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BAB III 

TINJAUAN UMUM TENTANG SIDANG KELILING  

DAN ITSBAT NIKAH 

 

A. Sidang Keliling Pengadilan Agama 

1. Pengertian dan Dasar Hukum Sidang Keliling 

a. Pengertian Sidang Keliling 

Sidang pengadilan adalah suatu proses penyelesaian secara 

litigasi di gedung pengadilan terhadap suatu perkara dengan 

memeriksa, mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang menjadi 

kewenangannya. Sedangkan sidang keliling adalah sidang pengadilan 

yang dilakukan di luar gedung pengadilan baik yang dilaksanakan 

secara tetap maupun insidentil.
35

 

Sedangkan menurut PERMA No 1 Tahun 2014 sidang keliling 

adalah sidang diluar gedung peradilan yang dilaksanakan secara tetap, 

berkala atau sewaktu-waktu oleh pengadilan disuatu tempat yang ada 

di wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan gedung 

pengadilan dalam bentuk sidang keliling atau sidang di tempat sidang 

tetap.
36

 

Sidang keliling merupakan suatu penjabaran dari acces to 

justice, yang telah menjadi komitmen masyarakat hukum di banyak 

negara. Sidang keliling ini merupakan langkah untuk medekatkan 

pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat, sebagai program 
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pengembangan dari acces to justice sidang keliling mesti mendapatkan 

perhatian dari semua pihak yang terkait, sehingga keadilan dapat 

terjangkau oleh semua pihak.
37

 

Di Indonesia norma dalam masyarakat sangat kental dan 

bahkan menjadi salah satu acuan dalam berbangsa dan beragama, 

sehingga norma dan hukum sangatlah erat, semua masyarakat dari 

sabang sampai marauke haruslah merasakan dan mendapatkan bantuan 

hukum. Dengan luas Indonesia 5.193.250 km
2 

mencakup luas daratan 

dan lautan , 34 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota haruslah seluruh 

penduduk Indonesia merasakan bantuan hukum. Masalah bantuan  

hukum tentu tidak bisa dilepaskan dengan lembaga peradilan, karena 

proses peradilan yang menjadikan bantuan hukum dapat berperan 

secara nyata. Proses peradilan ini berjalan dilakukan oleh pengadilan 

dengan segala perangkatnya.
38

 

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 D (1) menyatakan bahwa 

setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan 

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan 

hukum. Jaminan negara ini kemudian dijabarkan dalam  berbagai 

Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengan akses 

masyarakat terhadap hukum dan keadilan.
39
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Pasal 56 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang 

Kekuasaan Kehakiman dan pasal 60 B Undang-Undang No 50 Tahun 

2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989 Tentang 

Peradilan Agama menyebutkan bahwa setiap orang yang tersangkut 

perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung 

biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.
40

 

Dengan dasar ini Mahkamah Agung mengambil kebijakan 

untuk mewujudkan layanan hukum yang harus didapatkan oleh seluruh 

masyarakat Indonesia baik dipulau terpencil sekalipun. 
41

Dalam Surat 

Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 10 Tahun 2010 Tentang 

Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang dibagi menjadi 2 (dua) 

lampiran yakni lampiran A untuk lingkungan Peradilan Umum dan 

lampiran B untuk lingkungan Peradilan Agama, yang mana salah satu 

bentuk bantuan hukum yang diberikan adalah sidang keliling bagi 

daerah terpencil dan susah akses kendaraan. 

Dengan adanya sidang keliling yang diterapkan di negara ini 

mempermudah masyarakat untuk mendapatkan layanan hukum yang 

berhak didapatkan pada setiap masyarakat Indonesia. Sidang keliling 

sudah berjalan hampir di seluruh pengadilan  Agama di Indonesia. 

