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BAB IV

ANALISIS MAQASHID SYARIAH TERHADAP PUTUSAN

MAHKAMAH AGUNG NOMOR 72/K/AG/2016 TENTANG ISBAT

NIKAH

A. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 72/K/AG/2016 TENTANG

ISBAT NIKAH

Sebelum perkara isbat nikah Nomor 72/K/Ag/2016 masuk ke tingkat

kasasi di Mahkamah Agung, perkara isbat nikah ini telah diperiksa dan diadili

oleh majelis hakim Pengadilan Agama Bukittinggi dengan perkara nomor

101/Pdt.P/2015/PA.Bkt. Dimana perkara tersebut masuk pada tanggal 8

September 2015 di Pengadilan Agama Bukittinggi dengan para pihak Pemohon

I dan Pemohon II yang merupakan sepasang suami-isteri, ingin mengajukan

permohonan penetapan pengesahan nikah.

Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syariat

Islam pada tanggal 8 Desember 1995 di kampung halaman Pemohon II di Desa

Setia Andilan  kecamatan Tamalau kabupaten Pasaman Barat, dihadapan qadhi

yang menikahkan yag bernama Abdul Aziz, wali nikah ayah kandung

Pemohon II bernama Mawardi dengan dua orang saksi yang bernama

Habiburrahim dan Andi, serta dengan mahar uang sebesar Rp. 10.000- tunai.

Adapun  perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dengan status antara

jejaka dengan perawan.

Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Jorong

Patangahan Kenagarian Koto Tangah dan sudah dikaruniai lima orang anak.
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Semenjak pelaksanaan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah

mempunyai kutipan Akta Nikah seperti yang berlaku saat ini, dikarenakan

perkawinan tidak didaftarkan kepada pejabat yang berwenang.

Agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilindungi secara hukum, dan

Pemohon I dan Pemohon II juga bermaksud untuk mengurus Akta Kelahiran

Anak, maka tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dan Pemohon II selain

memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk

mendapatkan bukti resmi dari pernikahan tersebut. Sebagai bahan

pertimbangan Pemohon I dan Pemohon II melampirkan bukti-bukti surat

berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan

oleh pemerintahan Kabupaten Agam dan bukti dua orang saksi  dalam

persidangan yang benama Yusrizal dan Habib.

Berkaitan dengan hal itu Pemohon I dan Pemohon II meminta kepada

Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi melalui majelis Hakim agar memeriksa

dan mengadili permohonan Pemohon dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon

2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II

yag dilaksanakan pada tanggal 08 Desember 1995, di Desa Setia

Andilan, Kecamatan Tamalau, Kabupaten Pasaman Barat.

3. Menyatakan agar pernikahan tersebut dicatat pada PPN yang

berwenang.

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.
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Setelah memeriksa dan mengadili perkara ini, Pengadilan Agama

Bukittinggi melalui majelis hakimnya memutuskan untuk menolak

permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 6 Oktober 2015 dengan

isi amar putusannya yaitu:36

Menetapkan: 1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

2. membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk

membayar biaya perkara sebesar Rp.166.000,-

Adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam menolak untuk

mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini

adalah dalam pemeriksaan saksi, dimana kesaksian yang diberikan oleh saksi

pertama yang bernama Yusrizal tentang seseorang yang bernama Abdul Aziz

yang diakui oleh Pemohon sebagai Qadhi yang menikahkan Pemohon I dan

Pemohon II sebagaimana yang terdapat dalam  dalil permohonan  adalah bukan

Qhadi yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II melainkan seorang kepala

desa di daerah tersebut. Lalu Yusrizal juga mengatakan bahwa yang menjadi

saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada saat akad nikah adalah ia

sendiri dan orang yang bernama Sirin. Sedangkan saksi yang kedua yang

bernama Habib mengatakan bahwa ia tidak mengingat lagi siapa yang menjadi

Qhadi nikah, wali nikah serta saksi-saksi dari pernikahan saat itu. Adapun

mengenai terjadinya pernikahan dan keberlangsungan pernikahan antara

Pemohon I dan Pemohon II, Habib membenarkan akan pernikahan itu dan

mengatakan bahwa para pemohon telah memiliki lima orang anak.

36Penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor: 101/Pdt.P/2015/PA.Bkt, h. 9.
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Berdasarkan keterangan dari pemeriksaan saksi,  mengenai hal terjadinya

pernikahan dan mengenai pemohon I dan Pemohon II sebagai sepasang suami

istri memang telah sesuai dengan apa yang didalilkan oleh pemohon dalam

dalil permohonan, hanya saja mengenai rukun dan syarat pernikahan dari

keterangan saksi-saksi di pengadilan tidak sesuai dengan yang disampaikan

oleh pemohon I dan pemohon II dalam dalil permohonannya.

Dari pemeriksaan saksi-saksi inilah terjadi perbedaan antara dalil

permohonan yang diajukan pemohon I dan pemohon II dengan pengakuan dari

saksi yang pertama. Menimbang dari keterangan saksi-saksi diatas majelis

hakim berpendapat apa yang didalilkan oleh para pemohon dalam surat

permohonannya yang menyangkut dengan rukun dan syarat perkawinan

sebagaimana yang terdapat dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu

adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan adanya ijab qabul

“tidak terbukti”.

Lalu hakim juga memberikan kesempatan bagi Pemohon I dan Pemohon II

untuk dapat mendatangkan bukti lagi, baik berupa bukti tertulis maupun saksi-

saksi di persidangan, namun Pemohon I dan Pemohon II sama-sama

menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi. Berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan  “menolak permohonan

pemohon I dan Pemohon II” .

Peristiwa atau kejadian yang dikemukakan oleh para pihak belum tentu

semuanya penting bagi hakim sebagai dasar pertimbangan hukum putusannya.

Putusan atau keadilan yang ditemukan dalam persidangan itu harus disaring
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oleh hakim, mana yang ditemukan dalam persidangan itu harus disaring oleh

hakim, mana yang relevan bagi hukum dan mana yang tidak. Peristiwa atau

kejadian yang relevan itulah yang harus dibuktikan oleh hakim dalam

persidangan untuk dijadikan dasar putusannya. Disamping itu, hal-hal yang

menyangkut hak sebagaimana telah dijelaskan diatas juga dibuktikan hak-hak

yang menjadi sengketa.37

Hal ini sesuai dengan pasal 163 HIR dan Pasal 283 R.Bg, bahwa :

“barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu

perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang itu

harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadian itu”.  Dari pasal ini telas

jelas bahwa yang harus dibuktikan adalah adanya hak atau adanya kejadian

dari apa yang telah di dalilkan pihak-pihak yang bersangkutan.38

Sebagaimana dalam pengertian pembuktian, segolongan fuqaha

merumuskan bayyinah atau pembuktian sebagai: segala sesuatu yang

diusahakan oleh penggugat untuk membenarkan gugatannya dalam

memperoleh keputusan yang diharapkan. Ibnu Qayyim juga merumuskan

bayyinah itu adalah suatu istilah bagi segala sesuatu yang dapat menjelaskan

dan menampakkan kebenaran. 39

37Abdul manan, Op.Cit, h. 230.

38Teguh Samudera, Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata, ( Bandung: Penerbit PT.
Alumni, 2004),  h. 17.

39Muh. Jamal Jamil, Pembuktian di Peradilan Agama, Jurnal Al-Qadau, Vol.4 Nomor 1,
Juni 2017, h. 30.
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Dalam sebuah hadis disebutkan, dari ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari

kakeknya Radhiyallahu ‘anhum, bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa

sallam bersabda:

اَْلبَیِّنَةُ َعلَى اْلُمدَِّعي َواْلیَِمْیُن َعلَى اْلُمدََّعى َعلَْیھ

Artinya: pembuktian diwajibkan atas orang yang menuduh (penggugat) dan

sumpah itu diwajibkan kepada orag yang dituduh (tergugat).

Dalam persidangan didapatkan fakta bahwa apa yang di dalilkan oleh

Pemohon I dan Pemohon II  itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh

saksi-saksi dalam persidangan. Hal ini tentu tidak membuktikan kebenaran

yang didalilkan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Dan dari sinilah Hakim

mengambil kesimpulan terhadap permasalahan yang diajukan para pemohon

mengenai isbat nikah tidak dapat dikabulkan atau ditolak.

