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BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG ISBAT NIKAH

A. Isbat Nikah

1. Pengertian Isbat Nikah

Kata isbat berarti penetapan, penyungguhan, penentuan.

Mengisbatkan artinya menyungguhkan, menentukan, menetapkan

(kebenaran sesuatu).1Menurut pendapat Drs. H. Abu Thalib selaku Hakim di

Pengadilan Agama Pekanbaru mengenai pertanyaan apa pengertian isbat

nikah, beliau menyatakan isbat nikah yaitu menetapkan sahnya pernikahan

antara suami istri  tetapi belum ditetapkan sahnya oleh KUA, dengan kata

lain menetapkan nikah yang sudah dilaksanakan secara administrasi, kalau

sebelumnya belum disahkan secara administrasi, maka sekarang disahkan

secara administrasi dalam mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama

Pekanbaru tidak jauh berbeda dengan perkara-perkara yang lain namun yang

membedakan adalah syarat-syarat.2Sedangkan nikah secara bahasa berarti

bersenggama atau bercampur, Para ulama ahli fiqh berbeda pendapat

tentang makna nikah, namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa

nikah menurut ahli fiqh berarti akad nikah yang ditetapkan oleh syara,

bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan

1 Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990),
Cet. Ke-3, h. 339.

2 Abu Thalib, ketua Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, Wawancara, Pekanbaru 4
Agustus 2014.
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kehormatan seorang istri serta seluruh tubuhnya.3 Sedangkan nikah menurut

hukum positif Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ialah

ikatan lahir batin antara seorang pria dengan sseorang wanita sebagai suami

istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.4

Jadi, pada dasarnya isbat nikah adalah penetapan atas perkawinan

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah

terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi pernikahan yang terjadi tersebut

belum atau tidak dicatatkan kepejabat yang berwenang, dalam hal ini

pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Isbat nikah merupakan produk Pengadilan Agama dalam bentuk

penetapan artinya bukan pengadilan yang sesungguhnya dan diistilahkan

dengan jurisdiktiovoluntair. Dikatakan bukan pengadilan yang

sesungguhnya, karena dalam perkara ini hanya ada pemohon, yang

memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu yaitu penetapan nikah. Perkara

voluntair adalah perkara yang sifatnya permohonan dan didalamnya tidak

terdapat sangketa, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya perkara

3 Djamaan Nur, Fiqh munakahat, (Semarang:Toha Putra, 1993) h.1

4 Neng Djubaidah, pencacatan perkawinan dan perkawinan tidak dicatat, ( Jakarta: Sinar
Grafika, 2010), Cet. K-1, h. 212.
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permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan Undang-Undang

menghendaki demikian.5

Perkara volunteir yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama seperti.

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

melakukan tindakan hukum

2. Penetapan pengangkatan wali

3. Penetapan pengangkatan anak

4. Penetapan nikah (isbat nikah)

5. Penetapan wali adhol

Produk perkara volunteir adalah penetapan yang nomor

perkaranyadiberi tanda P,misalnya nomor 24/ Pdt.P/2014/PA/Pbr.6 Karena

penetapan itu muncul sebagai produk pengadilan atas permohonan-

permohonan yang tidak berlawan maka dicantum penetapan tidak akan

berbunyi menghukum melainkan bersifat menyatakan ( declatoir).

Adapun asas yang melekat pada penetapan adalahkebenaran

sepihak” kebenaran yang terkandung didalam penetapan hanya kebenaran

yang bernilai untuk diri pemohon, kebenaran tidak menjangkau orang lain.

Dari asas ini lahirlah asas berikutnya, yakni kekuatan mengikat hanya

berlaku pada diri pemohon, ahli warisnya, dan orang yang memperoleh hak

darinya,7sama sekali tidak mengikat siapapun kecuali mengikat kepada yang

5Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta : Pustaka
Pelajar, 1996, h. 41

6Ibid. 41

7Raihan A Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama,(Jakarta: Rajawali, 1991), h.73.
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telah disebut diatas. Selanjutnya asas ketiga, yang menegaskan penetapan

tidak mempunyai kekuatan pembuktian kepada pihak manapun. Seterusnya

putusan penetapan tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Hal ini dapat

dipahami karna amar putusan bersifat declotair sehingga tidak mungkin

memiliki nilai kekuatan eksekusi.

