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ABSTRAK 

ITSBAT NIKAH PADA PERNIKAHAN SIRRI DALAM KOMPILASI 
HUKUM ISLAM MENURUT MAQAŞĨD ASY-SYARĨ’AH 

Nur Khamidyah 
Fakultas Syariah UIN SUSKA Riau 
E-mail: chamie.dyah87@gmail.com 

 
Perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan 

kepercayaannya masing-masing, serta tiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 
1974 Pasal 2). Pernikahan sirri merupakan perbuatan melanggar hukum atas 
diwajibkannanya pencatatan. Perkawinan ini tidak memiliki kekuatan hukum, dan tidak 
diakui. Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan peluang dibolehkannya mengajukan 
permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama dengan syarat yang telah dijelaskan pada 
Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pembahasan masalah itsbat nikah pada 
pernikahan sirri akan lebih terlihat dengan jelas bentuk maslahah atau mafsadah  melalui 
bentuk Maqosid Al-Syari’ah yaitu dari bentuk  ḍaruriyatnya.  

Penelitian ini menggunakan riset kepustakaan ( library reseach), dan 
menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah study kepustakaan atau dokumenter. Pengumpulan data dilakukan dengan 
menyusun data-data yang dikaji melalui literatur-literatur pustaka yang cocok dengan 
objek yang dimaksud, yakni mengkaji kitab-kitab fiqih, tafsir hadist dan Undang-undang 
serta jurnal dan  makalah yang berkaitan dengan rumusan masalah. Tujuan penelitian ini 
untuk mengetahui tujuan hukum dilarangnya pernikahan sirri, mengetahui faktor 
pendorong permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama, dan analisis maqaşĩd asy-
syarĩ’ah terhadap itsbat nikah pada pernikahan sirri.  

Adapun hasil penelitian adalah menjelaskan pentingnya pencatatan perkawinan, 
memberikan gambaran kepada masyarakat tetang peran itsbat nikah sebagai pelindung 
hak-hak perkawinan,  dan juga akan berpengaruh terhadap status sosial 
dimasyarakat.Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam BAB II Pasal 7 ayat (3) tentang 
Dasar-Dasar Perkawinan membatasi kebolehannya dalam mengajukan permohonan itsbat 
nikah di Pengadilan Agama. Tujuan penetapan hukum (maqaiĩd asy-syarĩ’ah) adalah 
untuk mewujudkan kemaslahatan sekaligus menghindari kemudhorotan. Itsbat 
pernikahan nikah sirri merupakan kebutuhan yang sangat penting (dhoruriyat), dengan 
tetap melihat pada keabsahan pernikahan yang telah dilakukan menurut agama islam 

Dengan selesainya penelitian ini, penulis menyadari bahwa pembahasan ini 
masih jauh dari kesempurnaan dan  membutuhkan kajian yang lebih mendalam. 
Meskipun demikian, besar harapan penulis semoga penelitian ini bermanfaat bagi penulis 
khususnya, para pembaca pada umumnya, serta bagi peneliti lain yang ingin 
mengembangkan pembahasan ini, demi terwujudnya cita-cita kehidupan yang tertib 
hukum dan tetap dalam syari’at islam. 
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ABSTRACT 

ITSBAT MARRIAGE AT UNREGISTERED MARRIAGE IN THE 
COMPILATION OF ISLAMIC LAW ACCORDING TO MAQAŞĨD 

ASY-SYARĨ’AH 

Nur Khamidyah 
Faculty of Syaria UIN SUSKA Riau 
E-mail: chamie.dyah87@gmail.com 

 

A marriage which is legal when it’s implemented according to the 
religious law and their respective beliefs, and every marriage must be recorded in 
accordance with applicable laws and regulations (Marriage Law No. 1 Year 1974 
article 2). Unregistered marriage (sirri) is unlawful acts for the required 
registration of marriage. This marriage has no legal force, and not recognized. The 
Compilation of Islamic Law (KHI) provides the opportunity to apply itsbat 
marriage application to the religious court with the condition that have been 
explained in article 7 chapter 3 Compilation of  Islamic Law (KHI). The 
discussion of itsbat marriage’s problem on unregistered marriage in the form of 
maşlahah or mafsadah will be more clearly seen through Maqaşĩd As-Syaria by 
its ḍoruriyat form. The purpose of this study is to determine the legal purpose of 
prohibiting unregistered marriage, find out the motivating factors for itsbat 
marriage application in Religious Court, and maqaşĩd as-sharia analysis of itsbat 
marriage at unregistered marriage. 

This research uses library research, and uses a qualitative approach. Data 
collection of this research is a library or documentary study. Data collection is 
done by compiling the data that is reviewed through library literatures that match 
with the object in question, namely studying the book of fiqih, tafsir, hadits, and 
laws also journals and papers relating to the problem formulation.  

As for the result of the study is to provide an overview for the society 
about the role of itsbat marriage as the protector of martial rights, and also will 
effect social status in society. The Compilation of Islamic Law (KHI) in chapter 2 
article 7 section (3) about the basics of marriage, limits the ability to apply itsbat 
marriage application in Religious Court. The purpose of determining the law 
(Maqaşĩd as Syaria) is to realize maşlahah while avoiding modharat. Itsbat 
marriage for unregistered marriage is a very important need (ḍaruriyat) while 
looking at the validity of marriage that have been carried out according to Islamic 
religion.  

With the completion of this research, the writer realizes that this 
discussion is still far from perfect and requires a deeper study. Nevertheless, 
hopefully this research can be useful for writers in particular and readers in 
general, as well as for other researcher who wish to develop this discussion, for 
the realization of the ideals of life in an orderly law and remain in Islamic sharia. 
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 ملخص البحث

Nur Khamidyah 
Fakultas Syariah UIN SUSKA Riau 
E-mail: chamie.dyah87@gmail.com 

 

  السّر يف جمموعة األحكام اإلسالمية  نكاحإثبات النكاح ل

  عند مقاصد الشريعة
'ألحكام الدينية وفقا العتقادهم، ذلك مكتوب يف عقد الزواج عقد الزواج الصحيح هو 

 الدينيةخيالف أحكام  السّر هو فعال نكاحمكتب الشؤون الدينية مطابقا 'لقانون احلاضر. كان 
السّر ال يستحق متانة احلكم وليس له إقرار احلكم. وعلى كل  نكاححيث توثيق الزواج دليال واجبا. 

أمام احملكمة الدينية ألن يكون دليال Nبتا، وهذا قرر يف جمموعة  السّر أن يقّدم إثبات النكاح نكاح
للها بنظرة مقاصد الشريعة مع ضروريتها حت. على الباحثة أن 1رقم  7األحكام اإلسالمية يف املادة 

  املفسدة فيها. و وكذالك املصلحة 

جتمع أن الباحثة  إذوكان هذا البحث من نوع دراسة مكتبية 'بستخدام دراسة كيفية.
البياgت جبمع الوثيقات املكتبية مطابقا eغراض البحث وتطالع الكتب يف الفقه والتفسري والقانوين 

تعيني الغرض القانوين يف منع  هوكان الغرض من هذه الدراسة   وغري ذالك مطابقا مبسائل املكتوبة.
إثبات النكاح أمام احملكمة الدينية، وحتليل مقاصد معرفة عوامل القيادة يف تقدمي السّر،  نكاح

 السّر. نكاحالشريعة على إثبات النكاح يف 

 اtتمع إىل البيانية الصور إظهارتبني عن أمهية كتابة شهادة النكاح،  هي البحث نتيجة أما
حددت . جتماعيةاإل حالتهم على فيؤثر الزوجية احلقوق حامي هو الزواج أو النكاح إثبات دور عن

عن مشروعية إثبات النكاح أمام احملكمة الدينية.  1رقم  7جمموعة األحكام اإلسالمية يف املادة 
جللب املصاحل ودفع عن الضرار. أن إثبات النكاح من و غرض اخلاص للمقاصد الشريعة هال

  الضرورية بنظر على صحة عقد الزواج عند األحكام الدينية. 

هذا البحث مل يبلغ حد الكمال واملستوى العلمي عند أهل واألخري، اعرتفت الباحثة eن 
العلم والنظر وإمنا جمرد حبث بسيط متواضع تكثر فيها النقائص. فرتجو الباحثة أن ينتفع هذا البحث 

 ين يريدون أي يبحثوا هذه القضية لنفسها خصوصا ولكافة القراء وللباحثني اآلخرين الذ
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Itsbat nikah sangat sangat dibutuhkan demi mendapatkan hak-haknya 

yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi 

yang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum 

terhadap masing-masing pasangan suami istri, termasuk perlindungan 

terhadap status anak yang lahir dari perkawinan itu, dan perlindungan 

terhadap akibat hukum yang akan muncul kemudian.1 Itsbat nikah merupakan 

suatu perkara voluntair dengan dibawah kewanangan Pengadilan Agama.2 

Pihak yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ke 

Pengadilan Agama Kabupaten setempat adalah pihak dari suami atau istri, 

anak-anak hasil pernikahannya, wali nikah dan beberapa pihak yang 

berkepentingan dengan  perkawinan itu.3 

Masalah yang berkembang dimasyarakat dari itsbat nikah berkaitan 

dengan ketetapan waktu pelaksanaan perkawinan sebelum berlakunya 

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1994 sebagaimana yang telah 

ada di Pasal 7 ayat (3) KHI, sedangkan fakta dilapangan beberapa faktor 

pendorong permohonan itsbat nikah tersebut diajukan  terhadap perkawinan 

                                                           
1  Ahyuni Yunus, Hukum Perkawinan dan Itsbat nikah antara Perlindungan dan 

Kepastian Hukum, (Makassar: Humanities Genius), hlm. 150 
2 Prof. Dr, Jamaluddin, SH, M.Hum dan Nanda Amalia, SH, M.Hum, Buku Ajar 

Hukum Perkawinan, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), hlm. 128. 
3 Pasal 7 ayat (4)  Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam 

di Indonesia 
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yang dilaksanakan setelah tahun 1974.4 Aturan pengesahan nikah atau itsbat 

nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan  berdasarkan 

hukum agama dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) atau 

pihak yang berwenang.5 Kebijakan tersebut diambil karena itsbat nikah oleh 

Pengadilan Agama terdapat pertimbangan maşlahah bagi umat Islam. 

Pengadilan agama satu-satunya institusi yang diberikan kewenangan untuk 

mengitsbatkan nikah. 

Menyadari bahwa Itsbat nikah sangat urgen dan sangat dibutuhkan 

oleh pasangan suami istri yang tidak memiliki buku nikah untuk melindungi 

hak-hak sipilnya dan untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap 

perkawinan mereka serta untuk melindungi akibat hukum yang timbul 

kemudian, seperti status anak dan harta bersama (gono-gini). Itsbat nikah 

merupakan produk hukum demi mengisi kekosongan hukum yang luput dari 

Undang-Undang Perkawinan, kebijakan ini diambil karena itsbat nikah 

memiliki maşlahat bagi masyarakat muslim.6  Sangat tidak adil jika itsbat 

nikah ini di jadikan batu loncatan bagi pasangan yang tidak memenuhi 

persyaratan pernikahan kemudian mengajukan permohonannya demi 

kepentingan secara sepihak, maka Pengadilan Agama harus teliti dalam 

pengambilan keputusan.  

                                                           
4  Ramdani Wahyu Sururie, Polemik Di Seputar Hukum Isbat Nikah Dalam Sistem 

Hukum Perkawinan Indonesia, Al-Manahij, Volume 11-02, hlm. 234 
5 Faizah Bafadhal, Itsbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut 

Peraturan Perundang-Undangan,  Jurnal Ilmu Hukum, Maret, 2014, hlm.3 
6  Ramdani Wahyu Sururie, Polemik Di Seputar Hukum Itsbat Nikah Dalam Sistem 

Hukum Perkawinan Indonesia, Al-Manahij, Volume 09-02, Desember 2017, hlm. 240 
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Perkara itsbat nikah juga menjadi sorotan publik karena jumlah 

permohonan selalu meningkat setiap tahunnya. Anggapan bahwa itsbat nikah 

adalah solusi ternyata bertolak belakang pada kalangan pihak yang dirugikan. 

Perkara itsbat nikah semakin marak, setiap pasangan pernikahan sirri 

berlomba-lomba mengajukan permohonannya seperti pada informasi salah 

satu surat kabar Kompas mengatakan 557 Pasangan Daftar Jadi Peserta Nikah 

Massal dan itsbat nikah dilaksakan pada malam tahun baru.7 Selain itu juga di 

tahun 2018 terdapat 32 Pasangan suami istri yang mengajukan permohonan 

itsbat nikah di Pengadilan Agama Rengat Indragiri Hulu. 8  Peristiwa ini 

ditakutkan menjadi penyalagunaan terhadap beberapa pihak yang sengaja 

tidak mau menaati aturan hukum positif yang berlaku dan beranggapan tidak 

penting.  

Dan tidak dipungkiri bahwa itsbat nikah secara garis besar dapat 

menolong perkawinan yang belum diakui oleh negara. Perlindungan hukum 

sangat diperlukan bagi masyarakat demi melindungi semua hak-hak 

masyarakat. Begitupun bagi pelaku pernikahan sirri, meskipun melanggar 

hukum negara tapi harus dipikirkan juga kemuḍaratan yang akan muncul jika 

pernikahan sirri ini tidak diitsbatkan. Ancaman bagi pelaku pernikahan sirri 

adalah tidak memiliki akta nikah sebagai bukti pernikahannya, hal ini akan 

                                                           
7 Nursita Sari , "557 Pasangan Daftar Jadi Peserta Nikah Massal dan Isbat Nikah pada 

Malam Tahun Baru",  https://megapolitan.kompas.com/read/2018/12/30/15470231/557-pasangan-
daftar-jadi peserta-nikah-massal-dan-isbat-nikah-pada-malam, pada hari jum’at tanggal 15 
November 2019 jam 17.08 WIB.  