Karena ditolaknya permohonan Pemohon I dan Pemohon II oleh majelis

hakim Pengadilan Agama Bukittinggi, maka Pemohon I dan Pemohon II

mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Hal ini didasarkan pada ketentuan

tentang pengajuan isbat nikah yang mana apabila permohonan isbat nikah

yang diajukan bersifat voluntair, produknya berupa penetapan. Jika isi

penetapan tersebut menolak permohonan isbat, maka dapat mengajukan upaya

kasasi. Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kasasi  pada tanggal 19

Oktober 2015 dengan melampirkan memori kasasi dengan alasan-alasan

yaitu:40

40Putusan Mahkamah Agung Nomor: 72/K/Ag/2016, h. 3-7.
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Bahwa judex factie41 telah keliru dalam menerapkan hukum yaitu telah

mengabaikan fakta peristiwa tentang adanya pernikahan Pemohon I dan

Pemohon II yang nyatanya dihadiri langsung oleh saksi-saksi yang Pemohon I

dan pemohon II hadirkan di Persidangan, dan saksi menyatakan secara tegas

dan terang tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang

suami-isteri.

Bahwa judex factie telah keliru dalam menerapkan hukum dan telah

mengabaikan fakta peristiwa tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

telah nyata dilangsungkan di kediaman wali hakim dan fakta tentang Pemohon

I dan Pemohon II telah hidup bersama dan bergaul suami-isteri selama kurang

lebih 20 tahun dan sudah mempunyai 5 orang anak.

Bahwa judex factie telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian yaitu

telah mengabaikan fakta peristiwa tentang pernikahan Pemohon I dan

Pemohon II yang nyatanya telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan.

Adanya perbedaan sepanjang yang berkaitan dengan persoalan nama wali

hakim, nama para saksi serta bentuk mahar adalah suatu kewajaran, yang

terpenting adalah saksi-saksi secara sadar menyaksikan dan ikut terlibat dalam

pernikahan Pemohon I dan Pemohon II .

Apabila judex factie menganggap alat bukti saksi belum cukup, sudah

seharusnya judex factie menerapkan alat bukti lain seperti sumpah suppletoir

kepada Pemohon I dan Pemohon II atau menerapkan alat bukti persangkaan,

41Judex factie adalah hakim-hakim pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding.
(Abdul Manan, Op.Cit ,h.352)
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tetapi hal ini tidak dilakukan sehingga judex factie telah menghasilkan

kesimpulan yang keliru.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada ketua Mahkamah

Agung RI Cq. Majelis Hakim Agung untuk menerima dan mengabulkan

permohonan Pemohon kasasi pada tanggal 17 Maret 2016 dan membatalkan

penetapan pengadilan Agama Bukittinggi No. 101/Pdt.P/2015/PA.Bkt

tertanggal 6 Oktober 2015, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang

dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 1995, di Desa Setia Andilan,

Kecamatan Tamalau, Kabupaten Pasaman Barat;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadila Agama Bukittinggi untuk

mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam,

guna dilakukan pencatatan dalam daftar Akta Nikah yang disediakan

untuk itu;

4. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara

dalam tingkat pertama sejumlah Rp.166.000,00 (seratus enam puluh ribu

rupiah).42

Setelah diajukannya permohonan kasasi ini oleh Pemohon I dan Pemohon

II, maka Majelis Hakim Agung menetapkan untuk mengabulkan permohonan

kasasi dari  Pemohon I dan Pemohon II, dan membatalkan penetapan

42Putusan Mahkamah Agung Nomor 72/K/Ag/2016 h. 9.
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Pengadilan Agama Bukittinggi No.101/Pdt.P/2015/PA.Bkt tanggal 6 Oktober

2015.