2. Dasar Hukum Isbat Nikah

Pada dasarnya kewenangan isbat nikah bagi Pengadilan Agama

dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan

perkawinan dibawah tangan atau sebelum dikeluarkannya Undang-Undang

No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Jo. Peraturan pemerintah No. 9

Tahun 1975 ( penjelasan pasal 49 (2), Jo. Pasal 64 UU No 1 Tahun 1974 ).

Namun kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan

lahirnyaKompilasi Hukum Islam (KHI).Dalam pasal 7 ayat 2 dan 3,

disebutkan:” dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta

nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah , dapat diajukan isbat

nikahnya ke Pengadilan Agama”, dan pada ayat (3) disebutkan:” isbat nikah

yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang

berkenan dengan: Adanya perkawinan dalam rangka penyelesain perceraian

a. Hilangnya akta nikah

b. Adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan

c. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang

No 1 Tahun 1974
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d. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai

halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.8

Dengan melihat uraian pasal diatas, berarti KHI telah memberikan

kopetensi absolut yang sangat luas tentang isbat nikah tanpa batasan dan

pengecualian.

Pencatatan perkawinan akan menimbulkan kemaslahatan umum

karena dengan pencatatan ini akan memberikan kepastian hukum terkait

dengan hak-hak suami/isteri, kemaslahatan anak maupun efek lain dari

perkawinan itu sendiri. Perkawinan yang dilakukan di bawah pengawasan

atau di hadapan  Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama akan

mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya sebuah

perkawinan.

Akta Nikah merupakan akta autentik karena Akta Nikah tersebut

dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagai pejabat yang berwenang untuk

melakukan pencatatan perkawinan, dibuat sesuai dengan bentuk yang

ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dibuat di

tempat Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama tersebut

melaksanakan tugasnya. Meskipun, Peraturan Perundang-Undangan sudah

mengharuskan adanya Akta Nikah sebagai bukti perkawinan, namun tidak

jarang terjadi suami istri yang telah menikah tidak mempunyai Kutipan

Akta Nikah.

8 Muhammad Amin Suma,Himpunan Undang-Undang Perdata Islam, ( Jakarta:
Rajawali Pers, 2008), h. 569-570
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Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

(KHI) dan Pasal 100 KUH Perdata tersebut, adanya suatu perkawinan hanya

bisa dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah yang dicatat dalam

register. Bahkan ditegaskan, akta perkawinan atau akta nikah merupakan

satu-satunya alat bukti perkawinan. Dengan perkataan lain, perkawinan

yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama

Kecamatan akan diterbitkan Akta Nikah atau Buku Nikah merupakan unsur

konstitutif (yang melahirkan) perkawinan. Tanpa akta perkawinan yang

dicatat, secara hukum tidak ada atau belum ada perkawinan. 9

Kompilasi Hukum Islam juga memberikan rumusan tentang

perkawinan yang sah dan ketentuan untuk tertibnya perkawinan. Pasal 4

Kompilasi Hukum Islam memberikan penegasan bahwa  “perkawinan

adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2

ayat 1 UU no 1 tahun1974 tentang perkawinan. Pasal 5 KHI merumuskan:

(1) agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap

perkawinan harus dicatat; (2) pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1),

dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam

Undang-Undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

Selanjutnya Pasal 6 KHI merumuskan: (1) untuk memenuhi

ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan

dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah; (2) perkawinan yang

9 http/www gotzlan-ade.blogspot.com/2014/02/istbat nikah.html
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dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai

kekuatan Hukum.10

Pasal 7 KHI menyebutkan bahwa: (1) perkawinan hanya dapat

dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

(2) dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akat Nikah, dapat

diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama; (3) itsbat nikah yang dapat

diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan

dengan : (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;  (b)

Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah

satu syarat perkawinan; (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum

berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang

dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan

menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974; (4) yang berhak mengajukan

permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali

nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.11

Sedangkan dari hokum syar’i sendiri secara eksplisit memang tidak

satupun nash baik Al-Quran maupun Hadits yang menyatakan keharusan

adanya pencatatan perkawinan. Akan tetapi dalam Al-Quran dijelaskan

tentang pentingnya penulisan atau pencacatan yaitu dalam surat Al Baqarah

ayat 282:12

10Ibid ,,
11Ibid ,,
12 Ibid..
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Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu

menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu

menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan

menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka

hendaklah ia menulis...

