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PASCA UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN 

BERLAKU SECARA EFEKTIF 
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Didiskusikan pada hari Jum’at tanggal 12 Mei 2017 

 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menurut bahasa itsbat nikah terdiri dari dua kata yaitu kata “ itsbat” yang 

merupakan masdar atau asal kata dari “atsbata” yang memiliki arti “menetapkan”, dan 

kata “ nikah”  yang berasal dari kata “nakaha” yang memiliki arti “saling menikah”, 

dengan demikian kata “itsbat nikah” memiliki arti yaitu “penetapan pernikahan”. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, isbat nikah adalah penetapan tentang 

kebenaran (keabsahan) nikah. Itsbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang 

telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA 

atau PPN yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 

KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan). 

Mengapa terjadi permohonan isbat nikah?, karena nikah tidak tercatat, mengapa 

tidak tercatat?, karena ada bebarapa alasan yang antara lain: 

a. Penikahan terjadi sebelum berlakunya UU No.1 Tahun 1974 

b. Karena pernikahan tidak dicatatkan oleh PPN (kelalaian PPN). 

c. Hilangnya akta Nikah sedangkan data di KUA sudah tidak ada arsipnya. 

d. Karena nikah sirri, alasan nikah sirri diantaranya: 

1) Nikah di luar negeri misalnya di Tanah Suci. 

2) Kawin kontrak 

3) Mempelai laki-laki masih terikat perkawinan (poligami), 

4) Mempelai laki-laki tidak memiliki identitas diri yang jelas, baik karena 

pendatang atau orang asing, 

5) Mempelai perempuan tidak mendapat restu dari orang tua atau walinya, 

6) Mempelai laki-laki—ada juga perempuan—hanya ingin mendapatkan 

kepuasan seksual, bukan bertujuan membentuk keluarga sakinah, 

7) Mempelai perempuan adalah janda mati dari seorang PNS yang tidak mau 

kehilangan pensiun, 
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8) Mempelai perempuan masih di bawah umur bahkan anak-anak (pedofili), 

dan 

9) Untuk tujuan trafficking, karena perkawinan adalah cara paling mudah untuk 

merampas anak-anak perempuan dari keluarganya. 

Berkenaan dengan judul makalah Permohonan Isbat Nikah Bagi Pernikahan Di 

Bawah Tangan Pasca UU No 1 Tahun 1974 Berlaku Secara Efektif, pernah kami 

perbincangkan sebelum memulai sidang, apakah bisa untuk diterima, diperiksa dan 

diadili/ ditetapkan, saat itu saya sebagai Anggota Majelis menjawab pertanyaan Ketua 

Majelis dengan tidak berdasar alasan yang kuat, boleh Pak, karena sidang-sidang 

keliling tentang isbat nikah perkara seperti itu bisa dikabulkan. 

Memang pada dasarnya kewenangan perkara itsbat nikah bagi pengadilan agama 

dalam sejarahnya diperuntukkan bagi mereka yang melakukan pernikahan dibawah 

tangan sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

sebagaimana dimaksud Pasal 64 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan yang berbunyi :  “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan 

dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan 

menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah”, jo penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi: 

“Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan lain”. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas penulis akan membahas sebuah rumusan masalah 

sebagai berikut: 

Bolehkah Permohonan Isbat Nikah bagi pernikahan di bawah tangan pasca Undang 

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku secara efektif, untuk 

diterima, diperiksa dan diadili/ ditetapkan? 

 

PEMBAHASAN 

Ketentuan pasal undang-undang yang menjadi landasan yuridis bagi Pengadilan 

Agama untuk melakukan itsbat nikah adalah penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama  dan Pasal 7 ayat (2) 

dan ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan kedua ketentuan tersebut 

membatasi perkawinan yang dapat dimohonkan itsbat ke Pengadilan Agama hanya 



3 
 

perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakukannya Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan.  

Dengan pembatasan tersebut, maka Pengadilan Agama tidak mempunyai payung 

hukum untuk menjalankan fungsinya secara optimal melakukan itsbat nikah. Sedangkan 

animo masyarakat untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama 

terus meningkat seiring dengan adanya persyaratan administrasi dari sekolah-sekolah 

yang mewajibkan setiap anak yang akan masuk sekolah melampirkan foto kopi Akta 

Kelahiran, dan salah satu syarat adminsitrasi yang harus dipenuhi untuk mendapatkan 

Akta Nikah adalah Buku Nikah orang tua yang bersangkutan. 

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, apabila perkawinan yang dimohonkan untuk diitsbatkan itu 

tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama akan mengabulkan 

permohonan itsbat nikah meskipun perkawinan itu dilaksanakan pasca berlakunya 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Padahal, Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) tidak termasuk dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang 

disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, penetapan itsbat nikah oleh Pengadilan 

Agama tersebut, tidak lebih hanya sebagai kebijakan untuk mengisi kekosongan hukum 

yang mengatur tentang itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilaksanakan pasca 

berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  

Kebijakan tersebut diambil karena ternyata itsbat nikah oleh Pengadilan Agama 

itu, karena pertimbangan mashlahah bagi umat Islam. Itsbat nikah sangat bermanfaat 

bagi umat Islam untuk mengurus dan 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.  

Dari kenyataan tersebut itu pula, Dirjen Badilag kemudian menjadikannya sebagai salah 

satu justice for all, khususnya bagi masyarakat Muslim yang miskin dan mereka yang 

termarjinalkan dalam bentuk sidang keliling di dalam maupun di luar negeri. 



4 
 

 

 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Perkawinan telah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia. Pada dasarnya 

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan sumber hukum materiil dalam 

lingkungan peradilan. Namun saat ini dalam perkara peradilan tidak sepenuhnya 

merujuk pada UU tersebut. Sebagai contoh dalam masalah Itsbat Nikah dalam 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 7 (ayat 3d) dijelaskan bahwa Itsbat nikah 

yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas ketika adanya perkawinan yang terjadi 

sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974. 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. 

B. Saran-saran 

Dari beberapa kasus permohonan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama, 

memang nikah sirri/ di bawah tangan banyak bermasalah yang tentu sulit untuk 

dikabulkan, karenanya perlu kesadaran masyarakat agar menghindari pernikahan sirri 

atau di bawah tangan 

   

 

  

 
 

 

 

 
 