8  Bynton Simanungkalit, Tiga Pasangan Tak Hadir , Itsbat Nikah di Kantor Camat, 
Artikel ini telah tayang di Tribunpekanbaru.com , diakses dari situs 
https://pekanbaru.tribunnews.com/2018/12/14/tiga-pasangan-tak-hadir-isbat-nikah-di-kantor-
camat-kelayang-diikuti-29-pasangan-suami-istri, hari Sabtu, 24 April 2020 pukul 22.00 WIB 
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berdampak dengan anak yang akan sulit mengikuti pendidikan formal karena 

persyaratan untuk mendapatkan pendidikan formal adalah mencantumkan 

akta kelahiran, sedangkan akta kelahiran akan diterbitkan hanya dengan buku 

nikah. 9 

Berkaitan dengan perkawinan, fakta yang terjadi dimasyarakat 

terdapat penyimpangan hukum perkawinan yaitu adanya pernikahan sirri. 

Perkawinan sirri sah menurut hukum agama (islam), tapi berlawanan dengan 

hukum positif lainnya yang berimplikasi bahwa perkawinan ini tidak sah.10 

Nikah sirri merupakan perbuatan melanggar hukum karena tidak 

mendaftarkan perkawinannya di depan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan 

Kantor Urusan Agama (KUA),11 karena dilakukan hanya berdasarkan aturan 

(hukum) agama dan atau adat istiadat, tetapi tidak diumumkan kepada 

khalayak umum dan juga tidak dicatatkan secara resmi.  

Pokok dari perselisihan hukum nikah sirri adalah ketidak selarasan 

hukum terhadap pencatatan pernikahan, sekalipun dalam Al-Qur’ãn, hadist, 

dan fiqih munakahat tidak diatur, sedangkan hukum tertulis di Indonesia 

mewajibkan pelaksanaan pencatatan perkawinan. Karena itu dituntut 

keterlibatan para ulama muslim saat ini untuk melakukan pengkajian dan 

pemahaman secara mendalam dan komprehensif melalui kaidah-kaidah 

fiqihiyah (uşuliyah). Agar nantinya penerapan peraturan perundang undangan 

                                                           
9 Syulsiyana S. P. Rantung, Keabsahan Nikah Siri Menurut Undangundang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lex Et Societatis, Volume 07-02, Februari, 2019, hlm. 23 
10 Happy Susanto, Nikah Sirri Apa Untunya?, Jogjakarta: Visi Media, hlm.23 
11 Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta : 

Prenada Media, 2004), 124. 
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tentang pencatatan perkawinan tidak ambivalen, tersesat, merugikan banyak 

pihak dan tentunya dapat melindungi setiap perkawinan.  

Dengan adanya kewajiban pencatatan nikah, pemerintah berupaya 

mengatur segala prilaku masyarakat agar tidak saling merugikan dan juga 

untuk menertibkan administrasi negara, terutama terhadap jumlah penduduk 

yang sudah menikah. Tidak ada yang meragukan pentingnya ketertiban 

hukum sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, di samping 

sebagai salah satu alat bukti adanya perkawinan.12 Langkah pemerintah dalam 

diwajibkannya mencatatkan suatu perkawinan merupakan langkah preventif 

untuk menolak dampak negative atau maḍarat (saddu az-zarĩ’ah) dimasa 

yang akan datang. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyatakan bahwa 

unsur pencatatan perkawinan menjadi syarat suatu perkawinan. Perkawinan 

harus dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku agar dapat mendapat 

perlindungan hukum (pasal 2 KHI). 

Tanpa dipungkiri, banyak masyarakat Indonesia belum memiliki 

pehaman yang baik tentang adanya peraturan ini, sehingga banyak ditemukan 

pelanggar hukum dengan tidak mencatatkan perkawinannya di muka pegawai 

pencatatan sipil dengan berbagai macam sebab. Pasal ini dikuatkan dengan 

adanya peraturan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan salah 

satu hukum tertulis di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 6 Ayat 

(2) “perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatatan 

                                                           

12  Marwin , “Pencatatan Perkawinan Dan Syarat Sah Perkawinan Dalam Tatanan 
Konstitusi “, ASAS, Volume 06-02,  Juli 2014, hlm. 110. 
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nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”, 13  dan Pasal 7 Ayat (1), 

“Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah”.14 Peran pencatatan 

perkawinan ini sangat penting bagi pelakunya. Perkawinan yang tidak 

dicatatkan tidak sah dimata hukum negara, tidak memiliki kekuatan hukum, 

dan tidak akan mendapatkan perlindungan hukum, karena perkawinannya 

tidak dapat memberikan bukti tertulis berupa akta nikah.15  

Perkawinan sirri sama saja dengan melegalkan sepasang lelaki dan 

perempuan hidup bersama dengan status hukum yang tidak tetap, sehinga 

sangat merugikan para pihak yang terlibat apa lagi ketika sudah ada anak-

anak yang dilahirkan. Anak yang dilahirkan dari orang tua yang hidup 

bersama tanpa dicatatkan perkawinannya, memiliki akibat hukum dengan 

dijadikannya status anak tersebut sama dengan anak yang lahir dari 

perkawinan di luar nikah, sehingga mereka hanya mempunyai hubungan 

hukum dengan ibunya dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan 

bapaknya, dampak selanjutnya adalah status sosial yang tidak jelas karena 

pernikahan sirri tidak memiliki legalitas dari pegawai sipil.16  

Beberapa dampak yang akan didapat dari pasangan pernikahan sirri 

lebih cenderung merugikan istri dan anak.  Dampak  yang paling jelas akan 

didapat adalah pernikahan ini tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak 

                                                           
13 Pasal 6 ayat (2) Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam 

di Indonesia 
14 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta : Akademika Pressindo, 

2001), hlm. 14 
15Anggraeni Arif, Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut Uu No. I Tahun 1974 Dan 

Hukum Islam,  Jurisprudentie, Volume 02-02, Desember 2015, hlm. 35 
16  Ali Affandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian Menurut 

Undang- Undang Hukum Perdata, (Jakarta : Bina Aksara, 1986), 93. 
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memiliki buku nikah (Pasal 6 KHI) sehingga anak ataupun istri tidak 

mendapat pengakuan sah dimata hukum negara, istri dan anak juga tidak 

berhak mendapat hak waris dari ayah. 17  Dampak hukum inilah yang 

seharusnya dihindari dari dilarangnya pernikahan sirri. 

Maraknya fenomena nikah sirri di Indonesia tidak hanya dilakukan 

oleh masyarakat pada umumnya tapi ada diantaranya dilakukan oleh beberapa 

publik figur Indonesia, yaitu pernikahan Syakh Puji yang menikahi wanita 

dibawah umur, ataupun peernikahan Roma Irama yang menikahi Richa 

Rahim dan juga Angel Elga.18 Peristiwa pernikahan sirri ini dilakukan dengan 

berbagai alasan. Walupun ketentuan diwajibkannya pencatatan perkawinan 

telah diketahui tetapi banyak saja masyarakat Indonesia sengaja menyimpang 

dari pada peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini sama saja 

mengabaikan suatu peraturan yang telah dibuat pemerintah, sedangkan 

sebagai masyarakat muslim menaati pemerintahhukum nya wajib. 

Nikah sirri memiliki volume permasalahan yang banyak, terlepas dari 

bermacam-macam penyebabnya maka harus ada kesatuan hukum yang sama 

dan jelas, karena sangat berpengaruh terhadap hak-hak keperdataan. Beberapa 

faktor yang menjadi latar belakang masyarakat melakukan nikah sirri adalah 

faktor ekonomi, beberapa pasangan tidak mampu membayar biaya menikah 

yang mahal. Faktor lainnya, ada yang sengaja mencari celah hukum dengan 

melaksanakan perkawinan secara hukum agama dan mengabaikan peraturan 

                                                           
17 Zulfan, Fenimena Nikah Sirri diIndonesia dari Aspek Sosial Hukum dan Kaitannya 

dengan Legalitas Pencatatan Nikah, Fitrah, Volume 08-02, Juli-Desember 2014, hlm. 293 
18 Nugraha, Kisah Cinta Angel Lelga dan Drama Rhoma Irama cap Ratu Nikah Siri, 

diakses pada hari sabtu 25 April 2020, pada situs https://hot.detik.com/celeb/d-4219695/kisah-
cinta-angel-lelga-drama-rhoma-irama-dan-cap-ratu-nikah-siri 
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perundang-undangan, 19  dan juga terdapat beberapa pasangan sengaja 

melakukan nikah sirri untuk berpoligami liar bagi para pegawai sipil agar 

menghilangkan jejak sehingga bebas dari tuntutan hukum dan hukuman 

administrasi. 20 

Fakta lain yang ditemui dimasyarakat adalah mengabaikan kewajiban 

pencatatan pernikahan dengan mengadakan perkawinan sirri dengan 

berlandaskan fatwa MUI. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan 

fatwa, Nikah sirri sah dilakukan asal tujuannya untuk membina rumah 

tangga,” pernikahan sirri hukumnya sah kalau sudah terpenuhi syarat dan 

rukun pernikahan, tetapi haram hukumnya jika mengakibatkan  muḍarat atau 

dampak yang negatif,” ujar Ketua Komisi Fatwa MUI, KH. Ma’ruf Amin 

dalam jumpa pers di kantor MUI Jakarta pada tanggal 30 Mei 2006.21 Dari 

fatwa MUI ini memberi pemahaman perkawinan sah jika dilakukan menurut 

syarat dan rukun agama dan kepercayaan tanpa ada penjelasan tentang 

kewajiban mencatatkan perkawinannya. Adanya keputusan MUI ini dijadikan 

beberapa alasan oleh pasangan pernikahan sirri yang menyebutkan bahwa 

pernikahan sirri adalah legal. Banyak juga dikalangan masyarakat melakukan 

nikah sirri dengan mengkambinghitamkan hukum agama demi bisa 

berpoligami. 

                                                           
19 Sofyan Hasan, Fungsi Itsbat Nikah Terhadap Istri yang Dinikahi secara Tidak Tercatat 

Nikah Sirri  jika Terjadi Perceraian, Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Volume 
07-01,Mei 2018, hlm. 20 

20  Menurut catatan Inspektrat Kota Tangerang, setidaknya 30 pegawai Pemkot di 
antaranya eselon III dan IV yang beristeri lebih dari satu tanpa prosedur resmi, bahkan terdapat 
PNS perempuan yang masih bersuami menjadi isteri pejabat. www.radarbanten.com, 4 Mei 2012. 

21  Detik News, Fatwa MUI : Nikah Sirri Sah, 
https://news.detik.com/berita/605475/fatwa-mui-nikahsiri-sah, pada hari sabtu tanggal 16 
November 2019 jam 17.00 WIB. 
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Bertolak pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menetapkan dan 

memberi penegasan ulang tentang peraturan wajibnya pencatatan nikah ke 

pegawai pencatatan sipil bagi masyarakat muslim, tetapi KHI memberi ruang 

bagi pasangan pernikahan sirri atau pernikahan yang belum tercatat dapat 

mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama sehingga dapat mempunyai 

kekuatan hukum.22 Bagi perkawinan yang tidak memiliki akta nikah maka 

dapat mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama (Pasal 7 

ayat 2 KHI). Itsbat nikah merupakan penetapan nikah atau pengesahan nikah 

dimata hukum kepada Pengadilan Agama sebagaimana pasal 7 ayat (3) 

Kompilasi Hukum Islam dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang 

berkenaan dengan: 

1. Perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian pasangan  

2. Adanya kehilangan buku nikah 

3. Terdapat keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat 

pernikahan  

4. Perkawinan yang telah terjadi sebelum Undang-Undang 

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974  

5. Atau dikarenakan adanya pernikahan yang dilakukan mereka 

yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-

Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974  

Beberapa permohonan yang dapat terurai misalnya permohonan  itsbat 

nikah demi perceraian, hal ini untuk mendapat hak-hak yang seharusnya 

                                                           
22  Pasal 2 Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di 

Indonesia 
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didapat akibat pernikahan tersebut. Dapat kita temukan pada permohonan 

Nikita Mirzani ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 28 Mei 2020, 

Nikita mengajukan permohonan perkawinan sirri-nya dengan Dipo Latief 

dengan dilanjutkan gugatan cerai, Pengadilan Agamapun menerima 

permohonan Nikita karena terbukti pernikahan sirri nya sah diadakan didepan 

hukum agama. 23  Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengabulkannya 

sekaligus mengabukan gugatan cerai, Majelis Hakim juga membebankan 

nafkah anak hasil pernikahan keduanya kepada Dipo Latief. Dari 

permasalahan ini membuktikan bahwa itsbat sangat dibutuhkan demi 

mendapatkan hak yang lahir dari perkawinan itu dan perkawinan akan 

memiliki kekuatan hukum. 

Tidak semua alasan kemaslahatan pada setiap persoalan yang ada 

dapat diterima dan dijadikan dasar didalam beristinbath melainkan masih 

perlu proses penyaringan terlebih dahulu. Hanya alasan-alasan yang 

memenuhi persyaratan saja yang dapat dibenarkan untuk  dijadikan  hujjah  

dalam  beristinbath  menggunakan beberapa maqaşĩd asy-syarĩ’ah yang 

ditetapkan. Jika dilihat secara kasap mata memang itsbat nikah ini tidak 

tampak sebuah kerugian, bahkan tidak dipungkiri bahwa itsbat nikah ini 

dijadikan solusi bagi perkawinan sirri. Namun solusi ini membuka 

kelonggaran dan kesenjangan hukum atas diwajibkannya pencatatan 

perkawinan, seolah pemerintah tidak konsisten dalam penetapan hukum, 

                                                           
23 Bagus Prihantoro Nugroho, Begini Penjelasan Soal Itsbat Nikah yang Diajukan Nikita 

Mirzani, Detik.com, diakses dari situs https://news.detik.com/berita/d-4118535/begini-penjelasan-
soal-itsbat-nikah-yang-diajukan-nikita-mirzani, pada hari Sabtu, 11 April 2020, pukul 09.00 WIB. 
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karena bertentangan dengan persyaratan pengajuan itsbat nikah, maka  

persoalan seperti ini patutlah menjadi pembahasan yang menarik.  

