jakarta, 

Sinar Grafika, 2011), 61. 
29 Ibid.  
29 Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum (Yogyakarta: UII Press, 2012), 108. 
30 Rifai, Penemuan Hukum,  61. 
31 Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum,108.  
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ketentuan pasal undang-undang yaitu mencocokkan kasus dengan 

ketentuan undang-undang.32 

2. Interpretasi Gramatikal   

   Interpretasi Gramatikal adalah menafsirkan kata-kata dalam undang-

undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Interpretasi 

gramatikal ini merupakan upaya yang tepat untuk mencoba memahami 

suatu teks aturan perundang-undangan. Metode interpretasi ini disebut 

juga metode interpretasi objektif. Biasanya interpretasi gramatikal 

dilakukan oleh hakim bersamaan dengan interpretasi logis, yaitu memakai 

berbagai aturan hukum yang ada melalui penalaran hukum untuk 

diterapkan terhadap teks yang kabur atau kurang jelas.33 

3. Interpretasi Teleologis atau Sosiologis  

  Metode interpretasi ini biasa digunakan apabila makna undang-

undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Dengan 

interpretasi teleologis ini undang-undang yang masih berlaku tetapi sudah 

usang atau sudah tidak sesuai lagi, diterapkan terhadap peristiwa, 

hubungan, kebutuhan dan kepentingan masa kini, tidak perduli apakah hal 

ini semuanya pada waktu diundangkannya undang-undang tersebut dikenal 

atau tidak. Di sini peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan 

hubungan dan situasi sosial yang baru.  

 Ketentuan undang-undang yang tidak sesuai lagi dilihat sebagai alat  untuk 

memecahkan atau menyelesaikan sengketa dalam kehidupan bersama 

                                                           
32 Ibid., 111.  
33 Rifai, Penemuan Hukum., 63. 
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waktu sekarang. Interpretasi teleologis ini biasa juga disebut dengan 

interpretasi sosiologis, metode ini baru digunakan apabila kata-kata dalam 

undang-undang dapat ditafsirkan dengan pelbagai cara.34 

4. Interpretasi Sistematis atau Logis 

  Metode interpretasi sistematis merupakan metode yang menafsirkan 

peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan 

undang-undang lain. Menafsirkan undang-undang tidak boleh 

menyimpang dari sistem perundang-undangan atau sistem hukum, karena 

suatu peraturan hukum atau perundang-undangan merupakan bagian dari 

keseluruhan sistem perundang-undangan. Artinya tidak satupun dari 

peraturan dari peraturan perundangan tersebut dapat ditafsirkan seakan-

akan berdiri sendiri, tetapi harus selalu dipahami dalam kaitnnya dengan 

jenis peraturan yang lainnya.35 

5. Interpretasi Historis  

   Salah satu cara untuk mengetahui makna undang-undang dapat pula 

dijelaskan atau ditafsirkan dengan meneliti sejarah terjadinya. Penafsiran 

ini dikenal sebagai  interpretasi historis, dengan kata lain penafsiran ini 

merupakan penjelasan menurut terjadinya undang-undang. Terdapat dua 

macam interpretasi historis, yaitu penafsiran menurut sejarah undang-

undang dan penafsiran menurut sejarah hukum. Dengan penafsiran 

menurut sejarah undang-undang, hendak dicari maksud ketentuan undang-

                                                           
34 Ibid., 65.  
35 M. Fauzan ,Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata (Jakarta: Prenada 

Media, 2014), 55. 
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undang seperti yang dilihat oleh pembentuk  undang-undang pada waktu 

pembentukannya.36 

6. Interpretasi Komparatif    

  Interpretasi komparatif ini adalah metode membandingkan antara 

berbagai sistem hukum. Dengan demikian metode ini hanya terutama 

digunakan dalam bidang hukum perjanjian internasional. 

7. Interpretasi Futuristis 

  Interpretasi ini menjelaskan undang-undang yang berlaku sekarang 

(ius constitutum) dengan berpedoman pada undang-undang yang belum 

mempunyai kekuatan hukum (ius constituendum). Misalnya suatu 

rancangan undang-undang yang masih dalam proses pengundangan, tetapi 

yang sudah pasti akan diundangkan (dugaan politis). 37 

8. Interpretasi Restriktif 

  Interpretasi restriktif adalah metode interpretasi yang sifatnya 

membatasi, misalnya secara gramatikal, pengertian istilah tetangga dalam 

pasal 666 KUH Perdata adalah setiap tetangga termasuk seorang penyewa 

dari pekarangan sebelahnya. Tetapi kalau dibatasi menjadi tidak termasuk 

tetangga penyewa, ini berarti kita telah melakukan interpretasi restriktif. 38 

9. Interpretasi Ekstensif  

  Interpretasi ekstensif adalah metode interpretasi yang membuat 

interpretasi melebihi batas-batas hasil interpretasi gramatikal. Contohnya, 

perkataan menjual dalam Pasal 1576 dalam KUH. Perdata ditafsirkan 

                                                           
36 Ibid., 69.  
37 Ibid. 
38 Ibid. 
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secara luas  yaitu bukan setnata-mata hanya berarti jual beli, tetapi juga 

berarti menyangkut peranan hak". 

D. Penjatuhan Putusan Oleh Hakim  

1. Tipologi Hakim 

 Hakim memiliki cara atau mekanisme yang berbeda-beda dalam 

memutus suatu perkara. Perbedaan latar belakang pemikiran, faktor sosio 

kultural, bahkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan agama yang berbeda-

beda menyebabkan para hakim memiliki pandangan berbeda pula dalam 

memutus.39 

 Perbedaan-perbedaan pendekatan yang dilakukan hakim dalam 

memutus suatu perkara ini, M. Syamsudin mengidentifikasikan tiplogi 

hakim berdasarkan  paradigma berpikir dan orientasi nilai-nilai yang 

dianut. 

a. Paradigma Berpikir Yang Diikuti Hakim 

 Dari sisi paradigma, dapat diketahui bahwa hakim terbelah 

menjadi dua, yaitu paradigma positivistik dan paradigma diluar 

positivistik.40 

a. Paradigma Positivistik 

 Paradigma positivistik merupakan paradigma yang telah 

muncul sejak mulanya sosiologi diberi nama oleh Auguste 

Comte. Teori-teori positivistis bertumpu pada faham positivisme 

hukum yang dasar-dasar filsafatnya adalah aliran positif 

                                                           
39 M. NatsirAsnawi, Hermeneutika Putusan Hakim (Yogyakarta: UII Press, 2013), 181. 
40 Ibid, 182. 
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(positivism) yang berkembang di Perancis pada abad ke-19.41

  Positivisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa 

setiap metodologi untuk menemukan kebenaran harus 

memperlakukan realitas sebagai sesuatu yang eksis sebagai 

sesuatu obyektiva yang harus dipisahkan dari segala macam 

prakonsepsi metafisis yang subyektif sifatnya.42 

   Pandangan yang mengagungkan hukum tertulis atau 

hukum positif  pada aliran positivisme hukum ini, pada 

hakikatnya merupakan pandangan yang berlebihan terhadap 

kekuasaan yang menciptakan hukum tertulis, sehingga dianggap 

kekuasaan adalah sumber hukum dan kekuasaan adalah hukum. 

Hal ini menimbulkan masa di mana kepercayaan sepenuhnya 

dialihkan pada undang-undang untuk mengatasi ketidakpastian 

hukum tidak tertulis. Kepastian hukum mungkin saja dapat 

diwujudkan dengan adanya undang-undang, tetapi kelemahan dari 

undang-undang itu adalah sifatnya yang statis dan kaku.43 

   Kaum Positivisme Hukum kemudian membangun dan 

mengembangkan ilmu hukum yang diharapkan mampu berdiri 

sejajar dengan Ilmu-ilmu Alam yang bisa lebih menjamin 

kepastian dan bisa diprediksikan. Menurut pandangan kaum 

Positivis,demi kepastian hukum hakim harus selalu dibatasi oleh 

hukum positif.  Tidak ada hukum melampaui peraturan yang 

                                                           
 41 A. Mukthie Fadjar, Teori-teori Hukum Kontemporer (Malang: Setara Press, 2014), 8. 
 42 Ibid, 9. 
 43 Rifai, Penemuan Hukum., 28. 
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berlaku. Bagaimanapun beratnya kasus (hard cases), peraturan-

peraturan hukum menjadi rujukan dan hakim diwajibkan untuk 

mengikutinya.44 

   Bagi kaum positivistik, hukum positif dapat memberikan 

kepastian hukum karena kita mengenali apa yang dilarang dan 

diperbolehkan dari hukum positif tersebut. Karena itu, Ius 

(keadilan)  yang abstrak agar bisa diverifikasi harus dipositifkan 

(ius constitutum) terlebih dulu menjadi rumusan hukum positif. 

Implikasinya, kepatuhan terhadap hukum positif dianggap adil, 

sebaliknya pelanggarannya dianggap tidak adil. Dengan kata lain, 

hukum positif menentukan keadilan.45 

     Seperti halnya Positivisme Hukum, mazhab Formalisme 

Hukum menganganggap hukum sebagai sebuah sistem yang 

netral, obyektif dan otonom. Dengan kata lain, hukum merupakan 

norma yang terlepas dari politik, moral, kebudayaan atau 

kebiasaan sehari-hari. Perumusan dan praktek hukum tidak 

dilakukan secara terstruktur secara rasional dan logis (metode 

deduktif) berdasarkan konsep dan asas-asas hukum tertentu.46 

b. Paradigma Di Luar Positivistik.  