Namun, bantuan hukum yang sudah disajikan tidak hanya sebatas 

memberi fasilitas terhadap masyarakat tetapi juga mampu menjadikan 

edukasi dan pelajaran bagi masyarakat. 
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Namun demikian masih banyak masyarakat yang mengalami 

kesulitan datang ke pengadilan , padahal mereka sangat membutuhkan 

pelayanan hukum dan keadilan menjadi gagal karena terkendala oleh 

kondisi geografis, transportasi, sosial maupun ekonomi. Maka dengan 

hal ini pengadilan memberikan solusi bagi masyarakat yang tidak 

mampu menjangkau pengadilan. Berdasarkan  kendala tersebut dengan 

dilakukannya sidang di luar gedung pengadilan di tempat masyarakat 

tersebut.
42

 

b. Dasar Hukum Sidang Keliling 

Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2010 

mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 10 Tahun 2010 

Tentang Pedoman Pemberi Bantuan Hukum. Pada Surat Edaran 

Mahkamah Agung (SEMA) tersebut berisi pedoman pemberian 

bantuan hukum di lingkungan pengadilan agama tepatnya pada 

lampiran B, yang mana terdapat dua bagian, pertama bagian mengenai 

pelayanan perkara prodeo dan bagian dua mengenai penyelenggaraan 

sidang keliling.
43

 

Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan 

Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung RI mengeluarkan surat 

keputusan tentang petunjuk pelaksanaan SEMA No 10 Tahun 2010 

surat keputusan itu bernomor 04/TUADA/AAG/II/2011 dan 
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020/SEK/SK/H2011 yang mana pada BAB III mengatur tentang 

penyelenggaraan sidang keliling.
44

 

Selanjutnya pada tahun 2013 Ketua Muda Urusan Lingkungan 

Peradilan Agama mengeluarkan tentang pedoman sidang keliling di 

lingkungan peradilan agama yang bernomor 01/SK/TUADA-

AG/I/2013 yang mana didalamnya mengatur dengan lengkap tentang 

penyelenggaraan sidang keliling, dari mulai dasar hukum, pengertian, 

persiapan sidang keliling, pelaksanaan sidang keliling, biaya 

pelaksanaan sidang keliling, koordinasi dan pelaporan sidang 

keliling.
45

 

Mahkamah Agung  Republik Indonesia pada tahun 2014  telah 

mengeluarkan sebuah peraturan yaitu Peraturan Mahkamah Agung 

(PERMA) Republik Indonesia No 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman 

Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di 

pengadilan. Pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) ini sebagian 

isinya membahas mengenai sidang keliling. Dengan adanya bantuan 

hukum berdasarkan PERMA ini tentunya mempermudah orang-orang 

yang ingin berperkara di pengadilan.
46

 

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan peradilan-peradilan 

yang berada di bawahnya memberikan akses seluas-luasnya kepada 

masyarakat untuk mencari keadilan, termasuk akses untuk memperoleh 
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keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu. Kemudian untuk 

memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat yang tidak 

mampu tersebut dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang 

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum 

yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk 

memberikan pelayanan hukum dan keadilan kepada setiap orang 

tersebut menjadi kewajiban negara. 

2. Bentuk dan Tujuan Sidang Keliling 

a. Bentuk Sidang Keliling 

Sidang keliling ada 2 (dua) bentuk yaitu sidang keliling tetap 

dan sidang keliling insidentil berikut penjelasannya : 

1) Sidang keliling tetap, yaitu sidang keliling yang dilaksanakan 

secara berkala di suatu tempat yang telah ditetapkan dan diadakan 

secara rutin dalam setiap tahun. Untuk menentukan sidang keliling 

tetap harus dipenuhi kriteria antara lain : 

a. Daerah terpencil, yakni daerah yang jauh dari lokasi 

kantor/gedung pengadilan di dalam wilayah kabupaten/kota di 

mana gedung pengadilan tersebut berkedudukan. 

b. Daerah kabupaten lain yang belum ada kantor pengadilan, yang 

masih dalam wilayah yuridiksinya. 

c. Daerah yang fasilitas sarana transportasinya sangat sulit 

terjangkau. 
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d. Daerah yang lokasinya jauh dan sulit sehingga mengakibatkan 

tingginya biaya pemanggilan ke wilayah tersebut. 

e. Perkara yang masuk dari wilayah tersebut berdasarkan data 

perkara selama 3 (tiga) tahun terakhir.
47

 