Permasalahan diatas sangat menarik dibahas, agar tujuan 

diciptakannya hukum dapat terwujud maka penulis mengalisa permasalahan 

ini dengan Maqaşĩd asy-syarĩ’ah (tujuan pembentukan hukum Islam) agar 

tidak ada  produk-produk hukum yang tidak sesuai.24  Dari Maqaşĩd asy- 

syarĩ’ah inilah sebagai negara hukum kita dapat menimbang tingkat 

kepentingan itsbat nikah pada pernikahan sirri, dan jika dilihat dari aspek 

hukum positif maka itsbat nikah menjadi hal yang ḍaruriyat artinya sangat 

dibutuhkan. Akibat hukum dari pernikahan sirri akan meniadakan hak-hak 

yang seharusnya timbul dari suatu pernikahan, 25 tingkat kemudhorotan ini 

menjadi suatu alasan agar pernikahan sirri dapat diitsbatkan dengan tetap 

berpacu terhadap syarat sah pernikahan itu menurut hukum agama.  

Sebagai parameternya adalah dengan melihat kemungkinan 

kemaslahatan dan kemafsadatan yang akan timbul, lalu ditarik kesimpulan 

hukum. Maka Hakim harus lebih kritis melihat pengajuan permohonan itsbat 

nikah ke Pengadilan Agama sesuai dengan kemaslahatan bersama, jangan 

sampai itsbat nikah ini dijadikan acuan poligami liar ataupun menjadikan 

masyarakat lebih banyak menikah secara sirri karena merasa akan terlindungi 

dengan adanya dibolehkannya itsbat nikah. .  

                                                           
24 Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R Dan H. Hasni Noor, Konsep Maqaşĩd Al-

Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam, Jurnal ekonomi Syari’ah dan Hukum ekonomi 
Syari’ah, Volume 01 Issue o1, Desember , hlm. 50. 

25  Harpani Matnuh,  Pernikahan di Bawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut 
Hukum Perkawinan Nasional, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Volume 06-11,Mei 2016, 
hlm. 904. 
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Pembahasan masalah itsbat nikah pada pernikahan sirri akan lebih 

terlihat dengan jelas bentuk maşahah atau mafsadah yang akan muncul pada 

masing-masing pernikahan yang diajukan pasca berlakunya Undang-Undang 

Pernikahan tahun 1974 dan akan di bahas melalui bentuk Maqaşĩd Asy-

syarĩ’ah yaitu dari bentuk ḍaruriyatnya dengan menimbangkan(al-maqaşĩd 

al-khamsah). 26  Pembahan ini akan dibahas penulis dengan penelitian 

kepustakaan, guna memperdalam maksud dan tujuan hukum menurut 

Maqosid Al-Syari’ah.  

Dari penelitian ini akan semakin jelas tingkat ḍaruriyat itsbat nikah 

pada pernikahan sirri yang akan ditinjau dari Maqaşĩd Asy-Syari’ah dan juga 

akan memberi gambaran yang jelas kepada pembaca tentang dasar hukum 

Kompilasi Hukum Islam mengatur itsbat nikah. Berdasarkan latar belakang 

permasalahan tersebut, penulis merasa perlu mengkaji lebih dalam tentang 

ketentuan itsbat nikah terhadap pernikahan sirri ini jika dilihat dari Maqaşĩd 

Asy-syarĩ’ah yang akan diteliti menggunakan penelitian kepustakaan, maka 

penulis ingin meneliti dan menganalisa tentang Itsbat Nikah pada 

Pernikahan Sirri dalam Kompilasi Hukum Islam  menurut Maqaşĩd Asy-

syarĩ’ah .  

 

 

 

 

                                                           
26 Abdurrahman Kasdi, Maqaiĩd Syari’ah Prespektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam 

Kitab Al-Muwaffaq, Yudisia, Volume 05-01, Juni  2014, hlm.57. 
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B. Masalah 

 Demi menhasilakan penelitian yang maksimal, maka penulis 

mengklasifikasikan masalah dengan beberapa klasifikasi sebagai berikut: 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti 

mengidentifikasi permasalahan dalam beberapa hal, yaitu: 

a. Penetapan Itsbat nikah pada pernikahan sirri. 

b. Tujuan hukum dilarangnya pernikahan sirri . 

c. Dampak nikah sirri dalam kehidupan masyarakat 

d. Hak yang timbul dari pernikahan yang diitsbatkan 

e. Bagaimana itsbat nikah pada poligami pernikahan sirri 

f. Pengaruh itsbat nikah dalam masyarakat. 

g. Itsbat nikah pada perkawinan yang dilaksanakan pasca 

berlakunya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 

1974. 

h. Akta nikah sebagai dokumentasi resmi negara. 

2. Batasan Masalah 

Batasan masalah sangat diperlukan dalam sebuah penelitian 

sebagai objek yang dijadikan titik fokus penelitian untuk mempermudah 

penulis dalam menganalisa objek tersebut. Penelitian ini hanya dibatasi 

oleh perkara itsbat nikah pada pernikahan sirri yang akan ditinjau dari 

segi maqaşĩd asy-syarĩ’ah. 
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3. Rumusan Masalah 

Penelitian ini dilakukan agar dalam pembahasan sebuah penelitian 

dapat dilakukan secara sederhana dan mudah, tidak terlalu meluas dan 

penelitian yang dihasilkan bisa fokus, maka penulis menentukan rumusan 

permasalahan sebagai berikut: 

a. Bagaimana pentingnya pencatatan perkawinan? 

b. Apa bentuk perlindungan terhadap hak yang timbul dari 

itsbat nikah? 

c. Apa urgensi akta nikah sebagai dokumentasi resmi 

Negara? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun beberapa tujuan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah  

sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa kepentingan pencatatan 

perkawinan 

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa bentuk perlindungan 

terhadap hak yang timbul dari itsbat nikah.  

3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa sejauh mana tinjauan 

analisis Maqaşĩd Asy-syarĩ’ah terhadap itsbat  nikah pada  

pernikahan sirri  dalam  Kompilasi Hukum Islam  (KHI)  
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D. Manfaat dan kegunaan penelitian,  

Penelitian ini memiliki kegunaan baik bagi prihal peneliti maupun bagi 

pengembangan ilmu dan pengetahuan (secara akademik). Secara lebih 

rinci kegunaan penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi 

pengembang ilmu dan pengetahuan yang berhubungan dengan 

itsbat nikah,  pernikahan sirri, dan suatu penerapan hukum yang 

di lihat dari Maqaşĩd Asy-syarĩ’ah  

b. Bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang hukum perdata 

khususnya dalam perkawinan 

c. Menjadikan bahan masukan untuk kepentingan pengembangan 

ilmu bagi pihak-pihak yang berkepentingan guna menjadikan 

penelitian lebih lanjut terhadap objek sejenis atau aspek lainnya 

yang belum tercakup dalam penelitian ini. 

2. Manfaat Praktis 

a. Untuk menyelesaikan tugas akademik pada jenjang Magister 

Hukum Keluarga 

b. Memberikan manfaat agar lebih mengembangkan penalaran, 

membentuk pola pikir yang dinamis, sekaligus untuk mengetahui 

kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. 
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c. Hasil penelitian ini memberikan gambaran secara lengkap tentang 

bentuk perkawinan sirri dan itsbat nikah dalam Maqaşĩd Asy-

syarĩ’ah 

E. Metode Penelitian 

Bab metodologi penelitian merupakan bagian sentral untuk 

mengahasilkan validitas penelitian yang didukung dengan sumber data-

data mengenai penelitian yang dipakai dalam penelitian lain sebelumnya, 

maka metode peneltian yang digukan oleh penulis adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Adapun penelitian penulis ini sepenuhnya merupakan riset 

kepustakaan (Library reseach), yaitu penelitian yang menggunakan 

sumber bahan-bahan tertulis seperti buku (kitab), majalah, surat kabar, 

mu’jam, jurnal, dan dokumentasi lainnya dan menggunakan pendekatan 

kualitatif, yaitu data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang 

dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris (sosiologis) 

yang merupakan jenis penelitian hukum yang menganalisa dan mengkaji 

bekerjanya hukum di dalam masyarakat. 27  Penelitian hukum empiris 

(sosiologis) berfokus pada perilaku yang berkembang dalam masyarakat, 

atau bekerjanya hukum dalam masyarakat. 

 

                                                           
27 Dr.Ishaq, Metode Penelitian Hukum, (Bandung, Alfabeta,2016), hlm. 66. 
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2. Sumber Data 

Sumber data merupakan tempat diperolehnya data, yang digunakan 

untuk menganalisa hukum yang telah berlaku. Bahan hukum yang 

digunakan yaitu yang meliputi data primer, data skunder, dan data tersier. 

a. Data Primer 

Data primer, yakni catatan atau rekaman dari metodologi yang 

dipakai dalam penelitian, dan juga  bahan-bahan hukum yang mengikat, 

meliputi norma kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, dan bahan-

bahan hukum yang masih berlaku dan menjadi hukum  positif di 

Indonesia sampai saat ini, dan juga catatan cara beristinbat hukum 

melalui maqaşĩd as-syariah. Adapun beberapa buku yang dijadikan dasar 

dari data primer dengan judul: Buku Ajar Hukum Perkawinan, 

Perkawinan Sirri Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif, 

Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Hukum Perdata Indonesia, Hukum 

Perkawinan Islam di Indonesia dan أصول الفقه.  Peran Maqaşĩd Syariah 

dalam Kehidupan, Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah antara 

Perlindungan dan Kepastian Hukum, Logika Ushul Fiqih, Hakekat dan 

Karakteritik Sistem Hukum Di Indonesia Sistem Hukum Indonesia, 

Ushul Fiqih. Penulis berlandaskan pada beberapa hukum agama Islam, 

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) Pasal 2, 3, 7, 42, 43, dan 161. 
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b. Data Sekunder 

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum 

primer, 28  meliputi literatur-literatur dan bahan-bahan yang berkaitan 

dengan itsbat nikah, nikah sirri dan maqaşĩd asy-syarĩ’ah. Dalam 

penelitian ini yang digunakan penulis adalah kitab-kitab, jurnal, artikel-

artikel, tesis, desertasi dan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan 

yang penulis ajukan. Berikut beberapa jurnal yang menjadi dasar 

penelitian: Itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia, Hukum 

Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian Menurut Undang- 

Undang Hukum Perdata, Dualisme Hukum Nikah Sirri Di Indonesia 

Dalam Perspektif Fiqih Indonesia, Itsbat Nikah dalam Hukum Islam dan 

Perundang-Undangan di Indonesia, Pencatatan Perkawinan dan 

Perkawinan tidak dicatatkan menurut Hukum tertulis di Indonesia dan 

Hukum Islam, Teori Maqaşĩd Al Syari’ah Dan Hubungannya Dengan 

Metode Istinbath Hukum, Teori Maqaşĩd Al-Syari'ah Dalam Hukum 

Islam, Stratifikasi Al-Maqaşĩd Al-Khamsah Dan Penerapannya Dalam Al-

Ḍaruriyat, Al-Hajjiyat, Al-Tahsiniyyat, Hakekat dan Karakteristik Sistem 

Hukum di Indonesia.  

 

 

 

                                                           
28 Amiruddin & Zainal Asikin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Mataram: 

Divisi Buku Perguruan Tinggi PT. Raja Grafindo), hlm. 19. 
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c. Data Tersier 

Merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-

kamus, ensiklopedia, internet, dan sebagainya.29 Beberapa kamus yang 

dipergunakan penulis antara lain: Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat 

Bahasa, Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam metode pengumpulan data ini dibutuhkan kumpulan buku-

buku ilmiah yang membahas tentang  judul penelitian ataupun rumusan 

masalah yang berkenaan dengan itsbat nikah, nikah sirri dan maqaşĩd asy-

syarĩ’ah. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

study kepustakaan atau dokumenter. Pengumpulan data dilakukan dengan 

menyusun data-data yang dikaji melalui literatur-literatur pustaka yang 

koheren dengan objek yang dimaksud, yakni mengkaji kitab-kitab fiqih, 

tafsir hadist dan Undang-undang serta jurnal dan  makalah yang berkaitan 

dengan rumusan masalah. 

4. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, setelah data terkumpul maka data tersebut 

dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk-bentuk dalam teknik 

analisis data adalah dengan menggunalan analisis secara kualitatif dengan 

menguraikan secara deskriptif yaitu usaha untuk mengumpulkan dan 

menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. 

                                                           
29 Ibid, Metode Penelitian Hukum, hlm. 70 
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Disamping itu juga di kaji melalui maqaşĩd asy-syarĩ’ah agar penelitian 

dapat memberikan hasil yang releven dibutuhkan oleh masyarakat, di lihat 

dari kemaslahtannya dan menjauhi kemuḍaratnya. 

F. Tinjauan Penelitian Yang Releven 

Demi mendapat hasil yang maksimal, penulis sengaja mengkaji 

beberapa penelitian yang berhubungan agar dapat memberi ilmu yang lebih 

luas. Maka penulis mencantumkan hasil beberapa penelitian  sebagai berikut: 

1. Jurnal hukum dengan tema “Pelaksanaan Itsbat Nikah Pasca 

Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan 

Agama” yang ditulis oleh Edi Ginawan yang meneliti tentang prosedur 

pengajuan itsbat nikah di Pengadilan Agama Manado setelah 

berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Penelitian ini 

dilakukan secara lapangan. Dengan haisl penelitian itsbat nikah 

(pengesahan nikah) bisa diajukan secara voluntair (permohonan) dan 

diajukan secara kontentius (gugatan) ke pengadilan agama. Dasar 

pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan itsbat nikah di 

Pengadilan Agama Manado diantaranya yaitu: Legal standing 

(kedudukan hukum) pemohon untuk mengajukan perkara itsbat nikah 

di pengadilan agama berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (4) KHI, 

Posita (fakta kejadian dan fakta hukum), keterangan saksi dan bukti di 

persidangan, serta alasan-alasan mengajukan itsbat nikah. Perbedaan 
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antara jurnal ini dan penelitian penulis sangat berbeda yang terlihat 

jelas dari hasil penelitiannya. 