  Meminjam cara pandang Popper dan Kuhn bahwa paradigma 

selalu dalam perselisihan epistemologis, maka yang termasuk 

paradigma diluar positivistik diantaranya: Hukum Kodrat, 

                                                           
 44 Widodo, “Tinjauan Kritis-Filosofis Terhadap Paradigma Positivisme Hukum”., 282. 
 45 Ibid, 272. 
 46 Ibid, 133.  



46 
 

 

Mazhab Sejarah, Legal Realism,  Marxist Theory of Law, Hukum 

Progresif,  Critical Legal Studies, dan Feminism Legal Theory.47 

  Hakim akan terbagi pada dua pendirian, yaitu pendirianhakim 

yang memposisikan dirinya sebagai corong undang-undang 

danpendirian hakim yang memposisikan dirinya sebagai kreator 

bagiterciptanya keadilan substantif.48  Hal ini sesuai dengan 

karakterisistik hakim non positivistik yang menjadikan undang-

undang bukan sebagai acuan dan sumber satu-satunya kebenaran 

dalam menangani perkara; diskresi hakim untuk melakukan 

penemuan mendapatkan tepat yang memadai. Sehingga   hakim 

bukan menjadi corong undang-undang tetapi pembuat hukum 

yang menitikberatkan pada keadilan substantif dan menerapkan 

logika induktif dalam mendapatkan kebenaran hukum.49 

   Hakim melakukan pendekatan jika dilihat dari sisi nilai-

nilai dan keyakinan, ada hakim yang memegang teguh idealisme 

hukum dengan berupaya memutus setiap perkara yang 

ditanganinya dengan seadil-adilnya. Sementara itu, pada sisi lain 

ada hakim yang memutus denganmelihat sisi manfaat dari 

putusan yang akan diambilnya. Namun tidak sedikit hakim yang 

memutus dengan menggabungkan nilai-nilai tersebut sehingga 

menjadi putusan yang lebih komprehensif.50 

                                                           
 47 Ibid., 112. 
 48 M. Natsir, Asnawi, Hermeneutika Putusan Hakim, 182. 
 49 Ibid., 183.  
 50 Ibid., 182. 
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b. Orientasi Nilai Yang Dianut Hakim 

 M.Syamsuddin menemukan bahwa ada tiga tipologi orientasi 

hakim dalam menjalankan hukum, yaitu sebagai berikut :51 

1) Hakim yang berorientasi materialis disebut tipe hakim materialis. 

Hakim materialis adalah hakim yang suka menjadikan kasus 

sebagai sumber komoditi untuk mendapatkan keuntungan. 

2) Hakim yang berorientasi pragmatis disebut hakim pragmatis. 

Hakim pragmatis adalah hakim yang selalu mengikuti arah angin 

dan situasi yang menguntungkan dirinya baik secara materiil 

maupun immaterial. 

3) Hakim yang berorientasi idealis disebut hakim idealis. Hakim 

idealis adalah hakim yang mempunyai idealisme untuk 

mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan dan selalu menolak 

pemberian dalam bentuk apapun dari pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

  Tipologi hakim dalam proses memutus suatu perkara, dapatdibagi kepada 

dua tipologi, yaitu sebagai berikut:52 

a. Hakim yang pada memeriksa, mengadili, dan memutus perkara 

selalu bertanya kepada putusan hati nuraninya terlebih dahulu, 

kemudian mencari ketentuan hukum dalam pasal-pasal peraturan 

perundang-undangan untuk dijadikan dasar legitimasi. Hakim tipe 

ini telah berpikir secara sempurna karena menggunakan hati 

                                                           
 51 Sri Sutatiek,Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana Dalam Memeriksa, Mengadili, 

 dan Memutus Perkara(Yogyakarta: Aswaja Pressindo,2013), 44. 
 52 Ibid, 45. 
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nuraninya atau kecerdasan spiritual sebagai dasar utama dalam 

mengadili. Logika yang dibangun dalam mengadili tidak hanya 

menggunakan “logika peraturan perundang-undangan” tetapi telah 

menggunakan “logika kepatutan sosial” (social reasonableness) dan 

“logika keadilan”. Tipe hakim seperti ini yang merupakan sosok 

hakim yang progresif. 

b. Hakim yang pada saat memeriksa, mengadili dan memutus perkara 

selalu bertanya kepada “perutnya” terlebih daulu dan kemudian baru 

mencarikan pasal-pasal untuk memberi legitimasi. 

 Hakim yang berkualitas adalah hakim yang dalam proses mengadili 

selalu mendasarkan diri pada ketentuan hukum sebagai perwujudan asas 

keadilan, dan putusan tersebut terbukti mampu memberikan manfaat 

kepada para pihak yang berkepentingan dan masyarakat.53 

2. Aspek Pertimbangan Hukum Hakim 

  Mahkamah Agung RI sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan 

kehakiman telah menentukan bahwa putusan hakim harus 

mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan 

sosiologis.54 

 Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan 

berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai 

aplikator undang-undang, harus memahami undang-undang dengan 

mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang 

                                                           
 53  Ibid, 47. 
 54 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum,  82. 
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dihadapi. Hakim menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada 

manfaatnya, atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, sebab 

salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.55 

 Mengenai aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada 

kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis mempertimbangkan 

tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan 

sosiologis penerapan sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan 

yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam 

masyarakat yang terabaikan. Jelas penerapannya sangat sulit sebab tidak 

mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem.  

 Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar keadilan yang 

ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan 

hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (legal 

justice), keadilan moral (moral justice), dan keadilan sosial (social 

justice).  

 Keadilan hukum (legal justice), adalah keadilan berdasarkan hukum 

dan perundang-undangan. Dalam arti hakim hanya memutuskan perkara 

hanya berdasarkan hukum positif dan peraturan perundang-undangan. 

Keadilan seperti ini keadilan menurut penganut aliran legalistis 

positivisme. Dalam menegakkan keadilan ini hakim atau pengadilan 

hanya sebagai pelaksana undang-undang belaka, hakim tidak perlu 

mencari sumber-sumber hukum diluar dari hukum tertulis dan hakim 

                                                           
 55 Ibid.   
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dipandang menerapkan undang-undang pada perkara konkret belaka. 

dengan kata lain, hakim sebagai corong atau mulut undang-undang. 

 Keadilan moral (moral justice) dan keadilan sosial (social justice) 

diterapkan hakim, dengan pernyataan bahwa: “hakim harus menggali 

nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat” (vide Pasal 5 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009), yang jika dimaknai secara 

mendalam hal ini sudah masuk kedalam perbincangan tentang moral 

justice dan social justice.56 

  Sejatinya pelaksanaan tugas dan wewenag seorang hakim 

dilakukan dalam kerangka menegakkan kebenaran dan keadilan, dengan 

berpegang pada hukum, undang-undang dan nilai-nilai keadilan dalam 

masyarakat. Bagi kaum positivisik, keputusan-keputusan hukum dapat 

didedukasikan secara logis dari peraturan-peraturan yang sudah ada lebih 

dahulu tanpa perlu menunjuk kepada tujuan-tujuan sosial, kebajikan, 

serta moralitas. Betapapun tidak adil dan terbatasnya bunyi undang-

undang yang ada. Hukum adalah perintah undang-undang dan dari situ 

kepastian hukum bisa ditegakkan.57 Menurut Arbijoto, hakim dalam 

kapasitasnya sebagai makhluk individu mempunyai kebebasan sebagai 

bentuk kesempurnaan eksistensinya sebagai manusia. Kebebasan tersebut 

bukan berarti lepas dari segala kewajiban atau kekhawatiran dan tangung 

jawab, melainkan kebebasan sebagai makna eksistensi dan 

kemandirianya selaku manusia.Adanya paksaan, ikatan, beban adalah 

                                                           
 56 Ibid.   
 57 Ibid, 83. 
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merupakan alienasi yang menekan manusia sedemikian rupa sehingga 

menghalang-alangi pelaksanaan dirinya sebagai manusia yang utuh dan 

mandiri.58 

 Kebebasan sebagai arah dan tujuan hidup selaku manusia, adalah 

kebebasan yang sifatnya sedemikian rupa sehingga orangnya bebas dari 

aneka ragam alienasi yang menekannya dan bebas pula untuk kehidupan 

yang utuh, tidak tercela, berdikari dan kreatif, dalam arti kebebasan 

sebagai kesempurnaan eksistensi manusia. Menurut pemikiran Albert 

Camus, memilih kebebasan bukanlah memilih sesuatu melawan keadilan. 

Sebaliknya kebebasan dipilih karena adanya orang-orang yang menderita 

dan berjuang untuk memperoleh keadilan. Memisahkan kebebasan dari 

keadilan adalah dosa sosial. Kebebasan harus diisi dengan mendahulukan 

kewajiban daripada hak dan selanjutnya digunakan untuk mengabdi pada 

keadilan.59  

 Kebebasan eksistensial pada hakikatnya adalah kemampuan 

manusia untuk menentukan tindakannya sendiri. Kemampuan itu 

bersumber pada kemampuan dirinya untuk berfikir dan berkehendak dan 

kemudian diimplementasikan dalam tindakannya. Tindakan itu bukan 

sesuatu di luar dirinya, tindakan itu adalah dengan dirinya sendiri.60

 Menurut Ahmad Kamil, kebebasan eksistensial adalah kebebasan 

hakiki yang dimiliki oleh setiap manusia tanpa melihat predikat yang 

melekat padanya. Pada profesi hakim, kebebasan eksistensial 

                                                           
 58 Ibid.   
 59 Ibid, 85. 
 60 Ibid. 
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menegaskan bahwa seorang hakim harus mampumenentukan dirinya 

sendiri dalam membuat putusan pengadilan. Posisi hakim sesungguhnya 

harus membuat putusan yang bisa dipertanggungjawabkan atas dasar 

harap orang lain tanpa mengurangi objektivitasnya. Prinsip-prinsip moral 

dasar yang digunakan dalam kebebasan eksistensial manusia, khususnya 

bagi hakim harus sudah disadari terlebih dahulu. 