2) Sidang keliling insidentil yaitu, sidang keliling yang dilakukan 

sewaktu-waktu di luar sidang keliling tetap atas permintaan atau 

usul dari : 

a) Masyarakat setempat 

b) Pemerintah daerah setempat, atau kepala desa/kelurahan 

c) Instansi pemerintah lainnya 

d) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mewakili 

masyarakat setempat atau 

e) Perguruan Tinggi di daerah hukum pengadilan setempat.
48

 

b. Tujuan Sidang Keliling 

Standar pelayanan peradilan bertujuan untuk membangun 

kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan sehingga perlu 

dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

Maksud atas tujuan di atas adalah sebagai komitmen 

pengadilan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang 

berkualitas, sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas 

pelayanan pengadilan, sebagai tolak ukur bagi setiap satuan kerja 

dalam menyelenggarakan pelayanan serta sebagai pedoman bagi setiap 
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satuan kerja dalam menyusun standar pelayanan pengadilan pada 

masing-masing satuan kerja. 

Berdasarkan surat keputusan No 01/SK/TUADA-AG/I/2013 

bahwa tujuan sidang keliling ada tiga yaitu : 

1) Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari 

keadilan dalam mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan 

(justice for the poor). 

2) Mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya 

ringan. 

3) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum 

syari’ah Islam yang penegakannya menjadi tugas dan fungsi serta 

wewenang pengadilan.
49

 

3. Persiapan dan Pelaksanaan Sidang Keliling 

a. Persiapan Sidang Keliling 

Sidang keliling ini dapat dilakukan di kantor pemerintah 

setempat seperti kantor kecamatan atau kelurahan, gedung milik 

pengadilan, kantor perwakilan Negara RI di luar negeri atau tempat 

gedung lainnya yang dimungkinkan bisa dipakai untuk sidang 

keliling.
50

 

Kelengkapan alat-alat sidang sekurang-kurangnya terdiri dari : 

meja sidang (1 buah), kursi sidang (3 buah), kursi para pihak dan saksi 

(4 buah), bangku panjang untuk menunggu (3 buah), meja tulis / kursi 
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biro (1 buah), lambang negara (1 buah), bendera merah putih (1 buah), 

bendera pengadilan (1 buah), lemari (1 buah), filing kabinet (1 buah), 

palu sidang (1 buah), perlengkapan sumpah (1 buah), laptop (2 buah), 

alat cetak (printer) (1 buah), koneksi internet dan taplak meja warna 

hijau. Persiapan mengenai perlengkapan dan alat-alat untuk keperluan 

sidang disesuaikan dengan keperluan dan keadaan setempat. 
51

 

Jenis perkara yang dapat diajukan pada sidang keliling 

diantaranya itsbat nikah, cerai gugat, cerai talak penggabungan perkara 

itsbat nikah dan cerai gugat/cerai talak apabila pernikahan tidak ada 

bukti dan mengajukan perceraian, hak asuh anak dan penetapan ahli 

waris.
52

 Semua perkara pada dasarnya dapat diajukan melalui sidang 

keliling baik perkara volunter maupun perkara contentiosa. Gugatan 

contentiosa disebut juga gugatan perdata yaitu perkara yang 

didalamnya terdapat sengketa 2 (dua) pihak atau lebih yaitu antara 

penggugat dan tergugat artinya ada konflik yang harus diselesaikan 

dan harus diputus di pengadilan, apakah berakhir dengan kalah, 

menang atau damai tergantung pada proses hukumnya. Misalnya 

sengketa hak milik, warisan dan lain-lain.
53

Sedangkan gugatan 

volunter yaitu yang di dalamnya tidak terdapat sengketa atau 

perselisihan tetapi hanya semata-mata untuk kepentingan pemohon dan 
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bersifat sepihak (ex—parte), disebut juga gugatan permohonan. 

Misalnya  meminta penetapan bagian masing-masing warisan, 

mengubah nama, pengangkatan anak, wali, pengampu, perbaikan akta 

catatan sipil, itsbat nikah, permohonan izin poligami, permohonan 

pencegahan perkawinan, permohonan dispensasi nikah, dan 

permohonan pembatalan nikah.
54

 

Waktu untuk pelaksanaan sidang keliling sangat terbatas 

sehingga Pengadilan Agama Lubuk Sikaping mengambil kebijakan 

bahwa perkara yang akan diselesaikan pada sidang keliling hanya 

sebatas perkara volunter saja khususnya perkara itsbat nikah. Dalam 

pelaksanaan sidang keliling apabila ada suatu perkara yang belum 

selesai, sedangkan anggaran DIPA untuk pelaksanaan sidang keliling 

tersebut telah habis sehingga tidak ada sidang keliling lanjutan, maka 

pemeriksaan dilanjutkan di gedung pengadilan di mana pengadilan itu 

berkedudukan.
55

Sepertinya ini akan menjadi masalah karena pastinya 

masyarakat yang berperkara tersebut akan kecewa dengan pengadilan 

yang seolah-olah menggantungkan perkara mereka. 