Adapun yang menjadi bahan pertimbangan hakim dalam mengabulkan

permohonan kasasi ini ialah bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon

kasasi dapat dibenarkan oleh karena penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi

telah keliru dalam menerapkan hukum.

saksi yang didatangkan ke persidangan adalah sesorang yang melihat dan

mendengar sendiri kejadian atau peristiwanya. Saksi dimaksud kemungkinan

pada waktu peristiwa berlangsung secara kebetulan ditempat kejadian atau

saksi sengaja diundang pihak-pihak yang bersangkutan untuk melihat dan

mendengarnya. Jadi saski yang didatangkan ke pengadilan untuk meneguh dalil

gugatan atau sangkalan harus memberikan keterangan sesuai dengan apa yang

dilihat dan didengarnya sendiri.43 Jika dilihat dari keterangan saksi perihal apa

yang disampaikannya dalam kesaksian di persidangan, maka seharusnya

kesaksian itu dapat diterima karena saksi mengakui terhadap pernikahan

Pemohon I dan Pemhon II dan telah melihat dan mendengar langsung pemohon

menikah atau melakukan akad nikah pada waktu itu.

Dari fakta persidangan dapat disimpulkan fakta hukum , bahwa pernikahan

antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 8 Desember

1995, ada wali, dan disaksikan oleh dua orang saksi. Tentang nama saksi

bukanlah hal yang substantif, mengingat pernikahan tersebut telah berlangsung

selama 20 tahun dan telah dikaruniai 5 orang anak. Dengan pertimbangan di

43Gatot Supramono, Hukum Pembuktian  di Peradilan Agama, (Penerbit Alumni, 1995),
h. 30.
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atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk

mengabulkan permohonan kasasi dari para pemohon kasasi.

Dibatalkannya putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor

101/Pdt.P/2015/PA.Bkt oleh putusan Mahkamah Agung Nomor 72/K/Ag/2016

tentang isbat nikah perihal masalah rukun dan syarat pernikahan antara

Pemohon I dan Pemohon II, telah sesuai dengan rukun dan syarat nikah yang

telah ditetapkan dalam syariat Islam. Sebagaimana yang terdapat dalam hadist

yang diriwayatkan oleh Aisyah RA:

نِ یْ دَ اھِ شَ الْ وَ جُ وْ الزَّ وَ يُّ لِ وَ : الْ عةِ بَ رْ أَ منْ احِ كَ النِ يْ فِ دَّ ال بُ 

“dalam pernikahan harus ada empat unsur, wali, calon pengantin, dan dua

orang saksi” (HR Darul Quthni).44

Dari hadis ini dapat kita ketahui bahwa rukun dan syarat dari perkawinan

antara pemohon I dan pemohon II sudah terpenuhi dari persyaratan pernikahan

secara Islam.

B. Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor

72/K/Ag/2016

Semua perintah dan larangan Allah yang terdapat dalam Al-Qur’an, begitu

pula perintah dan larangan Nabi Muhammad SAW yang ada dalam Hadits,

yang diasumsikan ada keterkaitan dengan hukum memberikan kesimpulan

bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia.

Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi

umat manusia.

44Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-
Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 74.
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Pada dasarnya inti dari tujuan syarî’at (hukum) atau Maqâshid al-Syarî‘ah

adalah kemaslahatan umat manusia. Berkaitan dengan ini al-Syâthibi

menyatakan bahwa:

اعً مَ لِ جِ اْالَ وَ لِ اجِ عَ الَ يْ فِ ادِ بَ عِ الْ حِ الِ صَ مَ لِ وَ ا ھُ مَ نَّ إِ عُ ارِ شَ الْ عَ ضَ وَ نَّ إِ 

Artinya: “sesungguhnya syâri’ (pembuat syarî’at) dalam mensyari’atkan

hukumnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hambanya baik di

dunia maupun di akhirat secara bersamaan”