 Sedangkan menurut Rifyal Ka’bah, makna dari sifat merdeka 

dalam kebebasan hakim menunjukkan kemandirian hakim dalam 

memutuskan perkara yang dihadapkan padanya tanpa campur tangan 

pihak lain, baik eksekutif maupun legislatif atau lainnya, namun 

kemerdekaan hakim tidaklah bersifat mutlak, tetapi dibatasi oleh hukum 

yang berlaku, disamping dipengaruhi oleh integritas dirinya dalam 

menetapkan apa yang adil dan tidak adil, hakim harus memutus sesuai 

dengan apa yang dipandang adil oleh hukum.61 

3. Nilai Dari Tujuan Hukum Yang Ingin Dicapai Hakim 

 Tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian 

hukum dan kemanfaatan. Idealnya, hukum memang harus 

mengakomodasikan ketiganya. Hakikat hukum bertumpu pada idea 

keadilan dan kekuatan moral. Ide keadilan tidak pernah lepas dari kaitan 

hukum, sebab membicarakan hukum jelas atau samar-sama senantiasa 

merupakan pembicaraan mengenai keadilan.62 

                                                           
 61  Ibid.   
 62 Supandriyo, Asas Kebebasan Hakim., 81. 
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 Kaidah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan akan 

memudahkan bagi hakim dalam menjalankan putusannya, karena dengan 

integrasi moral yang tinggi dapat menerapkan kaidah hukum tersebut. 

Namun jika kaidah hukumnya samar bagi hakim, maka terbuka peluang 

menjatuhkan putusan berdasarkan keadilan dengan menggali nilai-nilai 

hukum yang hidup dalam masyarakat.63 

 Dalam perkembangannya lahirlah pemikiran hokum modern yang 

dikemukakan oleh Gustav Radbruch yangberusaha mengkombinasikan 

ketiga pandangan klasik (filsufis, normatif dan empiris) menjadi satu 

pendekatandengan masing-masing pendekatan dijadikan sebagai unsur 

pokok dan menjadi dasar pendekatan hukum “ala”  Gustav Radbruch  

yang kemudian dikenal sebagai tiga nilai dasar hukum yang meliputi; 

keadilan (filosofis), kepastian hukum (juridis) dan kemanfaatan bagi 

masyarakat  (sosiologis). 

 Gustav Radbruch memulai dengan pandangan bahwa masyarakat 

dan ketertiban memiliki hubungan yang sangat erat, bahkan dikatakan 

sebagai dua sisi mata uang, hal  ini menunjukkan bahwa setiap komunitas  

(masyarakat) di dalamnya membutuhkan adanya ketertiban. Untuk 

mewujudkan ketertiban ini  maka dalam masyarakat selalu terdapat 

beberapa norma seperti kebiasaan, kesusilaan dan hukum.64 

 Perbedaan antara ketiga norma di dalam masyarakat tersebut 

dimana kebiasaan lebih berorientasi pada perbuatan-perbuatan yang 

                                                           
 63 Ibid, 82 
 64 M. Muslih, “Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch 

 (Tiga Nilai Dasar  Hukum),” Legalitas, 1 (Juni 2013), 143. 
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memang lazim dilakukan sehari-hari menjadi norma, dan menurut 

Radbruch tatanan kebiasaan ini tidak sesuai dengan hukum atau 

kesusilaan. Kebiasaan lebih menggambarkan posisi kebalikan dari 

kesusilaan, kalau kebiasaan mutlak berpegangan pada kenyataan tingkah 

laku orang, maka kesusilaan justru berpegang pada ideal yang masih 

harus diwujudkan dalam masyarakat. Untuk itu tolok ukur penilaian 

terhadap tindakan yang diterima atau ditolak didasarkan pada idealisme 

manusia yakni insan kamil atau manusia sempurna. Norma hukum lebih 

berorientasi pada dunia ideal (kesusilaan) dan kenyataan (kebiasaan), 

dengan demikian maka untuk memenuhi unsur ideal, hukum harus 

mengakomodir nilai filosofis dan guna memenuhi tuntutan kenyataan 

hukum harus memasukkan unsur sosiologis. 65 

 Realisasi konsep Gustav Radbruch tentang tiga nilai dasar hukum 

yang meliputi, aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum ini 

sudah barang tentu berpotensi menimbulkan ketegangan di antara 

masing-masing aspek. Ada kalanya keadilan bertentangan dengan 

manfaat, atau lainkali keadilan bertentangan dengan kepastian hukum 

juga dimungkinkan adanya ketegangan antara manfaat dengan keadilan. 

Guna mengantisipasi kondisi tersebut Gustav Radbruch memberikan 

jalan keluar melalui ajaran prioritas baku, dengan memberikan patokan 

dalam memutus suatu perkara, dimana prioritas pertama keadilan, kedua 

manfaat dan ketiga kepastian hukum. Ajaran prioritas baku relatif lebih 

                                                           
 65 Ibid.  
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bijak dan arif, dibandingkan dengan ajaran ekstrim seperti Aliran Hukum 

Etis yang hanya berfokus pada keadilan, aliran Utilitarian yang hanya 

berfokus pada kegunaan hukum dan Aliran Dogmatik Legalistik 

(positivisme hukum) yang hanya berfokus pada kepastian hukum.66

 Dalam praktik peradilan, sangat sulit bagi seorang hakim 

mengakomodir ketiga asas tersebut di dalam satu putusan. Dalam 

menghadapi keadaan ini, hakim harus memilih salah satu dari ketiga asas 

tersebut untuk memutuskan suatu perkara dan tidak mungkin tiga asa 

tersebut dapat tercakup sekaligus dalam satu putusan (asas prioritas yang 

kasuistis). Jika diibaratkan dalam sebuah garis, hakim dalam memeriksa 

dan memutuskan suatu perkara  (bergerak) diantara 2 titik pembatas 

dalam garis tersebut, yaitu apakah berdiri pada titik keadilan atau 

kepastian hukum, sedangkan titik kemanfaatan sendiri berada di antara 

keduanya.67 

 Sebagaimana menurut Sudikno Mertokusumo, ketiga asas tersebut 

harus dilaksanakan secara kompromi yaitu dengan cara menerapkan 

ketiga-tiganya secara berimbang atau proporsional, sehingga tidak perlu 

mengikuti asas prioritas sebagaimana yang dikemukakan  oleh Gustav 

Radbruch, tetapi seharusnya mengikuti asas prioritas yang kasuistis atau 

sesuai dengan kasus yang dihadapi.68 

 Dworkin mengingatkan bahwa seorang hakim ketika dihadapkan 

pada kasus konkrit tidak saja berurusan dengan masalah teknis 

                                                           
 66 Ibid.  

67 Rifai, Penemuan Hukum., 133.  
68 Ibid.,132.  
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(prosedural semata) tetapi juga berhadapan dengan substansi hukum. 

Ketika seorang hakim mempersoalkan masalah etika, bukan lagi bertanya 

tentang prosedur teknis penyelesaian hukum tetapi juga mempersoalkan 

substansi hukum apakah adil atau tidak. Upaya hakim berusaha keras 

mencari berbagai sumber, tidak hanya membaca teks hukum formal 

melainkan juga sumber-sumber non hukum patut dihargai. 

 Bagi para hakim konservatif, hukum diandaikan sudah lengkap, 

tidak ada celahnya dan jelas. Pandangan semacam itu melukiskan hukum 

mampu menghasilkan jawaban yang pasti terhadap semua kasus sehingga 

tidak mengenal istilah “hard cases”.  

 Berbeda dengan Dworkin yang melihat “hard cases” sebagai 

laboratorium istimewa. Bagi Dworkin, bagaimanapun “hard cases” 

sangat signifikan (sebagai kasus penting) yang menguji prinsip-prinsip 

fundamental. Terobosan putusan hakim menjadi penting karena tidak 

semua kasus hukum yang kompleks dan berat (hard cases) dapat secara 

langsung ditemukan jawabannya dalam hukum positif yang tersedia. 

Dalam “hard cases” diperlukan kemampuan menganalisis, 

menginterpretasi, dan melakukan terobosan hukum untuk mendapat 

jawaban yang memadai. Meskipun demikian, menurut Dworkin, para 

hakim bukan, dan seharusnya tidak, menjadi pembuat hukum. 

 Kasus-kasus adalah ”berat” di mana ada berbagai argumen 

(dilematis) mengenai apa pemahaman terbaik dari hukum, sedangkan 

kasus-kasus jelas (clear cases) adalah yang tidak mengandung keraguan 
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semacam itu. Guest berjasa menjernihkan perbedaan “hard cases” 

dengan “clear cases” sekaligus merupakan kritik terhadap Dworkin 

dengan mengatakan bahwa apa yang disebut sebagai “clear cases” adalah 

hasil dari proses penalaran bukan dari permulaan. Setiap kasus (baik 

“hard cases” maupun “clear cases”) pada hakikatnya unik sehingga 

memerlukan interpretasi hukum yang baru, atau dengan kata lain, tidak 

pernah ada dua perkara yang sepenuhnya serupa. Karena itu, hakim harus 

melakukan “fresh judgement” untuk menemukan hukum yang tepat. 

C. Studi Hukum Kritis 

 Critical Legal Studies (studi hukum kritis) adalah salah satu aliran 

pemikiran dalam ilmu hukum yang dikembangkan dari pemikiran Legal 

Realism. Studi hukum mulai dikembangkan di Amerika Serikat bertepatan 

dengan diselenggarakannya Conference on Critical Legal Studies di 

Universitas Wisconsin-Madison pada tahun 1977. Studi hukum kritis 

mengembangkan pemikiran dan ajaran yang pada garis besarnya bertujuan 

menentang (challenges) atau setidaknya meninjau kembali norma-norma, 

standar-standar dalam teori hukum dan implementasinya yang berasal dari 

apa yang dikenal sebagai sistem hukum modern.69 

 Berkaitan dengan penggunaan istilah “critical” dalam studi hukum 

kritis, Calvin Woodward yang menulis review buku The Critical Legal 

Studies Movement Karya Roberto M. Unger menyatakan: “…Very probably 

                                                           
69  Adji Samekto, “Membangun Kesadaran Baru Melalui Studi Hukum Kritis,” Dalam 

Menggagas hukum Progresif Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 41. 
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they derived the term “critical” from “critical theory” associated with the 

Frankfurt School”. 