Wajibnya pencacatan sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan

dalam islam beranaloq atau berqiyas kepada ayat yang mewajibkan

pencacatan dalam transaksi hutang-piutang. Perkawinan sejatinya

merupakan transaksi yang amat penting, bahkan jauh lebih penting dari

transaksi yang lainnya dalam kehidupan manusia.

Dalam kondisi seperti sekarang ini, pencatatan perkawinan menjadi

sebuah keharusan bagi seseorang, hal ini disebabkan karena banyak sekali

mudharat yang akan ditimbulkan jika tidak dilakukan pencatatan. Islam

menggariskan bahwa setiap kemudharatan itu sedapat mungkin harus
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dihindari, sebagaimana ungkapan sebuah kaedah fikih yang berbunyi :

الضرریزال “Kemudharatan harus dihilangkan”13

3. Syarat- syarat Isbat Nikah

Tentang syarat isbat nikah ini tidak dijelaskan dalam kitab fiqh

klasik maupun konterporer. Akan tetapi syarat isbat nikah ini dapat

dianalogikan dengan syarat pernikahan. Hal ini karena isbat (penetapan

nikah) pada dasarnya adalah penetapan suatu perkawinan yang telah

dilakukan  sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam syariat Islam.

Bahwa perkawinan telah dilakukan dengan sah yaitu telah sesuai syarat dan

rukun nikah tetapi pernikahan belum dicatat ke pejabat yang berwenang

yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Maka untuk mendapatkan penetapan

(pengesahan nikah) harus mengajukan terlebih dahulu perkara permohonan

Isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Dalam membahas tentang pencacatan perkawinan dan perkawinan

tidak dicatat, tidak dapat dilepaskan dari ketentuan-ketentuanrukun dan

syarat perkawinan yang berlaku bagi orang Islam di Indonesia. Adapaun

rukun dan syarat perkawinan adalah sebagai berikut :14

1. Rukun perkawinan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas :

a. Adanya calon suami dan istri yangakan melakukan perkawinan

13 Ibid ,

14 Muhammad Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 3, Penerjemah Abu Syauqina LC, dan
Abu Aulia Rahma LC, (Tinta Abadi Gemilang,2013), h. 271
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b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita

c. Adanya dua orang saksi

d. Sighat akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali

atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon

pengantin laki-laki.

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat :

Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam,

yaitu :

- Wali dari pihak perempuan

- Mahar (maskawin)

- Calon pengantin laki-laki

- Calon pengantin perempuan

- Sighat akad nikah.

Imam Syafi’i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- Calon pengantin laki-laki

- Calon pengantin perempuan

- Wali

- Dua orang saksi

- Sighat akad nikah.

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja

(yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon

pengantin laki-laki). Sedangkan menurut segolongan yang lain rukun

nikah itu ada empat yaitu :
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- Sighat (ijab dan qabul)

- Calon pengantin perempuan

- Calon pengantin laki-laki

- Wali dari pihak calon pengantin perempuan.

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena

calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung

menjadi satu rukun, seperti terlihat dibawah ini.

- Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni

mempelai laki-laki dan mempelai perempuan

- Adanya wali

- Adanya dua orang saksi

- Dilakukan dengan sighat tertentu.15

2. Syarat Sahnya Pernikahan

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada

dua sebagai berikut :

a. Calon mempelai perempuan yang dikawini oleh laki-laki yang

ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan

merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram

dinikahi untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.

b. Akad nikahnya dihadiri para saksi

1. Berakal, bukan orang gila

2. Baliqh, bukan anak-anak

15 Ibid., h. 49
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3. Merdeka, bukan budak

4. Islam

5. Kedua saksi itu mendengar.16

16Ibid., h. 64