Petugas dalam pelaksanaan sidang keliling ini minimal terdiri 

dari satu majelis hakim (tiga orang hakim), seorang panitera pengganti 

dan seorang petugas administrasi. Dalam hal-hal tertentu sidang 
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keliling mengikutsertakan seorang hakim mediator, seorang pejabat 

penanggungjawab dan seorang jurusita/jurusita pengganti.
56

 

b. Pelaksanaan Sidang Keliling 

Setiap akan dilaksanakan sidang keliling ketua pengadilan 

membuat SK pelaksanaan sidang keliling yang memuat : 

1) Lokasi/tempat dilaksanakannya sidang keliling. 

2) Waktu pelaksanaan 

3) Menentukan majelis hakim, panitera pengganti, jurusita pengganti 

dan petugas administrasi untuk melaksanakan tugas sidang 

keliling.
57

 

Bagi daerah-daerah yang tidak memungkinkan pendaftaran 

perkara sidang keliling dilakukan di kantor pengadilan, maka 

pendaftaran perkara harus dilakukan di tempat sidang keliling akan 

dilaksanakan. Ketua pengadilan menugaskan kepada pegawai atau 

panitera pengganti dan jurusita pengganti melaksanakan tugas 

penerimaan dan pendaftaran perkara di tempat sidang keliling 

dilaksanakan. Pendaftaran perkara pada sidang keliling ini dilakukan 

secara terpadu dan menyatu dengan rencana sidang keliling.
58

 

Petugas tersebut berangkat lebih awal agar dapat menampung 

pendaftaran perkara dari masyarakat setempat. Radius pemanggilan 
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oleh jurusita pengganti dihitung dari tempat sidang keliling ke tempat 

kediaman para pihak pencari keadilan, yang ditetapkan dengan 

keputusan ketua pengadilan berdasarkan data atau realitas setempat. 

Tenggang waktu antara pendaftaran, pemanggilan dengan 

sidang harus diperhitungkan sesuai dengan hukum acara, administrasi 

perkara sidang keliling harus dipersiapkan dengan baik agar tertib 

administrasi dapat terlaksana sesuai Pola Bindalmin. Selama 

berlansungnya sidang keliling, pendaftaran perkara baru dapat diterima 

dan disidangkan pada sidang keliling berikutnya. 
59

 

 

B. Itsbat Nikah 

1. Pengertian dan Dasar Hukum Itsbat Nikah 

a. Pengertian Itsbat Nikah 

Itsbat nikah berasal dari bahasa arab yang terdiri dari dua kata 

yaitu itsbat dan nikah. Itsbat berasal dari kata   اَْثبَتَ  –يُْثبُِت  –اِْثبَاتًا  yang 

artinya “menetapkan”
60

  sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) kata itsbat berarti penyungguhan, penetapan, 

pengukuhan, ketetapan. Mengisbatkan artinya menyungguhkan, 

menentukan, menetapkan (kebenaran sesuatu).
61

 Sedangkan nikah 

berasal dari kata نََكحَ  -يُْنِكحُ  -نَِكاًحا  yang artinya “berkumpul atau 
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bersetubuh”.
62

 Sedangkan secara  istilah fiqih/hukum Islam nikah 

adalah akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-

senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan 

bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.
63

 

Didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dijelaskan bahwa 

perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang 

sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah.
64

Sedangkan  nikah menurut 

hukum positif Undang-Undang No 1 Tahun 1974  tentang  perkawinan 

merumuskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara 

seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga 

(keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa.
65

 