 Penganut studi hukum kritis percaya bahwa logika-logika dan struktur 

hukum muncul dari adanya power relationships dalam masyarakat. 

Keberadaan hukum adalah untuk mendukung kepentingan-kepentingan atau 

kelas dalam masyarakat yang membentuk hukum tersebut. Dalam kerangka 

pemikiran ini, mereka yang kaya dan kuat, menggunakan hukum sebagai 

instrumen untuk melakukan penekanan-penekanan kepada masyarakat 

sebagai cara untuk mempertahankan kedudukannya.  Karenanya di dalam 

Critical Legal Studie: An Overview yang diterbitkan oleh Legal Information 

Institute Cornell Law School dikatakan, hukum sekadar diperlukan sebagai a 

collection of beliefs. A collection of beliefs dapat diartikan sebagai 

seperangkat keyakinan-keyakinan yang digunakan sebagai alat pengendali 

tertib sosial.70 

 Critical Legal Studies (CLS; studi hukum kritis) merupakan aliran 

modern dalam pemikiran hukum. Studi Hukum kritis adalah teori  yang berisi 

penentangan terhadap norma-norma dan standar-standar di dalam teori dan 

praktek yang selama ini telah diterima. CLS juga dipahami sebagai suatu 

penentangan terhadap norma yang dapat menekankan hukum kepada 

masyarakat.71 

Critical Legal Studies (CLS) melihat hukum dibentuk oleh berbagai 

faktor non-hukum: kepentingan ekonomi, ras, gender, atau politik. 

                                                           
 70 Ibid., 53.  
 71 Yahyanto dan Lukman Santoso, Pengantar Ilmu Hukum (Yogyakarta: Trusmedia Grafika, 

 2014), 159. 
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Pembentukan hukum senantiasa mengandaikan interaksi dan negosiasi 

berbagai kelompok masyarakat. Akibatnya analisa hukum doktrinal hanya 

akan mengisolasi hukum dari konteks sosial-politiknya, dan membuat hukum 

tidak bisa mengatasi berbagai masalah sosial politik: diskriminasi ras, gender, 

agama, atau kelas.72  

 CLS menolak anggapan tentang netralitas obyektivitas hukum 

sebagaimana yang diyakini Positivisme Hukum. Sebab menurut Roberto M. 

Unger, setiap metode hukum tertentu akan menghasilkan pilihan hukum 

tertentu. Dengan kata lain metode hukum yang dipilih oleh praktisi hukum 

akan menghasilkan keputusan hukum yang tertentu pula. Setiap pembuatan 

hukum dengan sendirinya mencerminkan nilainilai sosial-politik tertentu. 

Tentang hal ini Unger mengkritik obyektivisme dan formalisme, ”The first 

concern has been the critique of formalism and objectivism.”CLS menusuk 

jantung formalisme hukum sebagaimana dianut sistem hukum liberal dengan 

mengajukan keberatan, yaitu terhadap konsep the rule of law. Dalam 

prespektif  CLS, tidak ada yang dinamakan the rule of law, karena yang ada 

adalah the rule of the rulers. 

 Terdapat dua tema yang dominan dalam kritik yang dilancarkan oleh 

CLS ini, yaitu: 

1. Institusi-institusi hukum sudah tercemar dari dalam, ikut menyebabkan 

ketiadaan ketertiban sosial secara keseluruhan, dan hukum bekerja 

terutama sebagai alat kekuasaan. Dalam tema ini, keberpihakan hukum 

                                                           
 72 Widodo, “Tinjauan Kritis-Filosofis Terhadap Paradigma Positivisme Hukum”, Disertasi, 

 134. 
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yang sangat jelas, yang menguntungkan golongan kaya dan merugikan 

serta menipu golongan miskin, dikutip sebagai bukti yang tidak 

terbantahkan. 

2. Kritik terhadap legalisme liberal itu sendiri, adalah mengenai gagasan 

bahwa tujuan keadilan dapat dicapai melalui sistem peraturan dan 

prodsedur yang obyektif, tidak memihak dan otonom.73 

   Menurut Milovanovic, terkait seputar kelahiran CLS, seperti yang 

dikutip oleh Adji Sumekto menuliskan: “Critical Legal Studies (CLS) was an 

outgrowth of the critical development of Realism (studi hukum kritis berakar 

pada Legal Realism sebagai salah satu aliran yang muncul dalam teori 

hukum)”.74 

   Jadi antara CLS dan Legal Realism terdapat sinergisitas yang 

mendorong dilakukannya perhatian yang lebih besar untuk melihat hukum 

dalam konteks sosial. Oleh karena itu, dasar pijakan analisis dalam ajaran 

Legal Realism atau CLS tetap pada norma atau hukum (positif) yang belaku, 

tetapi harus dikembangkan dengan menyertakan faktor extra-legal berupa 

fakta sosial atau pengalaman hidup, sebagai masukan dalam upaya berfikir 

yang lebih realistik untuk memfungsikan hukum (positif) tersebut. Dari 

sinilah hukum tidak lagi dilihat sebagai sarana kontrol sosial, tetapi juga 

harus digunakan sebagai sarana rekayasa masyarakat (law as tool of social 

engineering).75 

                                                           
 73 Yahyanto dan Lukman Santoso, Pengantar Ilmu Hukum, 161. 
 74 Ibid, 164.  
 75 Ibid.  



61 
 

 

Dalam pandangan Studi Hukum Kritis, hukum di dalam pembuatan, 

hingga pemberlakuannya selalu mengandung pemihakan-pemihakan, 

sekalipun dalam liberal legal order dibentuk keyakinan akan kenetralan, 

objektivitas, dan prediktabilitas dalam hukum. 

Pemikiran CLS juga telah mempengaruhi pemikiran para ahli hukum di 

Indonesia. Hal itu dapatlah dipahami, karena keadaan hukum di Indonesia 

mirip dengan keadaan hukum di Amerika Serikat pada saat CLS ini lahir. Jadi 

dengan demikian, penggunaan metode yang ditawarkan oleh CLS memang 

akan sangat membantu dalam memberikan pemahaman terhadap keadaan 

hukum di Indonesia.76 

Untuk hal ini, menarik juga untuk memperhatikan pendapat dari Ifdhal 

kasim yang menyatakan: ”kajian-kajian hukum CLS saya kira  sangat relevan 

kita gunakan dalam menganalisis proses-proses hukum di Indonesia, dalam 

menganalisis proses-proses pembentukan dan penerapannya maupun untuk 

menganalisis suatu doktrin hukum dan bagaimana ia telah berfungsi 

mengabsahkan suatu sistem sosial atau kebijakan tertentu. Saya kira memang 

sangat diperlukan suatu analisis yang dapat mengungkap “hidden political 

intentions” di belakang berbagai konsep, doktrin dan proses-proses hukum 

disini”.77 

Selain hal tersebut, perlu pula diperhatikan, bahwa pada saat 

menggunakan metode CLS dalam menganalisis keadaan hukum di Indonesia, 

tetaplah harus memperhatikan faktor-faktor tertentu yang sifatnya khas dan 

                                                           
 76  Ibid, 165.  
 77  Ibid.   



62 
 

 

mungkin hanya ada di Indonesia, seperti faktor nilai-nilai budaya masyarakat 

Indonesia atau faktor agama. Bahkan untuk faktor agama ini, akan mungkin 

menjadi hambatan untuk dilakukannya kajian yang kritis terhadap hukum.78 

                                                           
78 Ibid. 
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 BAB III                                                                                                          

DESKRIPSI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA PONOROGO 

PERKARA NOMOR: 402/Pdt. P/2018/PA.PO. TENTANG                      

PENOLAKAN ISBAT NIKAH 

A. Deskripsi Perkara Nomor: 402/Pdt. P/2018/PA.Po. Tentang Penolakan 

Isbat Nikah 

  Dalam putusan Pengadilan Agma Ponorogo Nomor 402/Pdt. 

P/2018/PA.Po. ini menolak permohonan isbat nikah karena menikah sirri 

menggunakan wali muhakkam. Dalam perkara ini  diajukan Pemohon I, 

berumur 45 tahun, beragama Islam, pekerjaan sebagai Pedagang, yang 

bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo. Dan Pemohon II, berumur 42 

tahun, beragama Islam, pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga, yang 

bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo.1 Adapun dalam berkas 

permohonan tersebut telah disebutkan secara deskriptif mengenai peristiwa 

hukum, fakta hukum dan beberapa posita lain. 

Pada tanggal 21 November 2017, Para Pemohon telah melangsungkan 

pernikahan menurut agama Islam atau secara sirri di rumah Habib Hasbullah 

di Desa Mlancar, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo dengan mas 

kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Saat menikah 

ayah dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia sedangkan Pemohon II 

tidak mempunyai wali nasab lain, maka Para Pemohon menunjuk wali 

muhakkam untuk menjadi wali nikah karena dianggap  sebagai orang yang 

                                                           
1 Dokumen Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Perkara Nomor 402/Pdt.P/2018/PA.PO., 1.  
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ahli agama. Pernikahan tersebut disaksikan oleh saksi-saksi, para kerabat dan 

tetangga. 2 

Pada pernikahan tersebut  Pemohon I masih terikat pernikahan sah 

dengan istri pertamanya dan telah bercerai pada tanggal 25 Juli 2018 

sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai. Selama pernikahan  Para 

Pemohon telah dikaruniai satu orang anak yang berumur 2 bulan. Pernikahan 

Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama 

oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Isbat Nikah dari 

Pengadilan Agama Ponorogo,untuk dijadikan alas hukum untuk mengurus 

data kependudukan dan akta kelahiran anak. Sehingga pada tanggal 28 

September 2018, Para Pemohon mengajukan pengesahan pernikahan sirrinya 

ke Pengadilan Agama Ponoro go  yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan 

Agama Ponorogo dengan nomor perkara 402/Pdt. P/2018/PA.Po.3 

Dalam petitum Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama 

Ponorogo segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang amarnya 

berbunyi sebagai berikut:4 

a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; 

b. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang  

dilangsungkan menurut agama Islam pada 21 November 2017 adalah 

sah; 

                                                           
2 Ibid., 2. 
3 Ibid. 
4 Ibid., 3. 
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c. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan 

untuk melakukan pencatatan pada register akta nikah sesuai dengan 

perundang-undangan yang berlaku; 

d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum; 

e. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya. 

 Pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir in 

person di persidangan dan atas pertanyaan Majelis, Para Pemohon tetap 

menyatakan akan meneruskan perkaranya kemudian dibacakan surat 

permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para 

 Pemohon tanpa ada perubahan. Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil 

permohonannya, Para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat 

bukti tertulis berupa:5 

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Darini NIK: 

3502164303760005 yang diterbitkan pemerintah Kabupaten Ponorogo 

Provinsi Jawa Timur tanggal 11-09-2017 bermeterai cukup dan sesuia 

dengan aslinya (P.2). 

b.  Fotokopi surat keterangan  nomor: 

3502171014/SURKET/01/300718/0002 yang diterbitkan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan  Sipil Kabupaten Ponorogo tanggal 12-

02-2013 bermeterai cukup dan sesuia dengan aslinya (P.1). 

c. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0993/AC/2018/PA.PO an. PEMOHON I 

dengan MANTAN ISTERI PEMOHON I yang diterbitkan oleh 

                                                           
 5   Ibid. 
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Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 25 Juli 2018, bermeterai cukup 

dan sesuia dengan aslinya (P.3). 

d. Fotokopi Akta Cerai Nomor:208/AC/2005/PA.PO an. PEMOHON II 

yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 17 Maret 

2005, bermeterai cukup dan sesuia dengan aslinya (P.4). 

e. Fotokopi Surat Keterangan Nomor:B-

134/Kua.13.02.03/Pw.01/09/2018 tertanggal 20 September 2018 yang  

diterbitkan  oleh  Kantor  Urusan Agama  Kecamatan Babadan 

Kabupaten Ponorogo, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya 

(P.5) 

 Disamping bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga mengajukan 

saksi-saksi yang memberikan keterangan dimuka sidang, yang masing-

masing telah menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:  

a. SAKSI NIKAH I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, 

tempat tinggal di Kabupaten Ponorogo. Saksi mengetahui dan kenal 

dengan Pemohon I karena saksi adik kandung Pemohon I. Saksi 

mengenal Pemohon II sejak setelah menikah secara Islam dengan 

Pemohon I yaitu pada tanggal 21 Nopember 2017. Saksi mengetahui 

bahwa pada saat menikah Pemohon I masih mempunyai istri akan 

tetapi Pemohon I dengan mantan istrinya dalam keadaan lama pisah 

rumah dan pada bulan Juli 2018  kemudian Pemohon I resmi bercerai 

dengan mantan istrinya  sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai. 

Saksi mengetahui bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II 
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dilaksanakan di rumah Habib Hasbullah di desa Mlancar Kecamatan 

Sukorejo Ponorogo dengan dihadiri pengantin laki-laki dan pengantin 

perempuan, Habib Hasbullah dan isteri serta saksi dan Samsuri yang 

masing-masing bertindak sebagai saksi nikah dan wali muhakkam 

bertindak sebagai wali nikahnya. Pada saat menikah, ayah dan kakek 

Pemohon II telah meninggal dunia sedangkan pemohon II tidak 

mempunyai wali nasab maka Para Pemohon meminta wali muhakkam 

bertindak sebagai wali nikah yang merupakan tetangga Pemohon I dan 

dianggap sebagai orang yang ahli di bidang agama.  Saksi mengetahui 

yang menjadi mahar saat menikah adalah uang namun saksi lupa 

berapa besaran mahar tersebut. Saksi mengetahui antara  Pemohon I 

dengan Pemohon II tidak ada hubungan saudara (nasab), sesusuan 

(rodlo’ah) ataupun perbesanan yang menghalangi pernikahan. Saksi 

mengetahui Para Pemohon mengajukan Isbat Nikah ini untuk 

mengurus akta kelahiran anak.6 

b. SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan pesuruh, tempat 

tinggal di Kabupaten Ponorogo. Saksi mengetahui dan kenal dengan 

Para Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon II. Saksi 

mengetahui pernikahan Para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 21 

Nopember 2017 di rumah Habib Hasbullah dan pada saat menikah, 

status Pemohon I masih terikat pernikahan dengan   mantan istri 

Pemohon I namun sekarang sudah bercerai, sedangkan Pemohon II 

                                                           
6    Ibid., 4.  
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berstatus janda. Saksi mengetahui bahwa, yang bertindak sebagai wali 

nikah adalah Habib Naqib Assegaf (tetangga Pemohon I) karena baik 

ayah maupun kakek Pemohon II telah meninggal dunia sedangkan 

pemohon II tidak mempunyai wali nasab yang lain. Saksi mengetahui 

pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan ke KUA 

karena Pemohon I belum bercerai dengan istrinya sedangkan 

Pemohon I dan Pemohon II sudah saling mencintai dan ingin segera 

menikah. Saksi mengetahui antara  Pemohon I dengan Pemohon II 

tidak ada hubungan nasab, sesusuan (rodloah ataupun semenda 

(mushoharoh) yang menghalangi pernikahan. Saksi mengetahui Para 

Pemohon mengajukan Isbat Nikah ini untuk untuk mengurus akta 

kelahiran anak. Dan atas keterangan saksi-saksi di atas Para Pemohon 

menerima dan membenarkannya. Setelah diberi waktu yang cukup 

Para Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti tersebut 

diatas dan Para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan 

kesimpulan yang pada intinya  tetap pada permohonannya dan mohon 

agar segera diberikan keputusan. Untuk mempersingkat uraian 

penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara yang 

bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari 

penetapan ini.7 

 

                                                           
7 Ibid., 5.  
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B. Dasar Hukum Hakim Dalam Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo 

Nomor: 402/Pdt. P/2018/PA.Po. Tentang Penolakan Isbat Nikah 

 Permohonan Isbat Nikah yang ditolak oleh Pengadilan Agama 

Ponorogo perkara Nomor: 402/Pdt.P/2018/PA.Po. adalah pernikahan siri 

yang menggunakan wali muhakkam atau tokoh agama sebagai wali nikah.  

Dasar hukum hakim menolak permohonan ini adalah satunya karena salah 

satu syarat rukun pernikahan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 20 Kompilasi 

Hukum Islam yang membagi atau mengklasifikasi wali nikah menjadi dua 

yakni wali nasab dan wali hakim sedangkan Pasal 23 Kompilasi Hukum 

Islam menyebutkan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali 

nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau 

tidak diketahui keberadaannya/gaib atau enggan /ad}al.    

 Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 

Tentang Wali Hakim menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan wali hakim 

adalah “Kepala Kantor Urusan Agama yang ditunjuk oleh Menteri Agama 

untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak 

mempunyai wali.” Sedangkan terungkap dalam fakta, bahwa pernikahan 

Pemohon I dengan Pemohon II yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali 

muhakkam.8 

 Dalam perkara ini, sebelum majelis hakim memberikan penetapan 

terhadap permohonan a quo, terlebih dahulu diperiksa apakah perkawinan 

tersebut terpenuhi mengenai rukun dan syarat perkawinan serta ada atau 

                                                           
8 Ibid., 9.  
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tidaknya larangan perkawinan dalam pernikahan yang dimintakan isbatnya 

oleh Para  Pemohon. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, 

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 

Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto 

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa 

perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai 

dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan.9 

 Menurut ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah 

menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan. Majelis 

hakim menimbang bahwa sahnya nikah menurut agama Islam ditentukan 

antara lain dengan adanya wali nikah sebagaimana hadith nabi:  

 الَِنكاََح ِأالَّ ِبَوِلِ   َوَشا ِهَدْي َعْدل  10
Artinya: Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang 

adil. Jika ada pernikahan tanpa itu maka pernikahan itu dianggap batal. 

(HR. Ibnu Hiban). 

 

C. Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 402/Pdt. P/2018/PA.Po. 

Tentang Penolakan Isbat Nikah 

  Majelis hakim sebelum memberikan penetapan terhadap permohonan a 

quo, terlebih dahulu majelis perlu mememeriksa fakta-fakta dan bukti-bukti 

dalam persidangan. Hal tersebut menuntut hakim untuk lebih jeli, cermat dan 

                                                           
9 Ibid., 8. 

 10   Ibn  Daqi>q al-’Id,Tuh}fat al-Labi>b Sharh{ al taqri>b, 2: 747. (Daru Atlas). 319. 
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bijak dalam memutus suatu perkara. Pada kenyataannya dan harus diakui 

bahwa hakim memiliki cara atau mekanisme yang berbeda-beda dalam 

memutus suatu perkara. Perbedaan latar belakang pemikiran, faktor sosio 

kultural, bahkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan agama yang berbeda-beda 

menyebabkan para hakim memiliki pandangan berbeda pula dalam 

memutus.11 

 Dalam penetapan ini majelis hakim memberikan pertimbangan hukum 

cenderung berdasarkan Undang-undang sebagai acuan dalam menangani 

perkara. Hal ini terlihat mengenai pertimbangan sah tidaknya pernikahan siri 

para pemohon dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden 

Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 

Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan 

menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.12 Terungkap fakta, 

bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang bertindak sebagai 

wali nikah adalah wali muhakkam yang dinilai tidak sah sebagai syarat 

pernikahan sehingga  menjadi alasan ditolaknya permohonan para pemohon .  