2. Jurnal dengan judul “Fungsi Itsbat Nikah Terhadap Isteri Yangdinikahi 

Secara Tidak Tercatat (Nikah Sirri) Apabila Terjadi Perceraian”, yang 

ditulis oleh Gema Mahardhika Dwiasa, Dr. H. K. N. Sofyan Hasan. 

S.H., M.H., dan H. Achmad Syarifudin, S.H, Sp. N. dengan 

menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doctrinal dan 

empiris atau non-doktrinal benar-benar berbeda atau dapat 

diharmonisasikan dalam suatu kegiatan penelitian hukum. 

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut : Pertama, bagaimana fungsi itsbat nikah dalam 

memberi perlindungan hukum terhadap isteri yang dinikahi secara 

tidak tercatat  apabila terjadi perceraian.Kedua, Faktor-faktor apa saja 

yang menghambat proses dikabulkannya itsbat nikah dalam kasus 

perceraian dari perkawinan yang tidak tercatat. Hasil Penelitiannya 

adalah  fungsi itsbat nikah dalam memberi perlindungan hukum 

terhadap isteri yang dinikahi secara tidak tercatat (nikah siri) apabila 

terjadi perceraian adalah untuk mendapatkan pengakuan dari negara 

atas perkawinan yang telah dilangsungkan oleh kedua mempelai, 

sehingga pernikahannya tersebut berkekuatan hukum. Faktor-faktor 

yang menghambat proses dikabulkannya itsbat nikah dalam kasus 

perceraian dari perkawinan yang tidak tercatat adalah pada saat akan 

mengajukan permohonan itsbat nikah pada Pengadilan Agama 
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identitas pemohon bukan wilayah domisili hukum pemohon, 

pembuktian dipersidangan dalam menghadirkan para saksi-saksi yang 

mengetahui telah terjadinya perkawinan sangat langka, dalam 

mengajukan permohonan itsbat nikah tidak memenuhi rukun dan 

syarat dalam hukum perkawinan menjadi faktor yang dapat 

menghambat perlindungan hukum. Perbedaan dengan penelitian 

penulis terlihat sangat jelas karena penulis membahas aspek akibat 

hukum yang akan diterima dari itsbat nikah bukan hanya dari 

perceraian saja. 

3. Jurnal Hukum oleh Ashadi L. Diab dengan judul “Legalisasi Nikah 

Sirri Melalui Isbat Nikah Perspektif Fiqih”. Penelitian ini mengangkat 

tiga permasalahan, yaitu Bagaimana hakikat legalisasi isbat nikah 

dalam Fiqih dan KHI, bagaimana mengantisipasi pengaburan hukum 

dalam perkara legalisasi isbat nikah. dan dampak apa yang ditimbulkan 

legalisasi istbat nikah sirri secara yuridis. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa legalisasi isbat nikah perspektif fiqih telaah 

terhadap KHI yakni: Kemaslahatan dan kepastian hukum, misalnya,   

anak yang lahir dari pernikahan sirri akan mendapatkan pengakuan 

hukum yang tertuang dalam akta kelahiran.  Kedua. Mengumumkan 

permohonan Isbat nikah, pengajuan isbat nikah mutlak dengan 

mengemukakan alasan serta kepentingan yang jelas. Apabila suatu 

nikah sirri telah diisbatkan, maka perkawinan itu dinyatakan sah dan 

akad tersebut mengikat kedua belah pihak, sehingga perkawinan yang 
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dilakukan mempunyai kekuatan hukum. Rumusan masalah keduanya 

sangat berbeda, penulis membahas aspek ḍaruriyat dari itsbat nikah. 

4. Jurnal yang ditulis dengan judul “Legalitas Nikah Sirri Ditinjau Dari 

Kaidah Fiqih”  oleh Fauzan Muhammadi. Metode yang digunakan 

penulis dalam pengumpulan data adalah dengan studi pustaka 

(literature research). Metode ini dilakukan melalui pembacaan, kajian, 

dan penelitian bahan-bahan referensial seperti literatur atau buku, 

jurnal ilmiah, makalah atau artikel, dokumen perundang-undangan, 

dokumen fatwa, dan data-data tertulis lainnya yang berhubungan 

dengan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

hukum noratif atau kepustakaan (library research), karena data yang 

diteliti berupa lembaran naskah-naskah, buku-buku dan majalah-

majalah. Hasil penelitiannya adalah berdasarkan kaidah fiqih “Tidak 

diingkari perubahan hukum karenaperubahan zaman, maka perubahan 

hukum nikah sirri dapat dilihat melalui strukturnya. Karena itulah, 

kewajiban mencatatkan pernikahan menjadi urgensi tersendiri yang 

pada akhirnya menjadikan pernikahan yang tidak tercatat sebagai hal 

yang perlu diwanti-wanti.  Atas dasar itu pula perlu adanya sosialisasi 

intensif dari pemerintah kepada masyarakat tentang kemuḍaratan yang 

lebih besar timbul dari pada sisi kemanfaatannya. Hal ini agar supaya 

hal-hal yang merugikan tidak terjadi di tengah-tengah masyarakat 

hingga menimbulkan ketidaktertiban dalam kehidupan sosial.  

Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah penulis meneliti 
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tentang penetapan nikah sirri atau itsbat nikah yang ditinjua dari 

maqosid-asy-syarĩ’ah dan meneliti permohonan-permohonan yang 

dapat diajukan itsbat nikah sirri di Pengadilan Agama. 

G. Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan, memuat uraian dan penjelasan secara singkat 

dan sistematis mengenai keseluruhan uraian tesis, mulai dari bab pertama 

sampai kepada bab terakhir. Penulis menulis penelitian ini dengan 

menggunakan V (lima) BAB yang masih-masing mendeskripsikan beberapa 

penjelasan dan point yang penting berkaitan dan mempunyai hubungan satu 

sama yang lainnya, adapun sistematika yang di pakai penulis adalah sebagai 

berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah yang 

mendasari pentingnya diadakan penelitian, masalah 

dengan mengklasifikasikan: identifikasi, pembatasan dan 

perumusan masalah penelitian, maksud dan tujuan 

penelitian, manfaat penelitian yang diharapkan, tinjauan 

penelitian yang releven,  metode penelitian dan 

sistematika penelitian  
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BAB II  : KERANGKA TEORITIK 

Bab ini berisi Tinjauan teori yang mendiskripsikan 

pengertian itsbat nikah, sebab-sebab itsbat nikah, dasar 

penetapan pasal-pasal itsbat nikah. 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini menjelaskan tentang Kompilasi Hukum Islam 

dalam Tata Hukum Indonesia, sejarah Kompilasi Hukum 

Islam, Sumber Pembuatan Kompilasi Hukum Islam, 

Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Tentang Itsbat Nikah, 

dan Tujuan Pengitsbatan 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tentang Urgensi Itsbat Nikah, Pentinya 

PencatatanNikah, Itsbat Nikah terhadap perlindungan hak, 

Akta Nikah sebagai Dokumen Resmi 

BAB V  : PENUTUP 

     Terdiri dari Kesimpulan dan Saran 
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BAB II 

ITSBAT NIKAH DALAM PERKAWINAN 

A. Pengertian Itsbat Nikah 

1. Itsbat Nikah  Menurut Bahasa 

Kata itsbat nikah terdiri dari dua susunan kata yaitu itsbat dan 

nikah. Itsbat,30 berasal dari bahasa arab dan juga memiliki beberapa 

makna serupa dalam bahasa arab yaitu  ّ31قّر، حقّق، أكد . Di maknai 

dalam memutuskan,32  menjamin, memastikan,33  menetapkan.34  Kata 

itsbat berasal dari kata “ثبت” dibaca “śabata” yang merupakan fi’lu 

al-mãḍi yang dimaknai tetap atau tinggal. 35  Di dalam Al-Qur’ãn 

terdapat 15 kata yang menyerupainya,36 beberapa diantaranya yaitu 

 ,yang bermakna berkelompok-kelompok (An-Nisã’: 72) ”ثـَُباتٍ “

 yang bermakna kokohkanlah (Al-Baqarah : 250) dan ”ثـَبِّتْ “

                                                           
30  Penulisan itsbat dalam pedoman transliterasi arab-latin menggunakan ” itsbat”, 

kemudian dibakukan dalam Kompilasi Hukum Islam menggunakan “itsbat”, sehingga penulis 
menggunakan “itsbat” dalam penulisan penelitiannya. 

31 Luwis Ma’luf, Al-Mu’jam Fii Al-Lugoh, Bairũt: Dãru Al-Musyriq’ 2008, Şhofhah: 67 
32

  Munir Baalbaki dan Dr. Rohi Baalbaki, Kamus Almaurid, (Rembang: Halim 
Publishing dan Distributing, 2006), hlm. 703   

33  Ibid, hlm. 303 
34 Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, Kamus Al-Munawwir Indonesia-

Arab, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 32 
35 Kamus Almaurid, op.cit, hlm. 703 
36 ‘Abdu Al-Bãqĩ, Muhammad Fu'ad, Mu'jam Al-Mufahras li Al-Faẓi Al-Qur'ãn Al-Karĩm 

, Dãru Al-Ma’rĩfah, Bairut, 2009,hlm. 39 
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tetapkanlah (Ali ‘Imran : 147), “ ََناك  yang bermakna memperkuat ”ثـَبـَّتـْ

(hati) mu (Al-Isrã’ : 78), “ ُيـُْثِبت” yang bermakna teguhkanlah (Ar-

Ra’d: 39), “ثـُبـُْوِ�َا” yang bermakna kokoh tegakkanlah (An-Nahl: 94). 

Itsbat nikah secara harfiah dimaknai sebagai penetapan keabsahan 

suatu pernikahan. 37  Maka itsbat nikah  merupakan penetapan 

pernikahan. Dari beberapa makna yang tertulis, maka penulis 

memaknai itsbat dengan makna yang paling cocok yaitu menetapkan.  

Sedangkan makna nikah yaitu nikah (نكاح) dan zawaj (زواج). 

Nikah berasal dari bahasa arab yaitu dari asal kata “نكح” (nakaha) 

yang mengandung makna  تزّوج (menikah). 38  Kalimat “nakaha” 

sebagai fi’lu mãḍĩ juga diaplikasikan menjadi 18 bentuk,39 beberapa 

kata tersebut diantaranya “ ُالنَِّكاح” yang berarti nikah (Al-Baqarah: 

 ”يـَْنِكحَ “ ,yang berarti dia kawin (Al-Baqarah: 230) ”تـَْنِكحَ “ ,(235

                                                           
37 Ahyuni Yunus, Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan 

Kepastian Hukum, (Makasar: Humanities Genius), hlm. 143  
38 Kamus Almaurid, op.cit, hlm.1010  . 
39 ‘Abdu Al-Bãqĩ, Muhammad Fu'ad, Mu'jam Al-Mufahras li Al-Faẓi Al-Qur'ãn Al-Karĩm 

, Dãru Al-Ma’rĩfah, Bairut, 2009,hlm. 1024 
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yang bermakna mengawini (An-Nisã’a). Beberapa ulama 

mendefinisikan makna nikah dalam bahasa, Imam Abu Hanifah 

memaknai dengan 40,اجلمع والضم sedangkan menurut Imam Maliki 

nikah secara bahasa adalah   ُ41,اْلَوْطء semuanya memiliki pengertian 

yang sama yaitu berhubungan kelamin.  

2. Itsbat Nikah  Menurut Istilah 

Kata itsbat dan nikah sebagai kata majemuk melahirkan 

pengetian baru, yaitu menurut istilah penetapan, penutupan dan 

pengiyaan.42 Itsbat nikah adalah penetapan suatu perkawinan.43 Nikah 

menurut istilah adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh seorang 

pria dengan seorang wanita dan memiliki tujuan materil yakni untuk 

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dengan berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa, dan menjadikan asas pertama dalam 

Pancasila. 44  Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan tetang 

                                                           
40Abũ Muhammad bin Ahmad bin Mũsã bin Ahmad bin Husaini Al-Goitãbĩ, Al-Bĩnãyah 

Syarhu Hidãyah, Jilid 5,  Dãr Al-‘Ilmiyah: Bairut (Lubnan), Aţ-ţiba’ah 1, 1420-2000 H, Şhofhah: 
30  

41  ‘Abdu Ar-Rahmãn bin Muhammad bin ‘Askar Al-Bagdad, Syahãdatu Ad-Dĩn Al-
Mãlikĩ, Jilid 1, Maţba’ah Muşţafa Al-Bãbĩ Al-Halbĩ, 2000, Şhofhah: 58 

42 Meita Djohan Oe, Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di 
Indonesia, Pranata 140 Hukum, Volume 08-02,  Juli 2013, 289 

43  Edi Gunawan, Pelaksanaan Itsbat Nikah Pasca Berlakunya Uu No. 1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama, Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran, Volome 18-
02, Desember 2018, hlm.264 

44  Prof. Dr.Jamaluddin dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan, 
(Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), hlm. 16 
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nikah yang merupakan perkawinan yang dilaksanakan dengan 

memenuhi ketentuan hukum dan ajaran agama.45  

Jika dimaknai secara garis hukum itsbat  nikah merupakan 

upaya hukum yang dilakukan suami istri untuk menetapkan 

pernikahan yang belum di sahkan menurut Negara, sedangkan 

pernikahannya sudah sah menurut agama islam karena telah 

memenuhi syarat dan rukun pernikahan. 46  Endang Ali Ma’sum 

menyatakan ada kesamaan persepsi dikalangan praktisi hukum, bahwa 

itsbat nikah merupakan salah satu produk hukum declarative sekadar 

untuk menetapkan sahnya perkawinan yang telah dilaksanakan 

menurut hukum agama islam  namun sebelumnya tidak didaftarkan.47 

Hemat penulis, itsbat nikah suatu upaya hukum dalam penertiban 

hukum pada perkawinan yang mendapat perlindungan dan kepastian 

hukum, karena dikhawatirkan akan timbul masalah di kemudian hari.  