Itsbat nikah mengandung arti suatu penetapan nikah kepada 

Pengadilan Agama melalui permohonan karena pasangan suami-istri 

sebelumnya tidak dapat membuktikan perkawinannya melalui akta 

nikah.
66

Jadi, pada dasarnya itsbat nikah adalah penetapan atas 

perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri 

yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu 
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sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi pernikahan yang 

terjadi tersebut belum atau tidak dicatatkan kepejabat yang berwenang, 

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

(Pegawai Pencatat Nikah).
67

 

Itsbat nikah merupakan produk Pengadilan Agama dalam 

bentuk penetapan artinya bukan pengadilan yang sesungguhnya dan 

diistilahkan dengan jurisdictio voluntaria . dikatakan bukan pengadilan 

yang sesungguhnya , karena dalam perkara ini hanya ada pemohon 

yang memohon untuk ditetapkan atau mohon ditegaskan tentang 

sesuatu situasi hukum tertentu, baginya sama sekali tidak ada lawan 

( tidak berperkara dengan orang lain)
68

. Perkara voluntair adalah 

perkara yang sifatnya  permohonan dan didalamnya tidak terdapat 

sengketa, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya perkara 

permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan undang-undang 

menghendaki demikian. Perkara voluntair yang diajukan ke Pengadilan 

Agama seperti : 

1) Penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk 

melakukan tindakan hukum. 

2) Penetapan pengangkatan wali 

3) Penetapan pengangkatan anak 

4) Penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) 
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5) Penetapan wali adhol.
69

 

Produk perkara voluntair  ialah penetapan. Nomor perkara 

permohonan diberi tanda P, misalnya : Nomor 125/Pdt.P/1996/PA. 

Btl.
70

Karena penetapan itu muncul sebagai produk atas permohonan 

termohon yang tidak berlawan maka diktum penetapan tidak akan 

pernah berbunyi menghukum melainkan hanya bersifat menyatakan 

(declaratoire) atau menciptakan (constitutoire).
71

 

b. Dasar Hukum Itsbat Nikah 

Pada dasarnya kewenangan perkara itsbat nikah bagi 

Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi 

mereka yang melakukan perkawinan di bawah tangan sebelum 

diberlakukannya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan, Jo Peraturan  Pemerintah No 9 Tahun 1975 (penjelasan 

pasal 49 ayat (2), jo pasal 64 Undang-Undang  No 1 Tahun 1974). 

Namun kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya 

ketentuan Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 7 ayat 2 dan 3 

disebutkan “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta 

nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dalam 

ayat 3 disebutkan itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan 

Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : 
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1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian 

2) Hilangnya akta nikah 

3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat nikah 

4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-

Undang No 1 Tahun 1974.
72

 

Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam memberikan 

kompetensi absolut yang sangat luas tentang itsbat nikah tanpa batasan 

dan pengecualian. Dengan dilakukannya pencatatan perkawinan yang 

dapat dibuktikan dengan akta nikah dan masing-masing suami istri 

mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan diantara mereka atau 

salah satu pihak tidak bertanggung jawab maka yang lain dapat 

melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak 

masing-masing, karena dengan akta tersebut suami istri mempunyai 

bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.
73

  

Menurut pasal 6 Kompilasi Hukum Islam perkawinan yang 

tidak tercatat atau tidak dapat dibuktikan dengan surat nikah tidak 

mempunyai akibat hukum apapun. Artinya jika suami atau isteri tidak 

memenuhi  kewajibannya, maka salah satu pihak tidak dapat menuntut 

apapun ke pengadilan, baik mengenai nafkah isteri maupun anaknya 

ataupun harta bersama yang telah mereka peroleh selama perkawinan 
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berlansung, bahkan jika salah satu pihak meninggal dunia maka ia 

tidak dapat mewarisi dari suami atau isterinya itu.
74

 

Pada zaman modren saat ini pencatatan perkawinan merupakan 

suatu kewajiban karena akta nikah ataupun buku nikah merupakan 

bukti yang sah tentang adanya perkawinan yang telah dilakukan oleh 

masyarakat. Akta nikah ini akan bermanfaat bagi pihak yang terlibat 

dalam perkawinan apabila terjadi permasalahan di kemudian hari serta 

bermanfaat bagi anak-anak mereka jika mengurus masalah-masalah 

administrasi dan keperdataan lainnya. Misalnya mengurus akta 

kelahiran anak maka orang tua harus mempunyai akta nikah yang 

ditunjukkan kepada Kantor Catatan Sipil. 