 Berdasarkan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam membagi atau 

mengklasifikasikan wali nikah menjadi dua yakni wali nasab dan wali hakim 

sedangkan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa wali hakim 

baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau 

tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui keberadaannya/gaib 

                                                           
11  M. NatsirAsnawi, Hermeneutika Putusan Hakim, 181. 
12   Ibid., 8. 
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atau enggan /ad}al. Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 

Tahun 2005 tentang Wali Hakim menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan 

wali hakim adalah “Kepala Kantor Urusan Agama yang ditunjuk oleh 

Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai 

wanita yang tidak mempunyai wali.” 

 Hakim juga  menggunakan pendapat dari sebagian ulama fiqih bahwa 

diperbolehkan pelaksanaan perkawinan menggunakan tokoh /ahli agama 

sebagai wali nikah (wali muhakkam), dengan syarat  keadaan kedua calon 

pengantin berada dalam situasi rombongan (jarak tempuh sangat jauh), takut 

melakukan perzinahan yang tidak direncanakan sebelumnya, sedang keadaan 

mereka dalam perjalanan di luar jangkauan daerah tempat tinggal calon 

pengantin wanita, sedangkan dalam rombongan itu tidak ada wali nasab, atau 

walinya sulit untuk dihubungi dan syarat berikutnya adalah PPN atau Wali 

Hakim serta Penghulu. Maka sepanjang masih ada wali hakim dari kalangan 

pegawai Kantor Urusan Agama yang ditunjuk oleh pemerintah, maka 

mempelai wanita tidak boleh menunjuk wali muhakkam dari tokoh agama 

atau ulama setempat karena sekarang di Indonesia di setiap kecamatan 

terdapat Kantor Urusan Agama dan di setiap Kantor Urusan Agama  terdapat 

wali hakim dari kalangan pegawai Kantor Urusan Agama yang ditunjuk oleh 

pemerintah, maka tidak ada alasan mempelai wanita menunjuk Wali 

Muhakam dari tokoh /ahli agama setempat sebagai wali nikahnya.  

  Maka majelis hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon I dan 

Pemohon II dengan wali muhakkam telah tidak sesuai dengan hukum dan 
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peraturan perundangan yang berlaku. Oleh karenanya majelis hakim dalam 

musyawarahnya berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tidak 

berdasarkan hukum, sehingga hakim dalam penetapan isbat nikah 

ininmenjatuhkan amar putusan bahwa permohonan para Pemohon patut untuk 

ditolak.13 

 

 

                                                           
13 Ibid., 10. 
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BAB IV 

ANALISIS  TERHADAP PENETAPAN  PENGADILAN 

AGAMA PONOROGO NOMOR: 402/Pdt.P/2018/PA.PO TENTANG 

PENOLAKAN  ISBAT NIKAH 

 

A. Tinjauan Teori Interpretasi Hukum Hakim Terhadap Penetapan 

Pengadilan Agama Ponorogo Nomor : 402/Pdt.P/2018/PA.PO Tentang 

Penolakan Isbat Nikah   

  Sesuai rumusan masalah tentang bagaimana teori interpretasi hukum 

terhadap dasar hukum hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Ponorogo 

Nomor: 402/Pdt. P/2018/PA. Po tentang  Penolakan Isbat Nikah, maka pada 

sub bab ini adalah analisis kritis terhadap penetapan penolakan isbat nikah 

karena para pemohon menikah siri dengan menunjuk seorang wali muhakkam 

sebagai wali nikah yang dianggap ahli agama. Saat perkara ini diajukan, 

Pemohon I berstatus duda dan bekerja sebagai pedagang serta Pemohon II  

berstatus janda dan bekerja  sebagai ibu rumah tangga. Adapun maksud 

pengajuan permohonan isbat nikah agar majelis hakim menetapkan 

pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang  dilangsungkan menurut 

agama Islam di Desa Mlancar Kecamatan Sukorejo pada 21 November 2017 

adalah sah, karena dengan pengesahan nikah tersebut hendak digunakan 

untuk mengurus dokumen kependudukan para pemohon.1 

                                                           
 1    Dokumen Penetapan Pengadilan Agama Ponoorogo Perkara Nomor: 402/Pdt.P/2018/PA.Po., 6. 
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Untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon 

mengajukan alat bukti fotokopi Akta Cerai antara Pemohon I dengan mantan 

istrinya yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo Nomor:  

0993/AC/2018/PA.Po, tanggal 5 Juli 2018 dan Akta Cerai Pemohon II 

dengan mantan suaminya Nomor: 208/AC/2005/PA.Po, tanggal 17 Maret 

2005. Para pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi  dalam persidangan, 

berdasarkan dalil-dalil permohonan dikaitkan dengan bukti surat-surat dan 

keterangan saksi-saksi, ditemukan fakta-fakta bahwa akad nikah para 

Pemohon dilaksanakan di rumah Habib Hasbullah di Desa Mlancar, 

Kecamatan Sukorejo, Ponorogo dihadiri oleh pengantin laki-laki dan 

pengantin perempuan, Habib Hasbullah dan istri serta Choirul Abidin dan 

Samsuriyang betindak sebagai saksi nikah dan seorang wali nikah. Wali nikah 

yang ditunjuk adalah tetangga Pemohon I (pengantin laki-laki) karena saat 

menikah ayah dan kakek Pemohon II telah meninggal sedangkan tidak ada 

wali nasab yang lain. Adapun mahar saat menikah adalah uang sebesar Rp. 

10.000. Pernikahan Pemohon tidak ada halangan karena tidak ada hubungan 

saudara, sesusuan ataupun perbesanan.2 

Berdasarkan fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa pernikahan para 

pemohon  adalah sah karena sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun 

yang dimaksud syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah 

atau tidaknya suatu pekerjaan tersebut. Adapun sudah memenuhi syarat dan 

rukunnya. Adapun yang dimaksud syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang 

                                                           
2 Ibid., 7. 
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menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan, tetapi sesuatu itu tidak 

termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun rukun adalah sesuatu 

yang mesti ada yang menentukan sah atau tidahnya suatu pekerjaan dan 

sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut.3 

Saat menikah Pemohon II berstatus janda cerai sedangkan Pemohon I 

belum bercerai dengan mantan istrinya dan bercerai pada tanggal 25 Juli 

2018.  Setelah menikah Pemohon telah Setelah menikah para pemohon hidup 

rukun dan dikaruniai anak berumur 2 bulan.4 Setelah Majelis hakim melihat 

peristiwa dan fakta hukum yang tersaji dan terungkap di dalam proses 

persidangan, berdasarkan pengakuan para pemohon, pemeriksaan alat bukti 

dan penjelasan saksi-saksi, selanjutnya dalam merumuskan pertimbangan 

hukum majelis hakim harus mencarikan atau menemukan hukumnya yang 

sesuai dengan pemecahan perkara tersebut.   

Masyarakat membutuhkan ketertiban serta keteraturan dan oleh karena 

itu membutuhkan hukum. Tetapi masyarakat pasti menolak untuk diatur oleh 

hukum yang cacat. Maka cara-cara untuk lebih “mengadilkan,” 

“membenarkan” “meluruskan” serta ”membumikan” hukum menjadi 

pekerjaan yang tak dapat ditawar-tawar lagi. Cara-cara tersebut dilayani oleh 

penafsiran teks-teks hukum.5 

Setelah mencermati penetapan hakim Pengadilan Agama Ponorogo 

tentang isbat nikah seperti yang dideskripsikan diatas, pentetapan tersebut 

termasuk perkara yang tidak kompleks dan jelas (clear cases)karena  dapat 

                                                           
3 Tahimi, Kajian Fiqih Nikah Lengkap., 12. 
4 Ibid.,8. 
5 Satjipto, Hukum Progresif, 123. 
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secara langsung ditemukan jawabannya dalam hukum positif yang tersedia. 

Padahal setiap kasus (baik “hard cases” maupun “clear cases”) pada 

hakikatnya unik sehingga memerlukan interpretasi hukum yang baru, atau 

dengan kata lain, tidak pernah ada dua perkara yang sepenuhnya serupa. 

Karena itu, hakim harus melakukan “fresh judgement” untuk menemukan 

hukum yang tepat.Ilmu hukum sama sekali tidak dapat menganggap masalah 

penafsiran sebagai hal  kecil dan dipinggirkan. Hukum tidak akan berjalan 

tanpa penafsiran, oleh karena hukum membutuhkan pemaknaan lebih lanjut 

agar menjadi lebih adil dan membumi. Membuat hukum (legislation) adalah 

satu hal dan menafsirkan hukum yang sudah dibuat merupakan keharusan 

berikutnya.6 

Dalam hal ini peneliti menganalisis penetapan Pengadilan Agama 

Ponorogo Nomor: 402/Pdt.P/2018/PA.Po. menggunakan teori interpretasi 

hukum  yang merupakan salah satu dari metode penemuan hukum.7 Berikut 

ini beberapa analisis yang dilakukan oleh peneliti mengenai metode 

interpretasi hukum yang digunakan majelis hakim dalam penetapan 

Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 402/Pdt.P/2018/PA.Po. tentang 

Penolakan Isbat Nikah karena menikah siri menggunakan wali muhakkam, 

diantaranya: 

1. Interpretasi Sistematis (logis) 

 Interpretasi sistematis yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan 

dengan menghubungkannya dengan undang-undang lain. Maka tidak 

                                                           
6 Widodo, “Tinjauan Kritis-Filosofis Terhadap Paradigma Positivisme Hukum”, 272. 
7 Jaenal, Peradilan Agama, 468. 
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satupun dari peraturan dari peraturan perundangan tersebut dapat 

ditafsirkan seakan-akan berdiri sendiri, tetapi harus selalu dipahami dalam 

kaitannya dengan jenis peraturan yang lainnya. Berdasarkan analisis 

peneliti terhadap penetapan ini, majelis hakim dalam penemuan hukumnya 

telah sesuai dengan metode interpretasi sistematis, tekait penetapan sah 

atau tidak sahnya pernikahan para pemohon yang menggunakan wali 

muhakkam. Hal ini terlihat dalam pertimbangan hukumnya, bahwa majelis 

hakim secara sistematis mengaitkan beberapa peraturan perundang-

undangan dengan menggunakan sumber hukum positif dan juga sumber 

hukum Islam, diantaranya berdasarkanhadis Rasulullah SAW tentang wali 

nikah  yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban yang berbunyi: 

  الَِنكاََح ِأالَّ ِبَوِليٍّ َوَشا ِهَدْي َعْدلٍّ 
Artinya:“Tidak ada pernikahan, kecuali dengan wali dan kedua 

saksi yang adil. Jikaada pernikahan tanpa itu maka pernikahan 

dianggap batal”. (HR. Ibnu Hibban). 