B. Sebab-Sebab Terjadinya Itsbat Nikah 

Dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan segala sesuatu 

tentang pernikahan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah maka 

pasangan suami istri berhak mengajukan itsbat nikah kepada Pengadilan 

                                                           
45  Departeman Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 

(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hlm. 962. 
46Faizah Bafadhal, Itsbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut 

Peraturan Perundang-Undangan,  Jurnal Ilmu Hukum, Maret, 2014, hlm.3 
47 Itsbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan 
Perundang-Undangan, op.cit, hlm. 4 
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Agama setempat. 48  Beberapa langkah Pengadilan Agama memberi 

kebijakan dalam pengajuan permohonan itsbat nikah:49 

1. Datang dan mendaftar ke kantor pengadilan Agama setempat. 

Membuat surat permohonan itsbat nikah, surat permohonan 

itsbat nikah ada dua jenis sesuai dengan tujuan yaitu surat 

permohonan itsbat nikah digabung dengan gugat cerai dan 

surat permohonan itsbat nikah (lihat di lampiran). 

Memfotokopi formulir permohonan itsbat nikah sebanyak 5 

rangkap, 4 rangkap formulir permohonan diserahkan kepada 

petugas Pengadilan, satu fotokopi disimpan 

2. Membayar panjar biaya perkara, apabila anda tidak mampu 

membayar panjar biaya perkara, dapat mengajukan 

permohonan untuk beperkara secara cuma-cuma (Prodeo). 

3. Menunggu panggilan sidang dari pengadilan. Pengadilan akan 

mengirim surat panggilan yang berisi tentang tanggal dan 

tempat sidang kepada pemohon dan termohon  

4. Menghadiri Persidangan. Datang ke Pengadilan sesuai dengan 

tanggal dan waktu yang tertera dalam surat panggilan. 

5. Putusan/Penetapan Pengadilan, jika permohonan anda 

dikabulkan, pengadilan akan mengeluarkan putusan/ penetapan 

itsbat nikah. Salinan putusan/penetapan itsbat nikah akan siap 

                                                           
48

 Pasal 7 ayat (2) Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam 
di Indonesia 

49  Selayar, Pengajuan Panduan Itsbat atau Pengesahan Nikah, diambil dari 
https://www.pa-selayar.go.id/doc/panduan-istbat-nikah.pdf, pada hari selasa, 14 Juli 2020, pukul 
20.21 WIB 
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diambil dalam jangka waktu setelah 14 hari dari sidang 

terakhir 

 Dari pasal ini dimaknai bahwa perkawinan yang belum 

mendapatkan akta nikah berhak mengajukan permohonan itsbat nikah, 

dalam ilmu hukum kita mengenal pernikahan semacam ini dengan sebutan 

nikah sirri. Fungsi akta tidak bisa diragukan karena akta menjadi dasar 

daripada suatu hak dan sebagai alat bukti yang kuat.50 

Pernikahan  sirri merupakan perkawinan yang dilaksanakan kedua 

mempelai atau pasangan dengan memenuhi persyaratan dan rukun 

pernikahan menurut peraturan agama dan kepercayaannya tanpa adanya 

suatu pencatatan pernikahan.51 Pernikahan sirri dalam konteks Indonesia 

berfokus pada model perkawinan yang melanggar pencatatan perkawinan 

sebagaimana tertuang dalam Undang-undang perkawinan yang 

menyatakan setiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.52  

Pencatatan nikah secara resmi memiliki tujuan yang sakral yaitu 

agar perkawinan itu jelas dan memberi bukti bahwa perkawinan itu telah 

terjadi, baik bagi pasangan, keluarga ataupun orang lain, dan bagi 

masyarakat dapat mengetahui peristiwa perkawinan itu serta dapat 

dibuktikan dalam suatu surat yang bersifat resmi, sehingga sewaktu-waktu 

                                                           
50 Laila M. Rasyid, Hukum Acara Perdata, (Sulawesi: Unimal Press, Jilid 1, 2015), hlm. 

76 
51 Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatatkan, menurut 

Hukum tertulis di Indonesia dan Hukum Islam ( Jakarta : Sinar Grafika, 2010), 345. 
52 Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
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dapat digunakan, terutama sebagai alat bukti tertulis yang otentik yang 

memberikan jaminan kepastian hukum dari Negara atas suatu 

perkawinan. 53  Dengan pencatatan nikah maka akan tertib administrasi 

negara dan akan memberikan legalitas yang sah. 

Pengadilan Agama hanya dapat mengabulkan permohonan itsbat 

nikah sepanjang pernikahan tersebut telah memenuhi syarat pernikahan 

secara sah dan tidak terdapat halangan pernikahan (KHI Pasal 44). 

Dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 

tentang kekuasaan kehakiman menetapkan bahwa suatu pengadilan 

berwenang menyelesaikan perkara yang tidak mengundang persengketaan.  

Jika pernikahan tidak dapat memberikan alat bukti yang sah maka 

perkawinan tersebut akan lemah untuk kedudukan hukum. Untuk 

mengatasi tidak adanya bukti tertulis maka Pengadilan Agama membantu 

masyarakat dalam memberikan alat bukti berupa akta nikah dengan cara 

mengajukan permohonan itsbat nikah (Undang-undang Nomor 5 Tahun 

2009 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2). Itsbat  nikah 

merupakan upaya hukum yang dilakukan suami istri untuk menetapkan 

pernikahan yang belum di sahkan menurut Negara, sedangkan 

pernikahannya sudah sah menurut agama islam karena telah memenuhi 

syarat dan rukun pernikahan.54  

                                                           
53  Marwin , “Pencatatan Perkawinan Dan Syarat Sah Perkawinan Dalam Tatanan 

Konstitusi “, ASAS, Volume 06-02,  Juli 2014, hlm. 110. 
54Faizah Bafadhal, Itsbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut 

Peraturan Perundang-Undangan,  Jurnal Ilmu Hukum, Maret, 2014, hlm.3 
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Itsbat nikah merupakan jawaban atas banyak tuntutan masyarakat 

akan kebutuhan legalitas dan kepastian hukum  pernikahan sirri. Dengan 

demikian pernikahan sirri merupakan salah satu sebab permohonan itsbat 

nikah karena pernikahan ini tidak memiliki akta nikah. Selain itu 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam BAB II Pasal 7 ayat (3) tentang 

Dasar-Dasar Perkawinan membatasi kebolehannya pada pernikahan-

pernikahan dengan kondisi tertentu, berikut beberapa faktor dibutuhkannya 

permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama dalam Kompilasi Hukum 

Islam (KHI)  seperti disebutkan dalam ayat berikut ini55: 

1. Permohonan itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian  

Berdasarkan makna dari “adanya perkawinan dalam rangka 

penyelesaian perceraian” di Pengadilan Agama adalah permohonan 

penetapan nikah atau itsbat nikah sengaja diajukan demi mendapat 

pengakuan nikah berupa akta nikah, kemudian dapat diajukan 

permohonan perceraian. 56  Setelah permohonan diterima maka 

pernikahan ditetapkan dapat menjadi sah menurut hukum, maka 

segala hak keperdataan akan melekat dalam perkawinan yang sudah 

mendapat legalistik.  

Perlu dipahami dari bunyi ayat ini “adanya perkawinan” pada 

huruf a ayat 3 Pasal 7 KHI, yaitu suatu pernyataan atau pengakuan 

                                                           
55 Pasal 7 ayat (3) Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam 

di Indonesia 
56 Edi Gunawan, Pelaksanaan Itsbat Nikah Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan di Pengadilan Agama, Syari’ah: Jurnal Hukum dan Pemikiran, Volume 18-
02, Desember 2018, hlm. 266. 
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adanya perkawinan tetapi telah dilakukan diluar Pengawasan Pegawai 

Pencatatan Nikah. Permohonan perceraian pada Pernikahan sirri harus 

didahului dengan pengajuan itsbat nikah, karena perceraian yang 

resmi akan diputuskan pada pernikahan yang resmi. 

Itsbat nikah yang sengaja diajukan demi permohonan 

perceraian merupakan bentuk kelemahan KHI karena dapat memberi 

resiko berupa penyelundupan hukum.57  Dalam ilmu hukum disebut 

“penyelundupan hukum”, yaitu suatu cara untuk menghindari diri dari 

bentuk persyartan hukum yang berlaku atau Undang-undang yang 

berlaku dengan tujuan untuk menghindar dari suatu akibat hukum 

yang tidak dikehendaki oleh dirinya. 58  Penyelendupan hukum 

dikarenakan akan adanya gugatan baru setelah adanya pengesahan 

nikah seperti gugatan hak waris dan sebagainya.  

Hal ini dapat dihindari dengan cara Hakim Pengadilan Agama 

memeriksa perkawinan yang dilaksanakan tidak memiliki halangan 

perkawinan.Sedangkan perkawinan yang akan diitsbatkan harus 

memenuhi unsur-unsur perkawinan yang telah dimaksudkan dalam 

Undang-Undang, perceraian dapat terjadi karena:59 

                                                           
57  Ramdani Wahyu Sururie, Polemik Di Seputar Hukum Isbat Nikah Dalam Sistem 

Hukum Perkawinan Indonesia, Al-Manahij: Polemik di sekitar Hukum Itsbat Nikah, Volume 09-
02, Desember 2017, 244 

58 Harpani Matnih, Perkawinan dibawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum 
Perkawinan Nasional, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Volume 06-11, Mei 2016,hlm. 903 

59 Pasal 116  Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di 
Indonesia 
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a) Salah seorang dari pasangan melakukan perzinaan, atau 

melakukan hal yang melanggar asusila seperti pemabuk 

dan penjudi yang sangat sukar untuk disembuhkan. 

b) Salah satu dari pasangan meninggalkan pasangannya 

selama 2 tahun berturut-turut tanpa ada alasan dan berita 

yang jelas. 

c) Mendapatkan hukuman penjara selama 5 tahun atau harus 

menjalani  hukuman yang lebih berat. 

d) Terjadinya penganiyayan terhadap pasangan 

e) Menderita penyakit cacat badan atau lainnya yang 

mengakibatkan meninggalkan kewajiban sebagai suami 

atau istri. 

f) Pasangan suami istri berkehidupan tidak rukun, 

perselisihan, dan pertengkaran dalam rumah tangga. 

g) Suami melanggar taklik talak. 

h) Adanya pindah agama atau murtad 

Dari pasal ini dijelaskan beberapa persyaratan permohonan 

perceraian untuk menghindari adanya penyelundupan hukum ataupun 

terjadinya poligami liar. Penyelesaian perceraian dalam permohonan 

itsbat nikah ini hanya berlaku pada suami yang masih hidup, 

sedangkan jika suami sudah meninggal tidak dapat diajukan 

permohonan itsbat nikah.60  Maka cerai mati tidak termasuk alasan 

                                                           
60 Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut 
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untuk diajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Itsbat 

nikah mempunyai implikasi memberikan jaminan secara hukum atas 

hak anak dan istri dalam perkawinan serta melindungi haknya jika 

terdapat perceraian. 

2. Hilangnya akta nikah 

Setiap perkawinan harus dicatatkan, 61  peraturan ini bersifat 

mutlak dan harus dilaksanakan bagi pasangan yang akan 

melaksanakan perkawinan guna mendapat akta nikah. Adanya 

pencatatan ini diharapkan agar terjamin ketertiban dalam masyarakat. 

Akta nikah merupakan dokumen atau daftar yang didalamnya memuat 

peristiwa perkawinan dan disahkan oleh Pegawai Pencatatan 

Perkawinan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). 62  Maka adanya 

perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah. 

Tujuan dari akta resmi ini untuk memudahkan pembuktian 

perkawinan bila terjadi permasalahan yang berkaitan dengan 

perkawinan tersebut. 63   Akta nikah digunakan sebagai bukti nikah 

yang akan menjaga hak-hak hukum yang timbul dari pernikahan, hal 

ini diperkuat dengan adanya Pasal 7 ayat (1) KHI yang menjelaskan 

bahwa pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah. 

                                                                                                                                                               

Hukum Tertulis di Indonesia Dan Hukum Islam, (Sinar Grafika: Jakarta  2012)., hlm. 223. 
61 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) tentang Perkawinan 
62  Nunung Rodliyah, Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas 

Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam, Pranata Hukum,  Volume 08-01,  Januari 2013, 
hlm. 26 

63  Bambang Ali Kusuma, Manfaat Akta Perkawinan Bagi Anggota Masyarakat, 
Adiwidya, Volume 02-02, November 2018, hlm. 110 
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Bagi pasangan suami istri yang kehilangan akta nikah boleh 

mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama,64  maka 

harus terbukti didalam persidangan bahwa perkawinan tersebut telah 

benar-benar dilaksanakan secara resmi dan tercatat juga terpenuhi 

syarat dan rukun perkawinan menurut hukum agama maupun hukum 

Undang-undang sebagai dasar mengabulkan permohonan itsbat nikah.  

Adanya akta nikah sebagai bukti ini sangat bermanfaat dan 

menjadi maşlahat bagi pasangan dan keluarga serta untuk 

menghindari kemungkinan pengingkaran atas pernikahannya dan 

akibat hukumnya adalah adanya hak-hak dan kewajiban dalam 

berumah tangga.65 Hal ini dikuatkan dengan adanya Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yaitu pada 

Pasal 17 merumuskan : “Peristiwa penting adalah kejadian yang 

dialami oleh seorang meliputi kematian, lahir mati, perkawinan, 

perceraian, pengakuan anak, pengesahan pengangkatan anak, 

perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan”.  

Namun perkara ini sangat jarang ditemui karena jika 

perkawinan sah dapat meminta duplikat akta nikah pada Kantor 

Urusan Agama dimana pasangan dahulu melakukan perkawinannya, 

hal ini merupakan langkah preventif yang dapat ditempuh bagi 

                                                           
64 Pasal 7 ayat (3)  huruf b Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 

Islam di Indonesia 
65

 Laila M. Rasyid, Hukum Acara Perdata, (Sulawesi: Unimal Press, Jilid 1, 2015), hlm. 
76 
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pasangan tersebut. 66  Dijelaskan pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang menyatakan: “Akta perkawinan 

dibuat 2 (dua) rangkap, helai pertama disimpan oleh Panitera 

Pengadilan dalam wilayah Kantor Pencatatan Perkawinan itu berada”. 