2. Syarat-Syarat Itsbat Nikah 

Ketentuan mengenai itsbat nikah hanya dijumpai di regulasi 

perundang-undangan, namun tidak dijumpai dalam kitab-kitab fiqih klasik 

maupun kontemporer. Oleh sebab itu, tentang syarat itsbat nikah ini hanya 

dapat dilihat dalam aturan undang-undang. Itsbat nikah (penetapan nikah)  

pada dasarnya adalah penetapan suatu perkawinan yang telah dilakukan 

sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam syariat Islam. Bahwa 

perkawinan ini telah dilakukan dengan sah yaitu telah sesuai dengan rukun 

dan syarat nikah tetapi pernikahan ini belum dicatatkan ke pejabat yang 

berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).  Maka untuk 
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mendapatkan penetapan (pengesahan nikah) harus mengajukan terlebih 

dahulu perkara permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.
75

 

Dalam membahas tentang  pencatatan perkawinan dan perkawinan 

tidak dicatat tidak dapat dilepaskan dari ketentuan-ketentuan rukun dan 

syarat perkawinan yang berlaku bagi orang  Islam di Indonesia. Adapun 

rukun dan syarat pernikahan adalah sebagai berikut : 

Menurut jumhur ulama rukun pernikahan itu ada 5 (lima) yaitu : 

a. Mempelai laki-laki / calon suami 

b. Mempelai wanita / calon istri 

c. Wali nikah 

d. Dua orang saksi 

e. Ijab kabul.
76

 

Adapun syarat pernikahan ialah syarat yang berkaitan dengan 

rukun-rukun perkawinan syarat-syarat rukun pernikahan tersebut adalah : 

a. Syarat calon suami 

1) Bukan mahram dari calon istri 

2) Tidak terpaksa  / atas kemauan sendiri 

3) Orang tertentu / jelas orangnya 

4) Tidak sedang menjalankan ihram 
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Dalam pasal 6 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 ditentukan juga 

bahwa calon suami minimum berumur 19 tahun. 

b. Syarat calon istri 

1) Tidak ada halangan hukum yakni : tidak bersuami, bukan mahram, 

tidak sedang dalam iddah. 

2) Merdeka atas kemauan sendiri, dalam pasal 16 KHI disebutkan 

bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa 

pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan dan isyarat tapi 

dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan 

yang tegas. Bila perkawinan tidak disetujui oleh seorang calon 

mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat dilansungkan (pasal 17 

(2) KHI). 

3) Jelas orangnya 

4) Tidak sedang berihram haji
77

 

c. Syarat wali 

1) Laki-laki 

2) Baligh 

3) Waras akalnya 

4) Tidak dipaksa 

5) Adil  

6) Tidak sedang ihram. 

 

                                                             
77

 Ibid. h. 94. 



 

 
52 

d. Syarat saksi-saksi 

1) Laki-laki 

2) Baligh 

3) Waras akalnya 

4) Dapat mendengar dan melihat 

5) Bebas, tidak dipaksa 

6) Tidak sedang mengerjakan ihram 

7) Memahami yang dipergunakan untuk ijab kabul 

e. Syarat-syarat ijab kabul 

1) Dilakukan dengan bahasa yang dimengerti kedua belah pihak 

(pelaku akad dan penerima akad saksi). 

2) Ada ijab (pernyataan) mengawikan dari pihak 

3) Ada qabul (pernyataan) dari calon suami 

4) Memakai kata-kata “nikah”, tazwij atau terjemahannya atau kawin 

5) Antara ijab dan kabul, bersambungan, tidak boleh putus 

6) Orang yang terkait dalam ijab dan kabul tidak sedang dalam 

keadaan haji atau umrah 

7) Majlis ijab dan kabul itu harus dihadiri paling kurang empat orang 

yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari calon mempelai 

wanita atau wakilnya atau dua orang saksinya.
78

 

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat 3 dijelaskan 

bahwa syarat-syarat untuk mengajukan Isbat Nikah adalah sebagai berikut : 
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a. Adanya perkawinan dalam rangka perceraian 

b. Hilangnya Akta Nikah 

c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat 

perkawinan 

d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang 

No 1 Tahun 1974. 