 

    Dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan 

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. 

Ketentuan tersebut selaras dengan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam 

(Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri 

Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) yang menyebutkan bahwa perkawinan 

adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan 

ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan.  
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    Serta sesuai Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam wali nikah 

diklasifikasikan menjadi dua yakni wali nasab dan wali hakim  sedangkan 

Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa wali hakim baru 

dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak 

mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui keberadaannya/gaib atau 

enggan /adlal. Kemudian Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agama 

Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim disebutkan bahwa yang 

dimaksud dengan wali hakim adalah “Kepala Kantor Urusan Agama yang 

ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi 

calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.” Sedangkan 

terungkap dalam fakta, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II 

yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali muhakkam dari tokoh/ahli 

agama setempat.    

    Berdasarkan interpretasi sistematis terhadap pasal dan hadis tersebut 

diatas, bahwa perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut 

peraturan perundang-undangan. Maka sahnya pernikahan menurut agama 

Islam ditentukan antara lain mutlak harus ada wali nikah sebagaimana 

disebutkan dalam hadis di atas. Adapun wali hakim yang berhak menjadi 

wali nikah adalah Kepala Kantor Urusan Agama yang ditunjuk oleh 

Menteri Agama  dan bukan dari tokoh/ahli agama setempat. 

2. Metode Interpretasi Gramatikal 

  Majelis hakim dalam putusan ini juga telah sesuai dengan metode 

interpretasi gramatikal. Biasanya interpretasi gramatikal dilakukan oleh 
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hakim bersamaan dengan interpretasi logis, yaitu memakai berbagai aturan 

hukum yang ada melalui penalaran hukum untuk diterapkan terhadap teks 

yang kabur atau kurang jelas.8  

  Hal ini terlihat ketika majelis hakim mempertimbangkan sebelum 

memberikan penetapan isbat nikah, terlebih dulu majelis hakim memeriksa 

apakah perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan 

serta ada atau tidaknya larangan pernikahan menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku dengan menggunakan dengan metode interpretasi 

gramatikal terhadap Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 

Tahun 1974 yang berbunyi: “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan 

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. 

Ketentuan tersebut selaras dengan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam 

(Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri 

Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) yang menyebutkan bahwa perkawinan 

adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan 

ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan. Kemudian terbukti bahwa pernikahan para pemohon tidak sah 

dan tidak sesuai dengan tata cara perkawinan agama Islam. 

  Sesuai dengan hasil interpretasi hukum oleh majelis hakim diatas 

pernikahan para pemohon terbukti tidak sah secara agama Islam. Karena 

sahnya nikah menurut agama Islam ditentukan dengan adanya wali nikah 

sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. 

                                                           
8 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum, 63. 
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Dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam membagi wali nikah menjadi dua 

yaitu wali nasab dan wali hakim dan Pasal 1 (ayat) 2 Peraturan Menteri 

Agama Nomor 30 Tahun 2005 menyebutkan bahwa wali hakim adalah 

Kepala Kantor Urusan Agama yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Hal 

inilah yang menjadi salah satu dari pertimbangan hakim untuk menolak 

permohonan isbat nikah dalam perkara nomor: 402/Pdt. P/2018/PA.Po.   

B. Tinjauan Studi Hukum Kritis Terhadap Penetapan Hakim Nomor: 

402/Pdt.P/2018/PA.PO Tentang Penolakan Isbat Nikah  

 Sesuai rumusan masalah tentang Bagaimana tinjauan studi hukum 

kritis terhadap penjatuhan putusan oleh hakim dalam penetapan penolakan 

isbat nikah Perkara Nomor: 402/Pdt. P/2018/PA. Po perspektif studi  hukum 

kritis, maka pada sub bab ini akan dianalisis mulai dari paradigma yang 

dianut masing-masing hakim yang akan berpengaruh pada hasil putusan, serta 

asas-asas hukum dan tujuan hukum yang hendak dicapai hakim perspektif 

studi hukum kritis. 

 Dalam penetapan penolakan isbat nikah ini peneliti melihat bahwa 

paradigma yang dianut oleh hakim dalam memutus perkara adalah paradigma 

positivistik. Dimana kaum positivistik mengganggap hukum positif dapat 

memberikan kepastian hukum karena kita mengenali apa yang dilarang dan 

diperbolehkan dari hukum positif tersebut. Karena itu, ius (keadilan)  yang 

abstrak agar bisa diverifikasi harus dipositifkan (ius constitutum) terlebih dulu 

menjadi rumusan hukum positif. Implikasinya, kepatuhan terhadap hukum 
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positif dianggap adil, sebaliknya pelanggarannya dianggap tidak adil. Dengan 

kata lain, hukum positif menentukan keadilan.9 

 Mahkamah Agung RI menentukan bahwa putusan hakim harus 

mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan 

sosiologis.10 Dalam pertimbangan  penetapan penolakan isbat nikah ini, 

hakim telah melihat dari aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan 

utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim 

sebagai aplikator undang-undang, harus memahami undang-undang dengan 

mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang 

dihadapi. Hakim menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada 

manfaatnya, atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, sebab salah 

satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.11  

 Adapun keadilan yang diciptakan hakim dalam penetapan penolakan 

isbat nikah ini adalah keadilan hukum (legal justice), yaitu keadilan 

berdasarkan hukum dan perundang-undangan. Dalam arti hakim hanya 

memutuskan perkara hanya berdasarkan hukum positif dan peraturan 

perundang-undangan. Keadilan seperti ini keadilan menurut penganut aliran 

legalistis positivisme. Dalam menegakkan keadilan ini hakim atau pengadilan 

hanya sebagai pelaksana undang-undang belaka, hakim tidak perlu mencari 

sumber-sumber hukum diluar dari hukum tertulis dan hakim dipandang 

menerapkan undang-undang pada perkara konkret belaka. dengan kata lain, 

hakim sebagai corong atau mulut undang-undang. 

                                                           
9 Widodo, “Tinjauan Kritis-Filosofis Terhadap Paradigma Positivisme Hukum”, 272.  

 10 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum,  82. 
 11 Ibid.   
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 Hakim dalam memutuskan suatu perkara, secara kasuistis, selalu 

dihadapkan pada ketiga asas, yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan dan 

asas kemanfaatan. Sebagaimana menurut Sudikno Mertokusumo, ketiga asas 

tersebut harus dilaksanakan secara kompromi yaitu dengan cara menerapkan 

ketiga-tiganya secara berimbang atau proporsional, sehingga tidak perlu 

mengikuti asas prioritas sebagaimana yang dikemukakan  oleh Radbruch, 

tetapi seharusnya mengikuti asas prioritas yang kasuistis atau sesuai dengan 

kasus yang dihadapi.12 Dalam praktik peradilan, sangat sulit bagi seorang 

hakim mengakomodir ketiga asas tersebut di dalam satu putusan. Dalam 

menghadapi keadaan ini, hakim harus memilih salah satu dari ketiga asas 

tersebut untuk memutuskan suatu perkara dan tidak mungkin tiga asas 

tersebut dapat tercakup sekaligus dalam satu putusan (asas prioritas yang 

kasuistis). Jika diibaratkan dalam sebuah garis, hakim dalam memeriksa dan 

memutuskan suatu perkara  (bergerak) diantara 2 titik pembatas dalam garis 

tersebut, yaitu apakah berdiri pada titik keadilan atau kepastian hukum, 

sedangkan titik kemanfaatan sendiri berada di antara keduanya.13   

 Mengingat dalam perkara tersebut bahwa pada saat pernikahan, wali 

nikah yang mengijabkan adalah wali yang ditunjuk pemohon 2 yaitu seorang 

kiai yang merupakan tetangga pemohon 1 karena pada saat itu pemohon 2 

tidak memiliki wali nasab yang mana ayah dari pemohon 2 telah meninggal 

dunia, demikian juga dengan kakek pemohon dan tidak ada lagi wali nasab 

yang berhak untuk menjadi wali nikah. Oleh karena itu menurut 

                                                           
12 Rifai, Penemuan Hukum.,132.  
13 Ibid., 133. 
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pertimbangan hakim Pengadilan Agama Ponorogo bahwa wali muhhakkam 

yang di tuntuk oleh pemohon 2 telah tidak sesuai dengan Pasal 23 Kompilasi 

Hukum Islam bahwa, “(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali 

nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau 

tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan”. Karena 

wali hakim yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agama 

Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim disebutkan bahwa yang dimaksud 

dengan wali hakim adalah, “Kepala Kantor Urusan Agama yang ditunjuk oleh 

Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai 

wanita yang tidak mempunyai wali.”14 Menurut pertimbangan hakim bahwa 

di Indonesia sekarang di setiap kecamatan terdapat Kantor Urusan Agama 

dan di setiap Kantor Urusan Agama  terdapat wali hakim dari kalangan 

pegawai Kantor Urusan Agama yang ditunjuk oleh pemerintah, maka tidak 

ada alasan mempelai wanita menunjuk Wali Muhakam dari tokoh /ahli agama 

setempat sebagai wali nikahnya.  