Jika diperhatikan dari pernyataan al-Syâthibi tersebut, dapat ditarik

kesimpulan bahwa kandungan Maqâshid Syarî‘ah adalah kemaslahatan

manusia. Sejalan dengan pemikiran al-Syâthibi tersebut Fathi al-Daryni

menyatakan bahwa hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri,

melainkan dibuat untuk tujuan lain yakni kemaslahatan. Sedangkan

Muhammad Abu Zahrah menegaskan bahwa semua ajaran yang dibawa oleh

Islam mengandung maslahat yang nyata. Allah menegaskan bahwa ajaran

Islam baik yang terkandung dalam Al-Qur’an maupun Hadits Nabi merupakan

rahmat, obat penyembuh dan petunjuk. Jadi, tujuan hakiki hukum Islam adalah

untuk mewujudkan kemaslahatan. Tak satu pun hukum yang disyari’atkan baik

dalam Al-Qur’an maupun Hadits melainkan di dalamnya terdapat

kemaslahatan.45

Adapun yang menjadi tujuan umum bagi syari’ dari pembentukan hukum

ialah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan

dharuriyah (primer)nya, memenuhi kebutuhan haajiyah (sekunder), serta

45Ali Mutakin, Teori Maqashid Al-Syariah dan  Hubungannya dengan Metode Istinbath
Hukum, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol.19 No.3, Agustus 2017, h.548.
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kebutuhan tahsiiniyyah (pelengkap)nya. Setiap hukum syara’ tidak memiliki

tujuan kecuali satu di antara tiga hal yang dapat mewujudkan kemaslahatan

manusia.46

Kebutuhan primer adalah sesuatu yang menjadi pokok (keharusan)

kebutuhan manusia untuk menegakkan kemaslahatan mereka. Jika tidak ada,

maka rusaklah aturan hidup mereka, tak akan terwujud kemaslahatan dan akan

marak kehancuran dan kerusakan diantara mereka. Kebutuhan primer bagi

manusia dengan pengertian ini akan kembali kepada lima hal: Agama, jiwa,

akal, keturunan, dan harta benda. Menjaga lima hal ini adalah kebutuhan

primer bagi manusia.47

Sebagaimana Syari’ dalam menetapkan hukum untuk kemaslahatan

manusia, maka hakim dalam menetapkan hukum terhadap perkara yang

dihadapinya harus berdasarkan kepada masalah. Sebagaimana dalam sebuah

kaidah fiqih:

فُ  ةِ حَ لَ صْ مَ الْ بِ طٌ وْ نُ مَ ةِ یَ اعِ ى الرَ لَ عَ امِ مَ اِإل تََصرُّ

Artinya : “kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus

berorientasi kepada kemaslahatannya”. 48

Penetapan isbat nikah kecendrungan pada kemaslahatan memelihara

keturunan dan memelihara harta dalam peringkat daruriyyat. Maka dengan ini

isbat nikah memberikan kemaslahatan, karena bila secara hukum negara belum

46Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih, alih bahasa oleh Faiz el-Muttaqin (Jakarta:
Pustaka Amani, 2003, Cet.1), h. 290.

47Ibid, h. 294.

48H. A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Prenamedia Group, 2006), h. 15.
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tercatat legalitas status perkawinan penyelesaian secara hukum negara akan

mengalami kesulitan pada kasus dan sengketa seperti waris, hak asuh anak,

perceraian, nafkah, dan permasalahan perkawinan lainnya.

Tujuan hukum harus diketahui dalam rangka mengembangkan pemikiran

hukum dalam islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum

yang tidak diatur secara eksplisit oleh Al-Qur’an dan Hadist. Oleh sebab itu,

berkaitan dengan penetapan perkara isbat nikah yakni hukum yang

menyangkut bidang muamalah dapat memberikan kemaslahatan bagi umat

muslim. Memberikan kepastian hukum secara hukum negara bagi status sosial

seorang muslim baik sebagai suami ataupun istri, serta memberikan kejelasan

status anak dalam keluarga yang sah dan tercatat secara administrasi

kependudukan sebagai warga negara indonesia.49

Pandangan fukaha klasik tentang isbat nikah tidak menjadi suatu keharusan

karena secara ekspilisit memang tidak satupun nash baik al-Qur’an maupun

hadis yang menyatakan keharusan adanya pencatatan perkawinan. Akan tetapi

dalam kondisi seperti sekarang ini, pencatatan perkawinan menjadi sebuah

keharusan bagi seseorang. Hal ini disebabkan karena banyak sekali mudarat

yang akan ditimbulkan jika tidak dilakukan pencatatan. Islam menggariskan

bahwa setiap kemudharatan ini sedapat mungkin harus dihindari, sebagaimana

ungkapan sebuah kaidah fikih yang berunyi:50

الُ زَ یُ ارُ رَ الضَ 

49Armalina, Op.Cit, hlm.138.