Jika tidak ditemukan akta perkawinan itu di KUA, bisa dicari foto 

kopi akta tersebut di instansi terkait yang pernah menerima foto kopi 

Kutipan Akta Nikah, misalnya Kantor Catatan Sipil (dalam 

pengurusan akta kelahiran) dan kemudian diserahkan ke KUA untuk 

dibuatkan duplikat 

3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu dari 

syarat perkawinan 

Itsbat nikah yang dimohonkan ke Pengadilan Agama karena 

adanya keraguan dari para pihak (para Pemohon) tentang sah atau 

tidaknya salah satu syarat perkawinan pada waktu perkawinan mereka 

dilangsungkan dahulu, maka para pihak dapat mengajukan 

permohonan itsbatnya dengan ketentuan yang tertulis. 67 Pengadilan 

Agama melalui majelis hakim akan mensahkan pernikahan tersebut 

dengan syarat pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan syariat 

agama dan tidak ada larangan atau halangan perkawinan yang 

dilanggar. Jika pernikahan yang dilaksanakan menimbulkan keraguan 

                                                           
66 Faizah Bafadhal, Itsbat Nikah dan Implikasinya Terhadapp Status Perkawinan Menurut 

Peraturan Perundang-undangan, Jurnal Hukum, Maret 2014, hlm.  7 
67 Pasal 7 ayat (3)  huruf c Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 

Islam di Indonesia 
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dalam keabsahan pernikahan maka harus ditelaah kembali tentang 

pernikahannya yang dilaksanakan menurut Hukum Islam.68 Apabila 

ditemukan satu saja syarat tidak terpenuhi maka pernikahan ini tidak 

sah dan tidak dapat diajukan permohonan itsbat nikah dan hakim 

dapat membatalkan pernikahannya karena pernikahan tersebut tidak 

sah. 

4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 

Undang-undang perkawinan disahkan pada tahun 1974, maka 

bagi perkawinan yang dilaksanakan tanpa pencatatan perkawinan 

sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan boleh mengajukan 

perkaranya ke Pengadilan Agama. Berdasarkan banyak kejadian 

membuktikan bahwa hukum tidak bersifat kaku, artinya hukum dapat 

mengikuti perkembangan dalam masyarakatan dengan tetap 

melindungi masyarakatnnya dan Hakim harus mencari dan menggali 

hukum yang telah hidup dan berkembang dalam masyarakat. 

5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai 

halangan perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974. 

Permohonan itsbat nikah dibolehkan bagi perkawinan yang 

dilaksankan tanpa adanya halangan perkawinan, halangan perkawinan 

                                                           
68

 Faizah Bafadhal, Itsbat Nikah dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut 
Peraturan Perundang-undangan, Jurnal Hukum, Maret 2014, hlm.  7 
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itu diatur dalam Pasal 8,9, dan 10 undang-undang perkawinan adalah 

sebagai berikut:69  

Pasal 8 

a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus dan ke 

bawah ataupun ke atas 

b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping 

yaitu antara saudara, antara seorang dengansaudara 

orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya 

c) Berhubungan semenda, yaitu mertua,anak tiri, menantu 

dan ibu/bapak tiri 

d) Berhubungan sususuan, yaitu orang tua sesusuan, anak 

sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman 

sesusuan 

e) Berhubungan sandara dengan istri atau sebagai bibi atau 

kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristeri 

lebih dari satu 

f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau 

peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. 

 

 

 

                                                           
69 Pasal 8,9,dan 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 
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Pasal 9 

Seorang yang masih terkait tali perkawinan dengan orang lain 

tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada 

Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini. 

Pasal 10 

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan 

yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya maka di antara 

mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang 

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari 

yang bersangkutan tidak menentukan lagi. 

Selain dari larangan perkawinan yang ditentukan hukum 

agama dan hukum negara maka dibolehkan untuk mengajukan itsbat 

nikah, seperti hubungan hubungan darah yang terjalin dari keluarga 

ibu. Berdasarkan ketentuan diatas dapat dijadikan dasar permohonan 

dilaksanakannya itsbat nikah di Pengadilan Agama. Tidak hanya itu, 

kepentingan akta nikah juga menjadi landasan dasar permohonan  

itsbat nikah, beberapa urgensinya untuk perlindungan hukum terhadap 

akibat yang akan ditimbulkan dari perkawinan, yaitu tentang hak dan 

kewajiban masing-masing secara timbal balik, serta hak-hak anak 

berupa warisan dari orang tuanya kelak.70 Pasal 7 ayat (2) dan (3) KHI 

                                                           
70 Ni Putu Erma Dewi Jayanti , Urgensi Akta Autentik Perkawinan Dalam Perspektif 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,  E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan 
Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, Volume 02-01, Tahun 2019, hlm. 5 
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lebih memberikan kewenangan yang luas dari Undang-Undang 

Perkawinan tentang masalah itsbat nikah.  

C. Dasar Penetapan Itsbat Nikah 

Penyelesaian permohonan itsbat nikah adalah kewenangan 

Pengadilan Agama, Pengadilan Agama merupakan suatu lembaga tempat 

mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum dalama rangka kekuasaan 

kehakiman yang mempunyai kewenangan yang absolut. 71  Keterlibatan 

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam suatu pernikahan, berdiri sebagai 

pergawai atau pejabat yang diangkat oleh Pemerintah dengan tugas yang 

paling pokok adalah untuk mengawasi pernikahan dan mencatatnya. 72 

Sedangkan Undang-undangpun tidak memberikan pengaturan hukum 

secara mendalam tentang itsbat nikah. 

Dijelaskan dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi Peradilan 

Agama Tahun 2010 bahwa itsbat nikah merupakan pernikahan yang sah 

dilangsungkan berdasarkan hukum agama tanpa dicatat oleh PPN 

berwenang. 73  Karena pencatatan nikah merupakan bentuk administrasi 

negara bukan penentu keabsahan pernikahan. Sedangkan ketentuan 

perkawinan yang sah menurut negara adalah selain memenuhi syarat dan 

rukun pernikahan secara hukum agama juga harus dicatatkan di depan 

Pegawai Pencatatan Nikah, dan Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah 
                                                           

71 Sulaikin Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: 
Kencana, April 2018), hlm. 3 

72
 Laila M. Rasyid, Hukum Acara Perdata, (Sulawesi: Unimal Press, Jilid 1, 2015), hlm. 

79 
73 Meita Djohan Oe,  Isbat nikah dalam Hukum Islam dan Undang-Undang di Indonesia, 

Pranata Hukum, Volume 08-02, Juli 2013, hlm. 139 
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(P3N) adalah anggota masyarakat tertentu  yang diangkat oleh Kepala 

Kantor Departemen Agama (KUA)  Kabupaten atau Kota untuk membantu 

tugas-tugas PPN di desa tertentu. 74  Petugas pencatatan pernikahan ini 

memiliki peran sangat penting bagi administrasi negara, karena dengan 

bukti pencatatan ini suatu syarat diakuinya suatu pernikahan di negara 

Indoensia.  

Kurangnya pemahaman masyarakat menimbulkan pelanggaran 

hukum berupa pernikahan tanpa dicatat karena berasumsi bahwa sahnya 

pernikahan hanya memenuhi rukun pernikahan menurut agama. Bentuk 

pelanggaran ini sering disebut sebagai nikah sirri. Nikah sirri akan menuai 

banyak kerugian bagi anak dan istri, oleh sebab itu negara harus berupaya 

melindungi setiap hak-hak pernikahan agar tidak muncul muḍarat.  Upaha 

hukum dalam menyelamatkan hak-hak pernikahan dengan memberi 

kesempatan untuk melakukan permohonan itsbat nikah.  

Tidak cukup itu, terdapat beberapa aspek dalam masyarakat yang 

mendasari permohonan itsbat nikah seperti adanya kehilangan akta nikah, 

keraguan dalam sah nya suatu perkawinan, dan lain sebagainya yang 

dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

dalam BAB II Pasal 7 ayat (3) tentang Dasar-Dasar Perkawinan membatasi 

kebolehannya pada pernikahan-pernikahan dengan kondisi tertentu seperti 

disebutkan dalam ayat berikutnya75: 

                                                           
74Uswatun Hasanah, Kedudukan Dan Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3n) 

Dalam Urusan Pernikahan, Istiqra, Jurnal Penelitian Ilmiah, Volume 05-01,  Juni 2017, hlm. 150 
75 Pasal 7 ayat (3) Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam 

di Indonesia 
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1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. 

2. Hilangnya bukti nikah atau akta nikah  

3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu dari 

syarat perkawinan  

4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya 

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974  

5. Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai 

halangan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan 

Nomor 1 Tahun 1974. 

Ketentuan  tersebutnya sepertinya memberikan batasan yang tegas 

bagi praktek itsbat nikah ini. Namun, jika dikaji lagi setiap poin-poin 

dijadikan setiap pernikahan yang dapat diitsbatkan di Pengadilan Agama 

terlihat kelonggaran dan ketidaktegasan pemerintah. Itsbat nikah hanya 

boleh diajukan bagi perkawinan yang dilaksankan sebelum adannya 

Undang-Undang Perkawinan, tetapi dewasa ini ditemukan banyak 

permohonan yang diajukan pada pernikahan yang dilaksanakan setelahnya. 

Pada aspek lain, Itsbat nikah dijadikan penetapan yuridis terhadap wujud 

kelapaan pencatatan perkawinan yang perkawinannya telah sah menurut 

syari’at islam, maka Pengadilan Agama harus teliti dan hati-hati agar tidak 

dimanfaatkan oleh pelaku perkawinan sirri atau juga poligami liar.76  

                                                                                                                                                               

 
76  Ahyuni Yunus, Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan 

Kepastian Hukum, (Makasar: Humanities Genius), hlm. 145 
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Oleh karena itu hakim harus melihat pada maslahah dan mafsadah 

diputuskannnya permohonan itsbat nikah.dengan adanya pertimbangan 

kemaslahatan bersama akan mengurangi bentuk penikahan yang dianggap 

tidak sesuai dengan perintah Agamanya. Hakim harus teliti memeriksa 

setiap permohonan itsbat nikah agar terhindar dari penyelundupan hukum, 

maka dalam menerima dan memutuskan permohonan itsbat nikahpasca 

berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ada 2 

alasan yang harus dipelajari:77 

1. Berdasarkan asas ius curia novit yaitu hakim dianggap 

mengetahui hukum dari itsbat nikah, kemudian Hakim 

memiliki asas kebebasan untuk menemukan hukumnya 

berdasarkan keahlian hakim. 

2. Pendekatan Sosiologis, yaitu Hakim mengadakan analisa suatu 

kasus dengan pendekatan sosiologis hukum dan untuk 

melakukan penafsiran telogis (penafsiran sosiologis) terhadap 

peraturan lainnya yang memiliki masalah yang sama agar 

hukum tidak stagnan tetapi dapat berkembang sesuai dengan 

hukum yang berkembang dalam masyarakat pada umumnya. 

Dampak dari diperbolehkannya mengajukan permohonan itsbat 

nikah dapat dirasakan oleh banyak masyarakat. Aturan mengenai 

pengesahan pernikahan atau itsbat nikah juga telah dicantumkan dalam 

                                                           
77 Faizah Bafadhal, Itsbat Nikah dan Implikasinya terhadap Status Perkawinan Menurut 

Peraturan Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal Ilmu Hukum, Maret 2014, hlm. 8 



46 
 

 
 

Buku II sebagai buku pedoman administrasi dan teknik peradilan agama 

yang telah menjadi ketetapan Mahkamah Agung RI, yaitu sebagai 

berikut78: 

1. Aturan pengesahan nikah atau itsbat nikah dibuat atas dasar 

adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama 

atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang 

2. Perkawinan yang dicatat oleh PPN banyak berindikasi 

penyelundupan hukum untuk mempermudah poligami tanpa 

prosedur hukum dan memperoleh hak-hak lain. Oleh karena itu 

Pengadilan Agama harus berhati-hati dalam memeriksa dan 

memutuskan permohonan pengesahan nikah atau itsbat nikah. 

Agar proses pengesahan nikah atau itsbat nikah tidak dijadikan 

alat untuk melegalkan perbuatan penyelundupan hukum. 

3. Pengadilan Agama hanya dapat mengabulkan permohonan 

itsbat nikah, sepanjang perkawinan yang telah dilangsungkan 

memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat islam dan 

perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan 

yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai dengan pasal 

44 Kompilasi Hukum Islam. 

Itbat nikah yang sudah dikabulkan akan memberikan kekuatan 

hukum dan pengakuan Negara pada perkawinan tersebut, dengan begitu 

                                                           
78 Zulfa, Fenomena Nikah Sirri DI Indonesia dari Aspek Sosiologi Hukum dan Kaitannya 

dengan Legislasi Pencatatan Perkawinan, Fitrah, Volume 08-02, Juli-Desember 2014, hlm 298. 
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semua pihak akan mendapatkan hak nya secara hukum. Atau dengan kata 

lain itsbat nikah sebagai dasar hukum dari pencatatan perkawinan yang 

melahirkan kepastian hukum terhadap status perkawinan, status anak serta 

harta benda dalam perkawinan. Ketentuan pihak yang memiliki hak untuk 

mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Kabupaten 

setempat adalah pihak dari suami atau istri, anak-anak hasil 

pernikahannya, wali nikah dan beberapa pihak yang berkepentingan 

dengan  perkawinan itu, hal ini tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam.79 

 

                                                           
79

 Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam 
di Indonesia 
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BAB III 

ITSBAT NIKAH  DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM  

 
A. Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia  

Dalam menghadapi permasalahan masyarakat, termasuk tentang 

masalah pernikahan, masyarakat memepercayakan kepada orang yang 

memiliki ahli dalam bidang agama Islam. Agar masyarakat memiliki 

pedomana peraturan dengan didasari hukum islam yang matang, maka 

pemerintah membuat ketentuan secara efektif oleh hakim Pengadilan 

Agama sebagai pedoman untuk menyelesaikan perkara perkawinan, yaitu 

dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disebarluaskan melalui 

Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, 

dan hukum materiil yang berlaku dilingkungan Peradilan Agama adalah 

hukum islam yang meliputi bidang perkawinan, hukum waris dan hukum 

kewakafan.80 Kompilasi Hukum Islam disusundan dirumuskan dalam kitab 

hukum sebagai tata hukum Islam yang berbentuk positif dan unifikatif, 

semua masyarakat dipaksa tunduk dan menaatinya. 