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai 

halangan perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974.
79

 

3. Prosedur dan Tata Cara Pengajuan  dan Pengesahan Perkara Itsbat 

Nikah 

Dalam pengajuan isbat nikah tidak semua orang mempunyai hak 

untuk mengajukannya ke Pengadilan Agama adapun pihak yang berhak 

mengajukan permohonan isbat nikah yaitu : suami, istri, anak, orang tua / 

wali nikah. Berikut ini tata cara pengajuan isbat nikah ke Pengadilan 

Agama. 

a. Syarat-Syarat Pengajuan Isbat Nikah 

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon dan 

termohon untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan 

Agama Lubuk Sikaping adalah : 

1) Photocopy KTP pemohon dan termohon isbat nikah 

2) Photocopy Kartu Keluarga (KK) 
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3) Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat 

yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut belum dicatatkan. 

4) Surat keterangan dari Kepala Desa / Lurah yang menerangkan 

bahwa pemohon  telah menikah.
80

 

Setelah melengkapi persyaratan tersebut maka pemohon dan 

termohon dapat mendaftarkan permohonan itsbat nikahnya di 

Pengadilan Agama. 

b. Prosedur dan Tata Cara Pengajuan Isbat Nikah 

Langkah 1. Datang dan mendaftar ke kantor Pengadilan Agama 

Setempat.  

1) Mendatangi kantor Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal. 

2) Membuat surat permohonan itsbat nikah, surat permohonan dapat 

dibuat sendiri dan apabila tidak bisa membuat surat permohonan 

dapat meminta bantuan kepada Pos Bakum (Pos Bantuan Hukum) 

yang ada di Pengadilan secara cuma-Cuma. 

3) Surat permohonan itsbat nikah ada dua jenis sesuai dengan tujuan 

yaitu 1) surat permohonan itsbat nikah digabung dengan gugat 

cerai dan 2) surat permohonan itsbat nikah. 

4) Memfotokopi formulir permohonan itsbat nikah sebanyak 5 

rangkap , kemudian mengisinya dan menandatangani formulir 

yang telah lengkap. Empat rangkap formulir permohonan 

diserahkan kepada petugas pengadilan, satu fotokopi untuk 

disimpan pemohon. 
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f. Melampirkan surat-surat yang diperlukan antara lain surat 

keterangan dari KUA bahwa pernikahan tidak tercatat.
81

 

Langkah 2. Membayar panjar biaya perkara 

Setelah perkara didaftarkan selanjutnya pemohon akan 

diberitahukan oleh petugas untuk membayar panjar biaya perkara 

adapun langkah-langkah untuk membayar panjar biaya perkara adalah 

sebagai berikut : 

1) Membayar panjar biaya perkara, apabila tidak mampu membayar  

panjar biaya perkara maka dapat mengajukan permohonan secara 

cuma-cuma (prodeo). 

2) Apabila mendapat fasilitas prodeo, semua biaya yang berkaitan 

dengan perkara di pengadilan menjadi tanggungan pengadilan 

kecuali biaya transportasi dari rumah ke pengadilan dan apabila 

biaya tersebut masih tidak terjangkau maka dapat mengajukan 

sidang keliling. 

3) Setelah menyerahkan panjar biaya perkara jangan lupa untuk 

meminta bukti pembayaran yang akan dipakai untuk meminta sisa 

panjar biaya perkara.
82

 

Langkah 3. Menunggu panggilan sidang pengadilan 

Setelah semua proses administrasi selesai Pengadilan akan 

memproses perkara tersebut. Pihak pemohon dan termohon hanya 
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tinggal menunggu panggilan sidang. Pengadilan akan mengirimkan 

surat penggilan yang berisi tentang tanggal dan tempat sidang kepada 

pemohon dan termohon secara lansung ke alamat yang tertera dalam 

surat permohonan. 