 Pada saat hakim menetapkan perkara isbat nikah ini lebih dekat 

mengarah kepada asas kepastian hukum, maka secara otomatis  hakim akan 

menjauh dari titik keadilan. Sebaliknya, kalau hakim menjatuhkan putusan 

lebih dekat mengarah kepada keadilan, maka secara otomatis pula hakim akan 

menjauhi titik kepastian hukum. Disinilah letak batas-batas kebebasan hakim, 

di mana hakim hanya dapat bergerak diantara 2 titik pembatas tersebut. 

Dengan suatu pertimbangan yang bernalar, seorang hakim akan menentukan 

                                                           
14 Dokumen Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Perkara Nomor: 402/Pdt.P/2018/PA.PO., 9. 
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kapan dirinya berada di dekat titik kepastian hukum, dan kapan harus berada 

di dekat titik keadilan. Jadi, tidaklah benar sepenuhnya bahwa hakim dalam 

memeriksa dan menjatuhkan putusan suatu perkara bersifat bebas dan tanpa 

batas.15  

 Mencermati penetapan hakim dari kacamata konsep Gustav 

Radbruch tentang tiga nilai dasar hukum yang meliputi, aspek keadilan 

(filosofis), kepastian hukum (juridis) dan kemanfaatan bagi masyarakat  

(sosiologis) ini sudah barang tentu berpotensi menimbulkan ketegangan di 

antara masing-masing aspek. Ada kalanya keadilan bertentangan dengan 

manfaat, atau lain kali keadilan bertentangan dengan kepastian hukum juga 

dimungkinkan adanya ketegangan antara manfaat dengan keadilan. Guna 

mengantisipasi kondisi tersebut Gustav Radbruch memberikan jalan keluar 

melalui ajaran prioritas baku, dengan memberikan patokan dalam 

memutus suatu perkara,  dimana prioritas pertama keadilan, kedua manfaat 

dan ketiga kepastian hukum.16 Namun dalam perkara ini hakim memilih 

untuk tidak mengabulkan permohonan isbat nikah karena lebih 

menekankan pada nilai kepastian hukum  dari pada nilai keadilan dan nilai 

kemanfaatan.  

Selain itu perlu diketahui, bahwa antara wali muhakkam dan wali 

hakim itu berbeda yang mana telah dijelaskan dalam bab II “Wali 

muhakkam adalah orang yang diangkat kedua calon suami istri untuk 

bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Sedangkan wali hakim 

                                                           
15 Ibid. 
16 M. Muslih, “Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav  Radbruch Tiga 

Nilai Dasar  Hukum),” 144. 
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adalah wali yang ditunjuk oleh Menteri Agama yang diberi kewenangan 

untuk bertindak sebagai wali nikah. Disisi lain sudah terjadi hubungan 

suami-istri dan sudah dikaruniai anak maka tidak ada halangan pernikahan 

baik menurut undang-undang maupun hukum islam, hanya saja salah satu 

rukun nikah tidak terpenuhi yaitu menggunakan wali muhakkam yang 

dianggap ahli agama, sehingga pernikahan batal. 

Padahal dalam pelaksanaannya pernikahan para pemohon telah 

memenuhi syarat dan rukun berupa wali, dua saksi, ijab kabul dan tidak 

menyalahi larangan perkawinan termasuk publikasi perkawinan kepada 

khalayak ramai. Jadi umumnya pelaksanaan “kawin Kiai” selaras dengan 

ketentuan agama yang termuat dalam fikih yang populer di Indonesia 

tanpa mengikuti prosedur hukum yang resmi untuk mendapatkan 

legitimasi dan perlindungan yuridis.17 

Maka penetapan isbat nikah  diatas berdasarkan pendapat Radbruch 

adalah tatanan kebiasaan yang tidak sesuai dengan hukum atau kesusilaan. 

Kebiasaan lebih menggambarkan posisi kebalikan dari kesusilaan, kalau 

kebiasaan mutlak berpegangan pada kenyataan tingkah laku orang, maka 

kesusilaan justru berpegang pada ideal yang masih harus diwujudkan 

dalam masyarakat. Norma hukum lebih berorientasi pada dunia ideal 

(kesusilaan) dan kenyataan (kebiasaan), dengan demikian maka untuk 

memenuhi unsur  kepastian hukum (ideal), hukum harus mengakomodir 

                                                           
17  Al Farabi, “Budaya ”Kawin Kyai”., 31. 
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nilai keadilan (filosofis) dan guna memenuhi tuntutan kenyataan hukum 

harus memasukkan unsur  kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis).18   

Positivisme menuntut bahwa memutuskan suatu kasus menunjuk 

pada ketetapan dan kepastian. Namun studi hukum kritis menganggap 

bahwa klaim atas suatu kepastian adalah palsu. Baik aturan hukum 

maupun ajaran prinsip-prinsip hukum dan pepatah tidak bisa digunakan 

untuk menentukan hasil akhir dari suatu kasus. Rasionalitas hukum adalah 

semacam manipulasi. Hal ini karena prinsip-prinsip, doktrin atau pepatah 

yang sama dapat digunakan untuk lapangan kasus yang berbeda dengan 

hasil yang berlawanan atau berbeda. Berbagai aturan hukum dan berbagai 

kata atau frase yang digunakan dalam aturan sangat rentan terhadap 

berbagai penafsiran tergantung pada hakim menerima interpretasi yang 

mana.19 

Dalam penetapan isbat nikah diatas hakim tidak melakukan 

terobosan hukum karena undang-undang dan hukum positif dianggap telah 

mampu menjawab kasus nikah siri yang menunjuk seorang  wali 

muhakkam sebagai wali nikah, sehingga  kasus ini dianggap sudah jelas 

dan tidak ada celah hukum untuk diterobos . Pandangan semacam itu 

melukiskan hukum mampu menghasilkan jawaban yang pasti terhadap 

semua kasus sehingga dianggap kasus yang ringan. Akan tetapi sebenarnya 

                                                           
18 M. Muslih, “Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav  Radbruch,”   

143. 
19  Muchammad Ali Safa’at, ‘Gerakan Studi Hukum Kritis ,” dalam 

 http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/Studi-Hukum-kritis.pdf.  (diakses pada tanggal 

 29 Juni 2019, jam 09.10 WIB). 

http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/Studi-Hukum-kritis.pdf
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tidak bisa semua kasus diputus seperti itu karena tiap perkara pastinya 

memiliki perbedaan. 

Dalam perkara ini paham CLS menolak anggapan tentang netralitas 

obyektivitas hukum sebagaimana yang diyakini Positivisme Hukum. 

Sebab menurut Roberto M. Unger, setiap metode hukum tertentu akan 

menghasilkan pilihan hukum tertentu. Dengan kata lain metode hukum 

yang dipilih oleh praktisi hukum akan menghasilkan keputusan hukum 

yang tertentu pula.20 Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan isbat 

nikah ini lebih condong untuk mewujudkan kepastian hukum karena 

adanya penetapan dapat  memberi kejelasan hukum atas sah atau tidaknya 

perkawinan tersebut, meskipun dalam hal ini dinilai tidak adil karena anak 

tidak memiliki hak untuk memperoleh nasab pada ayahnya.21 

 

 

                                                           
20 Widodo Dwi, “Tinjauan Kritis-Filosofis Terhadap Paradigma Positivisme Hukum”, Disertasi, 

134. 
21   Wildan Suyuti Mustofa, “Nikah Sirri (Antara Kenyataan dan Kepastian Hukum)”, 36 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

    Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap Penetapan 

Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 402/Pdt. P/2018/PA Po. tentang isbat 

nikah ditolak karena menikah sirri menggunakan wali muhakkam setelah 

dilakukan analisis terhadap penetapan tersebut yang dikaitkan dengan 

landasan teori, maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini telah 

menjawab seluruh rumusan masalah yang terdapat pada Bab I, adapun 

diantaranya: 

1. Berdasarkan fakta-fakta diatas menunjukkan bahwa pernikahan para 

pemohon  adalah sah karena sudah memenuhi syarat dan rukunnya serta  

tidak ada halangan menikah. Bahwasannya  dalam penetapaan Nomor: 

402/Pdt. P/2018/PA Po. termasuk dalam kasus jelas (clear cases).Majelis  

hakim dalam penetapan perkara ini menngunakan metode interpretasi 

sistematis yang mengaitkan peraturan satu dengan lainnya dan 

interpretasi gramatikal sebagai penalaran hukum dalam memeriksa 

apakah dalam perkawinan tersebut ada atau tidaknya larangan pernikahan 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

2. Terkait perspektif studi hukum kritis, majelis hakim menganut paradigma 

positivistik dengan tidak melakukan terobosan karena hanya melihat dari 

aspek yuridis dan keadilan yang diciptakan hakim dalam penetapan 

penolakan isbat nikah ini adalah keadilan hukum (legal justice), yaitu 
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keadilan berdasarkan hukum dan perundang-undangan. Dalam arti hakim 

hanya memutuskan perkara hanya berdasarkan hukum positif dan 

peraturan perundang-undangan. Keadilan seperti ini keadilan menurut 

penganut aliran legalistis positivisme. Hakim lebih condong pada nilai 

kepastian hukum  dari pada nilai keadilan dan nilai kemanfaatan yang 

bersebrangan dengan ajaran prioritas  baku Gustav Radbruch. 

B. Saran 

1. Kepada penegak keadilan atau hakim  hendaknya pertimbangan  hukum 

yang digunakan tidak hanya memperhatikan aspek yuridis tanpa 

mempertimbangkan aspek filosofis dan aspek sosiologis.  

2. Dalam kasus ini yang sangat penting harus diperhatikan adalah 

pemeliharaan terhadap kesejahteraan dan keperdataan anak dari hasil 

pernikahan tersebut . 

3. Bagi pasangan yang ingin melakukan perkawinan hendaknya 

mencatatkan perkawinan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan 

dalam masyarakat dan melindungi hak-hak suami, istri dan anak. 
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