 

1. Sejarah Kompilasi Hukum Islam 

Pada tahun 1977 Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan 

yang semakin memperkuat bagi kedudukan Pengadilan Agama, yaitu 

dengan diberikannya hak bagi Pengadilan Agama untuk mengajukan 

                                                           
80 Dadang Hermawan, Kompilasi Hukum Islam sebagai Hukum Materiil Pada Peradilan 

Agama, Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Volume 06-01, 2015, hlm. 36 
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kasasi ke Mahkamah Agung. 81
 Peradilan agama sudah ada di 

Indonesia sejak islam masuk ke bumi Nusantara ini, bentuk 

peradilannya adalah tahkim yaitu menunjuk seorang hakim jika 

meraka berselisih kebijakan dalam menyelesaikan masalah.82 Ketika 

VOC datang ke Indonesia, kebijakan yang telah dilaksanakan oleh 

para sultan dipertahankan pada daerah yang dikuasai. Kondisi ini tidak 

bisa dipertahankan dalam waktu yang lama, Belanda mengubah 

pemberlakuan hukum Islamdi Indonesia dan membatasi kewenangan 

peradilan agama. Setelah Proklamasi Kemerdekaan para pakar ilmu 

hukum islam berkiat membangun gagasan pembaharuan ajaran islam 

dengan pertimbangan bahwa zaman semakin berkembang dan 

pemikiran-pemikiran imam madzhab sudah tidak sesuai dengan 

polemika masyarakat.83 

Kemudian ditetapkan 13 kitab fiqih sebagai referensi hukum 

materiil di Pengadilan Agama melalui Surat Edaran Kepala Biro 

Pengadilan Agama RI. No. B/1/735 tanggal 18 februari 1985.84 Akan 

tetapi seiring berkembangnya zaman kitab-kitab fiqih tidak berhasil 

menjamin kepastian hukum dan kesatuan hukum Indonesia. Fakta 

yang timbul keputusan para hakim terjadi ketidakseragaman dalam 

menentukan produk putusan Pengadilan agama dikarenakan para 

                                                           
81 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Presindo, 

1992), hlm. 12 
82  H. Abdul Manan, S.H., Hukum Islam di Indonesia, (Depok: Kencana, September 

2017), hlm. 1 
83 Ibid, Hukum Islam di Indonesia, hlm. 4 
84  Hikmatullah, Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di 

Indonesia, Jurnal Ajudikasi, Volume 01-02, Desember 2017, hlm. 40 
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hakim dipengaruhi oleh latar belakang rujukan pedoman yang 

berbeda.85 Dalam rangka memahami danmengamalkan hukum, umat 

Islam mengalami kesulitan yang disebabkan beberapa faktor yaitu: 

munculnya perbedaan-perbedaan berbagai madzhab fiqih, 

perkembangan hukum Islam begitu cepat sehingga belum terjangkau 

oleh kitab-kitab fiqih, belum adanya kompilasi hukum Islamyang 

dijadikan pedoman, dan perbedaan hakim dalam menyelesaikan 

perkara.86 

Dalam menghadapi penyelesaian kasus-kasus perkara di 

lingkungan peradilan agama, para hakim merujuk kepada kitab-kitab 

fiqih sebagai rujukan utama. Jadi, putusan pengadilan bukan 

didasarkan kepada hukum, melainkan doktrin serta pendapat-pendapat 

mazhab yang telah terdeskripsi di dalam kitab-kitab fiqih. Akibat dari 

cara kerja yang demikian, maka lahirlah berbagai produk putusan 

Pengadilan Agama yang berbeda-beda meskipun menyangkut satu 

perkara hukum yang sama. Dengan demikian Kompilasi Hukum Islam 

dibukukan dan disusun secara teratur untuk mempermudah Hakim 

dalam merujuk dasar hukum yang sesuai dengan perkembangan umat 

Islam di Indonesia.  

Menyadari diperlukannya sebuah kitab yang bisa dijadikan satu 

pedoman yang menjadi acuan perkara bagi para hakim. Hukum islam 

                                                           
85  Intan Cahyani, Pembaharuan Hukum dalam Kompilasi Hukum Islam, Addaulah, 

Volume 05-02, Desember 2016, hlm. 303 
86 Abdurrahman,. KompilasiHukum Islam diIndonesia. Cet. 1, 1990, Jakarta: Akademi 

Preserindo, hlm. 10 
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yang disusun bukan hanya bersifat qath’i, tetapi hal-hal yang bersifat 

dzanni berdasarkan hasil ijtihad para ulama, ijtihad ini dilaksanakan 

dalam rangka merealisir maslahah yang didasarkan oleh maqaşĩd asy-

syarĩ’ah.87 Ide penyusunan Kompilasi Hukum Islam ini baru muncul 

tahun 1985 dengan penandatanganan surat Keputusan Bersama Ketua 

Mahkamah Agung dan Menteri Agama No.07/KMA/1985 tentang 

penunjukan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui 

Yurisprudensi, kemudia Kompilasi Hukum Islam berlaku berdasarkan 

Intruksi Presiden No. 1 tahun 1991 yaitu menyangkut tiga bisang 

hukum perkawinan, waris, dan wakaf.88 

Kompilasi Hukum Islam merupakan kumpulan hukum fiqih 

Indonesia yang tersusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan 

umat Islam Indonesia, penyusunan KHI ini berdasarkan konsider 

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama 

tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam 

melalui yuriprudensi atau lebih dikenal dengan Kompilasi Hukum 

Islam (KHI).89
  

Diadakannya Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada 

pelaksanaan hukum Islam di lingkungan Peradilan Agama. 

                                                           
87  H. Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di indonesia,( Jakarta: 

Kencana, 2017), hlm. 14 
88 Ibid, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di indonesia, hlm. 15 
89  Muhammad Helmi , Kedudukan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang 

Kompilasi Hukum Islam Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Mazahib,Vol 
XV, No. 1 (Juni 2016), hlm. 144 
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama menjadi memacu lahirnya hukum materil yaitu Kompilasi 

Hukum Islam. Berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 

1991 secara formal berlakulah Kompilasi Hukum Islam sebagai 

hukum positif di Indonesia.  

Kompilasi Hukum Islam ini dibuat dengan beberapa 

pertimbangan, diantaranya:90 Pertama, sebelum disahkannya Undang-

Undang Perkawinan, perkawinan umat muslim di Indonesia diatur 

oleh hukum agamanya. Hukum agama yang dipakai adalah fiqih 

munakahat, yaitu pada saat itu sebagaian besar dari landasan 

hukumnya berkiblat pada madzhab Syafi’i. 

Kedua, setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan, maka 

UU Perkawinan tersebut berlaku untuk keseluruhan masyarakat 

Indonesia yang sebagian besar adalah beragama islam. Kemudian 

fiqih ini tidak diberlakukan lagi, namun pada kenyataannya Undang-

undang Perkawinan belum secara lengkap mengatur perkawinan umat 

islam. 

Ketiga, dari sisi lain fiqih munakahat, terdapat juga banyak 

pandangan madzhab lainnya. Mengeluarkan pendapat yang berbeda 

dalam suatu fatwa masih memungkinkan, tetapi jika memutuskan 

perkara dengan sudut pandangan yang berbeda dan sangat 

menyulitkan sehingga timbul ketidak pastian hukum. 

                                                           
90 Prof. Dr.Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam DI Indonesia, (Jakarta: Kencana, 

2006), hlm. 22 
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Berdasarkan dari pembahasan diatas, maka sangat diperlukan 

melahirkan sebuah perangkat peraturan dengan melengkapinya 

dengan pandangan hidup yang nyata yang dihadapi para Hakim 

Pengadilan Agama. Tujuan dari Kompilasi Hukum Islam adalah selain  

sebagai pilar Peradilan Agama juga menyiapkan pedoman yang 

seragam (unifikasi) bagi hakim Pengadilan Agama dan dijadikan 

hukum positif yang wajib dipatuhi oleh masyarakat yang beragama 

islam.91 Dengan demikian, KHI merupakan rangkuman dari hukum 

fiqih munakahat dan dilengkapi dengan sumber-sumber lainnya yang 

tidak saling bertentangan.  

Perkembangan ini menyebabkan lembaga Peradilan Agama 

harus meningkatkan kemampuannya agar dapat melayani para pencari 

keadilan dan memutuskan perkara dengan sebaik-baiknya dan seadil-

adilnya, kemampuan seperti itu akan ada apabila terdapat satu  hukum  

yang jelas dalam satu  kitab  kumpulan garis-garis hukum yang   dapat   

digunakan oleh hakim. Atas  pertimbangan  inilah, mungkin antara     

lain melahirkan  surat keputusan besar ketua Mahkamah Agung dan 

Menteri  Agama  pada  tanggal  21  maret  1984 membentuk  sebuah  

panitia  yang  diberi  tugas untuk menyusun Kompilasi Hukum Islam. 

Berikut landasan hukum atas Kompilasi Hukum Islam, yaitu:92 

                                                           
91 Asril, Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Hukum Islam, Volume 15-01, Juni 
2015, hlm. 33 

92Abdul Muin, Eksistensi Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Positif, Jurnal 
Risalah, Volume 01-01, Desember 2016, hlm. 36 
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a. Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 

1991, disebutkan bahwa Kompilasi Hukum Islam 

digunakan sebagai pedoman hakim dalam menyelesaikan 

masalah dalam bidang yang dicangkup kompilasi itu 

sendiri yaitu hukum perkawinan, hukum kewarisan dan 

hukum perwakafan yang diperlukan oleh masyarakat. 

b. Keputusan Menteri Agama Indonesia tanggal 22 Juni 1991  

No. 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan Intruksi Presiden 

Nomor 1 tahun 1991 

c. Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama 

Islam atas nama Direktur Jenderal Pembinaan 

Kelembagaan Agama Islam tanggal 22 Juli 1991 

No.3694/EV/HK.003/AZ/91 yang ditunjukkan kepada 

Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan 

Agama di seluruh Indonesia tentang Penyebarluasan 

Intruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 

1991, bahwa Kompilasi Hukum Islam mempunyai 

kedudukan sebagai pedoman dalam artian sebagai rujukan 

para hakim Peradilan Agama dalam memutuskan perkara.  

Dari penjelasan diatas terdapat benang merah yang 

menyatakan bahwa pembentukan hukum bersangkut paut dengan 

sumber hukum, bentuk hukum yang berkembang, dan peran para 

hakim sebagai salah satu unsur pembentukan hukum tertulis dan harus 
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diletakkan pada satu kesatuan sumber hukum. Berdasarkan Keputusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, Kompilasi Hukum 

Islam dibuat karena kebutuhan yang mendesak dan terdapat 

kekosongan hukum karena dalam Undang-Undang belum dijelaskan.93 

Dengan demikian KHI dijadikan sebagai hukum positif dalam bentuk 

Undang-Undang merupakan langkah yang tepat dalam rangka 

mendekatkan hukum dengan norma hukum guna memenuhi 

kekosongan hukum materiil bagi masyarakat muslim. 

2. Sumber pembuatan Kompilasi Hukum Islam   

Sesuai dengan Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/1735 

tanggal 18 Februari 1958 yang merupakan tindak lanjut dari peraturan 

Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan 

Agama atau Mahkamah Syar’iah. Secara material  memang  telah  

ditetapkan  13 kitab yang  dijadikan  rujukan  dalam  memutuskan 

perkara, kitab-kitab yang dijadikan pedoman adalah:94 

a. Al Bajuri 

b. Fathul Muin dengan Syarahnya 

c. Syarqawi alat Tahrir 

d. Qulyubi/Muhalli 

e. Fathul Wahab dengan Syarahnya 

                                                           
93  Muhammad Helmi, Kedudukan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang 

Kompilasi Hukum Islam menurt Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Mazahib, Volume 
17-01, Juni 2016, hlm 148 

94  Hikmatullah, Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di 

Indonesia, Jurnal Ajudikasi, Volume 01-0 2, Desember 2017, hlm. 40. 
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f. Tuhfah 

g. Targhibul Musytaq 

h. Qawaninusy Syar’iyah Lissayyid Usman bin Yahya 

i. Qawaninusy Syar’iyah Lissayyid Shodaqah Dahlan 

j. Syamsuri Lil Fara’idl 

k. Bughyah al-Mustarsyidin 

l. Al Fiqih ‘alal Muadzahibil Arba’ah 

m. Mughnil Muhtaj 

 Akan tetapi penetapan kitab-kitab fiqih tersebut juga tidak  

berhasil  menjamin kepastian dan kesatuan  hukum di pengadilan 

agama. Hukum islam memiliki faktor potensia intelektual dalam 

menarik perhatian mata rantai pembuatan hukum dalam kontek sosial, 

keadaan demikian tumbuh karena kebutuhan manusia sebagai hamba 

harus berperilaku sesuai dengan perintah Allah. Banyak pertimbangan 

yang mempengaruhi ajaran agama islam dijadikan hukum materil di 

Indonesia, diantaranya adanya sebagai berikut:95 

a. Masyarakat sosial Indonesia memiliki filosofis yang 

bermoral kehidupan yang religius 

b. Sejarah masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa 

kebinekaan  

c. Sistem hukum nasional telah memberikan dasar kuat yang 

menjamin penegakan segi normatif dari ajaran islam 

                                                           
95  Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam tata hukum 

Indonesia, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994),hlm. 18 
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Dari penjelasan diatas Indonesia dalam ilmu hukum dengan 

segala komponen pembentukannya menjadi sasaran dakwah dengan 

demikian sosialisasi hukum islam dibutuhkan. Muncul persoalan 

krusial    yang berkenaan  dengan  tidak  adanya  keseragaman para   

hakim   dalam   menetapkan   keputusan hukum   terhadap   persoalan-

persoalan   yang mereka hadapi. Pada saat   itulah   dirasakan   adanya   

keseragaman pemahaman   dan   kejelasan   bagi   kesatuan hukum  

Islam  yang  akan  dan  harus  dijadikan pegangan   oleh   para   hakim   

di   lingkungan Peradilan Agama. Keinginan untuk menyeragamkan 

hukum Islam itu, menimbulkan   gagasan   sampai   terwujudnya 

Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  di  Indonesia.96 

Dengan dikeluarkanya Undang-Undang No. 14 tahun 1970 

tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman semakin 

mempertegas keberadaan peradilan agama,  yaitu dalam pasal  10  

undang-undang  tersebut  disebutkan ada empat  lingkungan peradilan 

di Indonesia, yaitu peradilan umum, perdilan agama, peradialan  

militer, dan  peradilan  tata  usaha negara.97
 Kompilasi Hukum Islam 

disusun atas prakasa penguasa negara, dalam hal ini Ketua Mahkamah  

Agung dan Menteri Agama (melalui  Surat  Keputusan  Bersama) dan 

mendapat pengakuan ulama dari berbagai unsur. Secara resmi 

Kompilasi Hukum Islam merupakan  hasil ijma’ ulama  dari  berbagai  

golongan yang dilakukan secara nasional, yang kemudian mendapat    
                                                           

96  Hikmatullah, Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di 
Indonesia, Jurnal Ajudikasi, Volume 01-0 2, Desember 2017, hlm. 42 

97 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman 
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legalisasi dari kekuasaan negara. Dengan menelaah sejarah dibuatnya 

Kompilasi Hukum Islam didapatkan beberapa sumber terbentuknya 

KHI adalah sebagai berikut:98 

a. Kita-kitab fiqih dari berbagai madzhab sebagai sumber 

hukum islam, kitab fiqih yang ditelaah untuk perumusan 

Kompilasi Hukum Islam itu kelihatannya kitab-kitab 

tersebut berasal dari  madzhab Syafi’i, Hanafi,  Maliki, 

Hambali  dan Zhahiri. 

b. Hukum  adat  yang  berlaku  di  Indonesia sebagaimana 

yang tampil dalam beberapa yurisprudensi  Pengadilan  

Agama. 

c. Hukum perundang-undangan yang berkenaan dengan   

perkawinan. 