Langkah 4. Menghadiri persidangan 

Pemohon dan termohon menghadiri persidangan setelah 

mendapatkan surat panggilan sidang dari pengadilan. pemohon dan 

termohon datang ke pengadilan sesuai dengan tanggal dan waktu yang 

tertera dalam surat panggilan. Untuk menghadiri persidangan bawa 

surat panggilan persidangan, fotocopy formulir permohonan yang telah 

diisi, KTP atau kartu identitas asli lainnya, saksi-saksi yaitu orang 

yang mengetahui pernikahan diantaranya wali nikah dan saksi nikah 

atau orang-orang terdekat yang mengetahui pernikahan tersebut.
83

 

Langkah 5. Putusan / penetapan pengadilan 

1) Jika permohonan dikabulkan pengadilan akan mengeluarkan 

putusan  / penetapan itsbat nikah 

2) Salinan putusan / penetapan dapat diambil dalam jangka waktu 

setelah 14 hari dari sidang terakhir. 

3) Salinan putusan / penetapan itsbat nikah dapat diambil sendiri ke 

kantor pengadilan atau mewakilkan kepada orang lain dengan surat 

kuasa 

4) Setelah mendapatkan salinan putusan / penetapan itsbat nikah 

pasangan suami istri tersebut bisa meminta KUA setempat untuk 

                                                             
83

 Ibid. 



 

 
57 

mencatatkan pernikahannya dengan menunjukkan bukti salinan 

putusan / penetapan pengadilan tersebut.
84

 

Untuk pendaftaran perkara itsbat nikah melalui sidang keliling 

tidaklah berbeda dengan pendaftaran perkara di pengadilan pemohon 

harus melengkapi syarat-syarat pengajuan itsbat nikah dan mengikuti 

prosedur persidangan dari pengadilan. Berikut ini prosedur pendaftaran 

perkara sidang keliling : 

1) Pendaftaran perkara sidang keliling dilakukan di kepaniteraan 

pengadilan setempat sesuai prosedur administrasi perkara 

2) Bagi daerah-daerah yang tidak memungkinkan pendaftaran perkara 

dilakukan di kantor pengadilan, pendaftaran perkara dapat dilakukan 

kepada petugas yang telah berada di lokasi di mana  akan 

diselenggarakan sidang keliling, sebelum sidang keliling 

dilaksanakan. 

3) Petugas penerima pendaftaran perkara yang berada di lokasi sidang 

keliling, setiap menerima perkara baru harus melaporkan adanya 

pendaftaran perkara baru ke kantor pengadilan yang bersangkutan 

melalui email atau media komunikasi lainnya untuk mendapat nomor 

perkara dan diproses ke dalam register perkara. 

4) Petugas meja I setelah menerima laporan  adanya pendaftaran perkara 

baru dari petugas yang berada di tempat sidang keliling segera  

memproses sesuai prosedur penerimaan perkara dan memberitahukan 
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kepada petugas di lokasi sidang keliling mengenai nomor pendaftaran 

perkara. 

5) Pendaftaran perkara juga dapat dilakukan secara online dengan 

memanfaatkan teknologi informasi. 

6) Pembayaran panjar biaya perkara harus dilakukan melalui bank dapat 

juga di transfer melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri) atau internet 

banking 

7) Apabila di daerah sekitar lokasi sidang keliling tidak terdapat bank, 

maka pembayaran dapat dilakukan kepada petugas pengadilan yang 

berada di lokasi sidang keliling. 

8) Pembayaran panjar biaya dapat menggunakan bukti transfer melalui 

ATM atau internet banking, pendaftarannya dilakukan setelah 

diverifikasi oleh kasir atau petugas yang ditunjuk. 

9) Dalam hal adanya permohonan berperkara secara prodeo maka 

berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 10 tahun 

2010. 

10) Pelaksanaan administrasi kepaniteraan sidang keliling berpedoman 

pada Buku II Petunjuk Teknis Administrasi yang sudah direvisi yang 

diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI.
85

 

Setelah proses pendaftaran perkara sidang keliling selesai kemudian 

Ketua Pengadilan akan membuat SK pelaksanaan sidang keliling setiap 

akan dilaksanakan sidang keliling yang memuat lokasi/tempat 
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dilaksanakannya sidang keliling, waktu pelaksanaan serta menentukan 

majelis hakim, panitera pengganti, jurusita pengganti dan petugas 

administrasi untuk melaksanakan tugas sidang keliling. 