50Ahmad Sanusi, Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang, Ahkam :
Vol. XVI. No. 1 Januari 2016. h.115.
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“Kemudharatan harus dihilangkan”

Kemudian sebagai upaya untuk mengurai kesalahpemahaman tentang sah

perkawinan menurut peraturan perundang-undangan, Syekhul Azhar Jaad al-

Haq ‘Ali Jaad al-Haq dalam fatwanya mengemukakan tentang “ يْ فِ رْ عُ الْ اجُ وَ الزَ  ”

adalah sebuah pernikahan yang tidak tercatat sebagaimana mestinya menurut

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia mengklasifikasikan ketentuan

yang mengatur pernikahan kepada dua kategori, yaitu peraturan syara’ dan

peraturan yang bersifat al-tawtsiqiy.51

1. Peraturan syara’ yaitu peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya

sebuah pernikahan. Peraturan ini meliputi ketentuan tentang syarat dan

rukun pernikahan.

2. Peraturan tambahan yang bermaksud agar pernikahan di kalangan umat

islam tidak liar, tetapi tercatat dengan memakai surat akta nikah secara

resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Secara

administratif, ada peraturan yang mengharuskan agar suatu pernikahan

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegunaan

agar lembaga perkawinan yang mempunyai tempat sangat penting dan

strategis dalam masyarakat Islam, bisa dilindungi dari upaya-upaya

negatif pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tanpa memenuhi

aturan ini, secara syar’i nikahnya sudah dianggap sah, apabila telah

melengkapi syarat dan rukun seperti di atur dalam hukum islam.

51Salman Alfarisi, Komersialisasi Nikah Siri di Desa Pekoren Kecamatan Rembang
Pasuruan Jawa Timur,  Al-Hukama: Vol.8 . No. 1, Juni 2018, h. 175-176.
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Syeikh Jaad Al-Haq tidak bermaksud membolehkan seseorang dengan

seenaknya melanggar undang-undang, sebab dalam fatwanya, ia tetap

mengingatkan pentingnya pencatatan nikah dan menganjurkan agar pernikahan

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkembangan pemikiran tentang dasar perintah pencatatan pernikahan,

setidaknya ada dua alasan, yaitu qiyas dan maslahah mursalah

Pertama, qiyas. (1) diqiyaskan kepada pencatatan kagiatan mudayanah yang

dalam situasi tertentu diperintahkan agar dicatat sesuai dengan Q.S al-baqarah

ayat 282:

               

Artinya: Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah secara

tidak tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu

menuliskannya.

(2) apabila akad utang-piutang atau hubungan kerja yang lain harus

dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih

utama lagi untuk dicatatkan; (3) akad nikah bukanlah muamalah biasa akan

tetapi perjanjian yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam Q.S An-Nisa’ ayat

21:

                 

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian

kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lan sebagai suami-
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istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu

perjanjian yang kuat.”

Kedua, maslahat mursalah adalah kemaslahatan yang tidak dianjurkan dan

juga tidak dilarang oleh syariat, semata-mata hadir atas dasar kebutuhan

masyarakat. Penetapan hukum atas dasar kemaslahatan merupakan salah satu

prinsip dalam penetapan hukum islam. Dalam hal ini, isbat nikah dipandang

sebagai suatu kemaslahatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. 52

Mengenai pernikahan yang harus dicatat secara administrasi menurut

undang-undang no 1 tahun 1974 tentang pernikahan, badan MUI (majelis

ulama Indonesia) memberikan fatwa bahwa:53

Pertama tentang ketentuan umum: nikah di bawah tangan yang dimaksud

dalam fatwa ini adalah “ pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat

yang ditetapkan dalam fikih (hukum islam) namun tanpa pencatatan resmi di

instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan”.

Kedua tentang ketentuan hukum:

1. Pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi

syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat mudharat.

2. Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instasi berwenang,

sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif/ mudarrat

(saddan lidz-dzari’ah).

52Ahmad Sanusi, Loc.cit.

53Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI Bidang Sosial Dan Budaya, (Penerbit
Erlangga, 2015), h. 314.
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Dengan fatwa ini juga memberikan jalan untuk orang yang tidak

mencatatkan pernikahannya ntuk bisa melakukan pencatatan dengan prosedur

isbat nikah di Pengadilan Agama agar pernikahan itu terhindar dari mudharat.

Pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal

8 Desember 1995, pada hakikatnya telah membuktikan terjadinya pernikahan.

Dimana pernikahan itu telah dihadiri oleh wali dari Pemohon II sebagai

mempelai perempuan, dua orang saksi, dan dinikahkan oleh seorang Qadhi,

juga disertai dengan mahar pernikahan. Hanya saja dalam pemeriksaan sidang

penetapan nikah, keterangan saksi yang berkaitan dengan dengan rukun dan

syarat nikah yaitu tentang nama saksi, serta Qadhi yang menikahkan tidak

sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pemohon I dan Pemohon II

sampaikan melalui surat permohonannya. Dimana saksi I yang bernama

Yusrizal menyatakan bahwa seseorang yang bernama Abdul Aziz bukanlah

Qadhi yang menikahkan para Pemohon, melainkan seorang Kepala Desa yang

hanya ikut menghadiri pernikahan pemohon, dan untuk yang menjadi saksi di

pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, saksi sendirilah dan seseorang yang

bernama sirin yang menjadi saksinya.   Maka seharusnya kesaksian ini dapat

diterima  dan isbat nikah dapat dikabulkan karena dalam pasal 26 KHI di

tuliskan bahwa “saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah

serta menandatangani akad nikah pada waktu dan di tempat akad nikah

dilangsungkan.  Dari pasal ini juga dapat diambil kesimpulan bahwa saksi

dalam persidangan mengatakan bahwa dia menyaksikan secara langsung
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pernikahan pemohon. Maka dari itu pernikahan ini memang harus disahkan

karena sudah memenuhi rukun dan syarat dari pernikahan.

Menurut penulis hakim Pengadilan Agama Bukittinggi dalam menolak

untuk mengisbatkan pernikahan para pemohon dikarenakan hakim telah

menimbang dengan sangat matang terhadap permasalahan pemohon, dimana

hakim memutuskan untuk menolak permohonan ini karena pemohon tidak

dapat membuktikan apa yang didalilkannya dalam surat permohonannya.

Hakim memutus terhadap apa yang dilihat dari persidangan, sebagaimana yang

terdapat dalam sebuah hadist dari Rasulullah SAW bersabda:

َحنُْن َحنُْكُم بِالظَاِهِر َوالَلُه َحيُْكُم بِالَسرَائِِر 

Artinya: kami hanya menetapkan hukum berdasarkan fakta yang nyata,

Allah maha tahu tentang rahasia (niat) seorang.

Maka dari hadis ini hakim Pengadilan Agama Bukittinggi tidak salah

dalam menetapkan perkara untuk menolak permohonan isbat. Hal ini

dikarenakan pemohon sendirilah yang tidak membuktikan dalil

permohonannya. Hanya saja hakim Mahkamah Agung membatalkan isi

putusan dikarenakan melihat kepada maslahah dan mudharat yang akan

pemohon dapatkan nantinya.

Dikabulknnya permohonan isbat nikah ini akan menimbulkan banyak

maslahah bagi pemohon diantaranya status pernikahan permohon akan

terlindungi oleh hukum, juga status anak akan terjamin oleh hukum, dan

dengan ini pemohon akan mendapatkan bukti nikah yang akan memudahkan

pemohon untuk mengurus kepentingan administrasi yang berhubungan dengan
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akta nikah. Apabila permohonan isbat nikah ditolak, maka akan menimbulkan

mudharat bagi pemohon diantaranya pemohon akan kesulitan dengan sengketa

waris, hak asuh anak, perceraian dan masalah perkawinan lainnya.

Melihat banyaknya maslahat yang ditimbulkan akibat dikabulkan isbat

nikah perkara ini, maka putusan hakim Mahkamah Agung Nomor

72/K/Ag/2016 telah sesuai dengan apa yang dituju oleh maqashid syariah yaitu

untuk kemaslahatan pemohon dengan mempertimbangkan aspek memelihara

keturunan dan harta.
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