Maka sumber dibentuknya Kompilasi Hukum Islam tidak 

berkiblat pada satu pintu saja, tetapi banyak faktor pendukungnya 

dengan melibatkan berbagai solusi dari masalah-masalah yang 

dijumpai para hakim setiap menemukan permasalahan yang semakin 

berkembang dalam masyarakat. Menjadi sebuah harapan adanya 

Kompilasi Hukum Islam dapat menyatukan wawasan hakim 

Pengadilan Agama dan dapat berseragam dalam menyelesaikan 

perkara. Menjadikan KHI sebagai sumber hukum adalah langkah yang 

                                                           
98

 Hikmatullah, Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di 
Indonesia, Jurnal Ajudikasi, Volume 01-0 2, Desember 2017, hlm. 45 
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strategis dalam rangka mendekatkan hukum positif dengan norma 

hukum yang berlaku di masyarakat dan disamping itu juga untuk 

memenuhi kekosongan hukum materiil bagi masyarakat yang 

beragama Islam yang hendak menyelesaikan perkaranya di Pengadilan 

Agama. 

B. Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Tentang  Itsbat Nikah  

Indonesia juga disebut sebagai negara hukum sehingga sistem 

hukum nasional Indonesia mengakui hukum tertulis.99 Secara yuridis 

dalam pelaksanaan itsbat nikah diatur dalam   Kompilasi Hukum 

Islam melalui Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 yang 

bertujuan menghimpun baha-bahan hukum yang dijadikan pedoman 

para hakim di Pengadilan Agama. Kompilasi Hukum Islam berlaku 

berdasarkan Intruksi Presiden No. 1 tahun 1991 yaitu menyangkut tiga 

bidang hukum perkawinan (munakahat), kewarisan (mawaris), dan 

perwakafan (waqaf).100 Dari setiap bidang terdapat beberapa sub bab 

yang menjelaskan dengan rinci setiap pasal-pasal.  

Membicarakan relevansi Kompilasi Hukum Islam tidak terlepas 

dari pertumbuhan, perkembangan hukum Islam dan Lemabaga 

Peradilan Agama, karena Kompilasi Hukum Islam disusun 

                                                           
99 Muhammad Helmi, Kedudukan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang 

Kompilasi Hukum Islam menurt Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Mazahib, Volume 
17-01, Juni 2016, hlm 141 

100 H. Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Putra 
Grafika (kencana), Januari 2017, hlm. 15 
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berdasarkan kondisi kebutuhan umat Islam di indonesia.101  Pasal 7 

ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa perkawinan 

yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat 

nikah.102 hal ini seakan memberi peluang bagi perkawinan yang tidak 

memiliki akta nikah dengan berbagai macam sebab dapat mengajukan 

permohonan itsbat nikah. 

Itsbat nikah yang ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam 

Pasal 7 ayat 3 terdapat batasan terhadap aplikasi dalam Pengadilan 

Agama adalah sebagai berikut:  

1. Adanya perkawinan dalam rangka perceraian 

2. Hilangnya akta nikah 

3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu 

syarat perkawinan 

4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya 

UU No. 1 tahun1974 

5. Perkawinan  yang  dilakukan  mereka  yang  tidak  

mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 

Tahun 1974 

Karena banyak dijumpai permohonan pada pernikahan yang 

dilaksanakan setelah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

                                                           
101 Asril, Eksistensi Kompilasi Hukum Islam menurut Undang-Undang no. 12 tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Hukum Islam, Volume 15-01, Juni 2015, 
hlm. 36 

102 Pasal 7 ayat (2) Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam 
di Indonesia 
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perkawinan. Bahwa yang dimaksud dengan adanya perkawinan dalam 

rumusan KHI bahwa yang terjadi setelah tanggal 1 Oktober 1975 dan 

telah dilakukan menurut Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 jo. PP No. 

9 Tahun 1975 bukan perkawinan di bawah tangan atau poligami liar.  

Namun oleh  karena itsbat nikah  sangat dibutuhkan oleh 

masyarakat,  maka hakim  Pengadilan  Agama  melakukan “ijtihad” 

dengan menyimpangi tersebut, kemudian mengabulkan permohonan 

itsbat nikah berdasarkan ketentuan  Pasal  7   Ayat  (3)  huruf  e 

Kompilasi Hukum Islam. Hal tersebut selaras dengan amanat Undang-

Undang  tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa: ”hakim  

harus  menggali  nilai-nilai hukum  yang hidup dalam masyarakat.”103 

Maka dengan batasan yang telah ditentukan Kompilasi Hukum Islam 

tentang permohonan itsbat nikah . 

C. Tujuan Pengitsbatan Pernikahan 

Jika diulas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

serta Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan hanya 

dapat dibuktikan dengan akta nikah yaitu dengan mencatatatkan 

kepada Kantor Urusan Agama (KUA), artinya dalam hal perkawinan 

tidak memiliki akta nikah sebagai bukti autentik maka solusi yang 

dapat ditempuh adalah mengajukan permohonan itsbat nikah, yang 

dimakanai seseorang yang mengajukan itsbat nikah bertujuan agar 

perkawinan yang dilaksanakannya mendapat bukti secara autentik 

                                                           
103 Undang-Undang    Nomor    48    Tahun 2009 Pasal   5   ayat   (1) tentang   Kekuasaan   

Kehakiman  
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berupa akta nikah dan mendapat legalisasi baik secara yuridis 

formal, dan mendapat pengakuan dimasyarakat.104  

Di samping itu untuk menghindari fitnah yang sewaktu-waktu 

dapat saja terjadi dalam pergaulan sehari-hari di dalam lingkungan 

masyarakat yang dampak langsungnya adalah perempuan pada 

umumnya. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu fungsi hukum 

adalah mengatur dan memberi perlindungan atas hak-hak 

masyarakat, karenanya adanya pencatatan dan itsbat nikah. 

Pengajuan itsbat nikah di Pengadilan Agama memiliki kegunaan 

sebagai berikut105: 

a) Untuk memberikan status hukum yang jelas dan dapat 

memperoleh bukti nikah berupa akta nikah sebagai 

pelindung hukum. 

b) Anak dari pernikahan sirri akan memiliki hubungan 

keperdataan dengan ayah, karena anak yang dilahirkan 

dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah anak tidak 

sah. 

c) Istri dan anak dapat memperoleh nafkah dan hak waris. 

Itsbat nikah lebih dibutuhkan terhadap hak-hak perkawinan, 

dari itu Hakim Pengadilan Agama harus meneliti permohonan secara 

tegas jangan sampai terjadi penyelundupan hukum. 

                                                           
104  Meita Djohan, Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di 

Indonesia, Pranata Hukum , Volume 0-02, Juli 2013, hlm. 239 
105  Zulfan, Fenimena Nikah Sirri diIndonesia dari Aspek Sosial Hukum dan Kaitanyya 

dengan Legalitas Pencatatan Nikah, Fitrah, Volume 08-02, Juli-Desember 2014, hlm. 300 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pembahasan, penulis 

menulis  beberapa kesimpulan penelitian sebagai berikut: 

1. Dalam pasal 5 KHI disebutkan bahwa: 1) Agar terjamin ketertiban 

perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan itu 

harus dicatat. 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) 

dilakukan oleh Pencatat Nikah. Pencatatan bersifat administratif 

merupakan syarat formil atau syarat administrasi negara. 

Tujuannya adalah agar perkawinan itu jelas dan memberi bukti 

bahwa perkawinan itu telah terjadi dan bagi masyarakat dapat 

mengetahui peristiwa perkawinan itu serta dapat dibuktikan dalam 

suatu surat yang bersifat resmi, sehingga sewaktu-waktu dapat 

digunakan, terutama sebagai alat bukti tertulis yang otentik.  

2. Ketentuan Kompilasi Hukum Islam ini membuka lebar kesempatan 

pasangan bagi pernikahan yang tidak memiliki akta nikah 

mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, 

dengan ini masyarakat tidak lagi cemas akan status hukum 

pernikahannya. Dikabulkannya permohonan Itsbat Nikah ke 

Pengadilan Agama akan diberikan akta nikah kepada pasangan 

tersebut sehingga muncullah hak administratif negara. Maka 

setelah permohonan itsbat nikah dikabulkan oleh Pengadilan 

Agama pernikahan menjadi sah dimata hukum negara dan 
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mendapat kekuatan hukum. Dengan itsbat nikah akan 

menyelamatkan hak-hak pernikahan dari hal yang buruk, akan 

memberikan status hukum yang sah sehingga pernikahan dapat 

dilindungi haknya dan mendapat pengakuan hukum sehingga akan 

terpenuhi ketrentaman jiwa pasangan.  

3. Tujuan penetapan hukum (maqaşĩd asy-syarĩ’ah) adalah untuk 

mewujudkan kemaşlahatan sekaligus menghindari kemudhorotan. 

Itsbat nikah merupakan wujud ketaatan masyarakat dalam 

perauturan yang dibuat pemerintah, karena taat kepada pemerintah 

diwajibkan dalam islam (konsep ulu-l-‘amri). Itsbat pernikahan 

nikah sirri merupakan kebutuhan yang sangat penting (ḍaruriyat), 

dengan tetap melihat pada keabsahan pernikahan yang telah 

dilakukan menurut agama islam, serta berlandaskan atas konsep 

maqaşĩd syari’ah yaitu membentuk suatu hukum untuk menjaga 

kemaslahatan manusia dan menghindari kemudhorotan yaang lebih 

banyak. Itsbat pernikahan nikah sirri ini condong kepada hifẓu 

naslu, hifẓu mãl, dan hifẓu nafsu. Aspek ḍaruriyah yang menjadi 

pertimbangan dari itsbat nikah adalah sebagai negara yang berpijak 

pada hukum positif, maka sifat dari itsbat pernikahan sirri ini 

adalah sangat penting, karena jika itsbat nikah tidak diadakan maka 

akan berpengaruh pada masa depan pernikahan dan juga berakibat 

pada ahli waris yang tidak dapat membuktikan keturunan yang sah 

dimata hukum, status sosial yang tidak jelas bagi pasangan 
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pernikahan sirri, serta tidak tercatatkan dalam administrasi 

kependudukan sebagai warga negara Indonesia. Kepentingan itsbat 

nikah juga menjadi lebih penting karena merupaka pembaharuan 

hukum yang sebelumnya tidak tercantum dalam naşhu, dan yang 

paling lebih penting secara sosiologis itsbat nikah memberikan 

status pernikahan yang jelas terhadap pasangan dan diakui 

dimasyarakat. 

B. SARAN 

Dalam penelitian ini penulis memaparkan beberapa saran sebagai 

berikut: 

1. Demi kepastian hukum negara, perlu adanya revisi terhadap 

Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang ditetapkannya 

pencatatan perkawinan sebagai syarat sahnya perkawinan, dan 

harus mengatur dengan tegas larangan pernikahan sirri disertai 

dengan sanki pelanggaran demi perlindungan terhadap hak-hak 

perkawinan dan status sosial serta keturunan yang sah. Dengan 

memberi hukum dan sanksi yang bijak terhadap pelaku pernikahan 

sirri, maka Pengadilan Agama harus konsisten terhadap 

persyaratan perkara yang boleh mengajukan itsbat nikah. 

2. Dua instansi yang berwenang yakni KUA dan Kantor Catatan Sipil 

untuk lebih mensosialisasikan, memperjelas dan mempertegas 

kewajiban tentang pencatatan perkawinan sebagai syarat tertib 

administrasi dan juga menentukkan sahnya perkawinan dihadapan 
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hukum negara serta menggalakkan kembali perumusan syarat sah 

suatu pernikahan dan kewajiban mencatat perkawinan di depan 

Kantor Catatan Sipil, melarang keras pernikahan sirri walaupun 

pernikahannya dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun 

pernikahan secara agama.  

3. Untuk Mahasiwa Pasca Sarjana agar lebih kritis dalam memahami 

permasalahan dan mangkaji dengan teliti setiap penelitian agar 

dapat menganalisa dengan sasaran yang tepat terutama pada 

maqaşĩd asy-syariah yang berkembang pada masyarakat dengan 

tetap menjaga kemaslahatan dan menghindari kemuḍaratan yang 

besar. 
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