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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum 

Perkawinan 1. 

Pengertian Perkawinan 

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, pengertian perkawinan ialah: "ikatan lahir batin antara seorang pria 

dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". 

Perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita, pada 

hakekatnya merupakan naluri atau fitrah manusia sebagai makhluk sosial guna 

melanjutkan keturunannya. Bila dilihat dari aspek fitrah manusia tersebut, 

pengaturan perkawinan tidak hanya didasarkan pada norma hukum yang dibuat 

oleh manusia saja, melainkan juga bersumber dari hukum Tuhan yang tertuang 

dalam hukum agama. Tinjauan perkawinan dari aspek agama dalam hal ini 

terutama dilihat dari hukum Islam yang merupakan keyakinansebagian besar 

masyarakat Indonesia. Menurut hukum Islam khususnya yang diatur dalam Ilmu 

Fiqh, pengertian perkawinan atau akad nikah adalah "ikatan yang menghalalkan 
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pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara 

seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan merupakan 

muhrim".
1 

Pengertian perkawinan di atas menggambarkan, bahwa perkawinan merupakan 

suatu perjanjian atau akad antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk 

hidup berumah tangga, yang di dalamnya termasuk pengaturan hak dan kewajiban 

serta saling tolong menolong dari kedua belah pihak. Dalam pandangan ajaran 

Islam, perkawinan merupakan asas pokok kehidupan dalam pergaulan, sebagai 

perbuatan yang sangat mulia dalam mengatur kehidupan berumah tangga. 

Pertalian nikah atau perkawinan, juga merupakan pertalian yang seteguh-teguhnya 

dalam hidup dan kehidupan umat manusia.
2
 Hal ini tidak saja terbatas pada 

pergaulan antar suami-istri, melainkan juga ikatan kasih mengasihi pasangan 

hidup tersebut, yang nantinya akan berpindah kebaikannya kepada semua 

keluarga dari kedua belah pihak. Kedua keluarga dari masing-masing pihak 

menjadi satu dalam segala urusan tolong menolong, menjalankan kebaikan, serta 

menjaga dari segala kejahatan, selain itu dengan melangsungkan perkawinan 

bahkan seorang dapat terpelihara terhadap kebinasaan dari hawa nafsunya. 

Perkawinan yang merupakan perbuatan mulia pada prinsipnya, dimaksudkan 

untuk menjalin ikatan lahir batin yang sifatnya abadi dan bukan hanya untuk 

sementara waktu, yang kemudian diputuskan lagi. Atas dasar sifat ikatan 

perkawinan tersebut, maka dimungkinkan dapat didirikan rumah tangga yang 

                                                 
Sulaiman Rasjid. Fiqih Islam. Attahiriyah. Jakarta. hal. 355 

Ibid. hal 356 
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damai dan teratur, serta memperoleh keturunan yang baik dalam masyarakat. 

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Buku I tentang Hukum 

Perkawinan Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah dirumuskan pengertian 

perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat 

atau miltsaaqon gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya 

merupakan ibadah. Sementara itu Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga diatur 

bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga 

yang sakinah, mawaddah, warahmah.
3 

Ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan ulama fiqh, tetapi seluruh definisi 

tersebut mengandung esensi yang sama meskipun redaksionalnya berbeda. Ulama 

Mazhab Syafi'i mendefinisikannya dengan "akad yang mengandung kebolehan 

melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna 

dengan itu" . Sedangkan ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan "akad 

yang memfaedahkan halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang 

lelaki dan seorang wanita selama tidak ada halangan syara'. 

Menurut Zahri Hamid perkawinan adalah merupakan sunnah nabi yaitu suatu 

ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup 

bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk memperoleh keturunan, yang 

dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan syari'at Islam. 

Dengan demikian perkawinan menurut hukum Islam pada prinsipnya merupakan 

ibadah dalam rangka mentaati perintah Allah SWT. Hal ini mengisyaratkan bahwa 

perkawinan tidak hanya sekedar ikatan antara seorang pria dengan wanita untuk 

                                                 
Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. Akademika Presindo. Jakarta.1995. hal. 114 

7
 Amir Syarifuddin. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Antara Fiqih Munakahat dan 

Undang-Undang perkawinan. Kencana. Jakarta. 2006. hal 35 
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membentuk rumah tangga guna memenuhi naluri kebutuhan duniawi, melainkan 

juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan ukhrowi (akhirat) dikemudian 

hari.Oleh karenanya perkawinan menurut hukum Islam merupakan ikatan lahir 

batin yang sifatnya agung dan suci antara pasangan pria danwanita, yang 

bertujuan untuk membentuk rumah tangga, dan senantiasa mengharapkan 

limpahan rahmat dari Allah SWT 

2. Sahnya Perkawinan 

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum, oleh karena itu mempunyai akibat 

hukum. Adanya akibat hukum, penting sekali kaitannya dengan sah tidaknya 

perbuatan hukum. Oleh karena itu, sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh 

hukum yang berlaku (hukum positif), yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: 

"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agamnya dan kepercayaanya itu". Sedangkan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum 

Islam, bahwa: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad 

yang sangat kuat atau miitsaaqoon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah.
4 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menitikberatkan sahnya perkawinan pada 

dua unsur, yaitu; perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan 

prosedur yang ditentukan oleh undang-undang (hukum negara) dan hukum 

agama.
5

 Artinya kalau perkawinan hanya dilangsungkan menurut ketentuan 

                                                 
M. Ridwan Indra. Hukum Perkawinan Di Indonesia. CV. Haji Masagung. Jakarta. 1994. hal. 1 
0 Wahyono Darmabrata, Tinjauan UUNo. 1 1974. Gitama Jaya. Jakarta. 2003. hal. 101 
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undang-undang negara tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan agama 

perkawinan tersebut tidak sah, demikian juga sebaliknya. 

a. Menurut Perundang-Undangan 

Keikutsertaan pemerintah dalam kegiatan perkawinan adalah dalam hal 

menyangkut proses administratif, di mana perkawinan harus dicatatkan 

sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan; "Tiap-tiap perkawinan 

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" 

Dengan adanya pencatatan ini juga akan memberikan perlindungan bagi suami 

istri dan anak-anaknya termasuk untuk kepentingan harta kekayaan yang terdapat 

dalam perkawinan tersebut. Pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam 

dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Bagi mereka yang beragama 

selain islam pencatatan dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Pencatatan tersebut 

tidak menentukan sahnya suatu peristiwa hukum suatu perkawinan, tetapi hanya 

memberikan pembuktian bahwa peristiwa hukum itu telah terjadi dan dilakukan, 

sehingga hanya bersifat administratif, karena sahnya perkawinan itu sendiri 

ditentukan oleh masing-masing agama dan kepercayaannya. 

Adapun tahapan atau proses pencatatan perkawinan yang diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 antara lain: 

a. memberitahukan kehendak dilangsungkannya perkawinan secara lisan maupun 

tulisan oleh 

calon mempelai atau orang tua atau walinya. Pemberitahuan memuat identitas 
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dan 

disampaikan 10 (sepuluh hari) sebelum perkawinan dilangsungkan. (Pasal 4 

dan 5, PP 

Nomor 9 Tahun1975); 

b. setelah semua persyaratan dipenuhi dan tidak ada halangan untuk 

melangsungkan 

perkawinan menurut Undang-Undang, maka perkawinan tersebut dimasukkan 

dalam buku 

daftar dan diumumkan. (Pasal 6, 7, 8 dan 9 PP Nomor 9 Tahun 1975); 

c. setelah perkawinan dilangsungkan kedua mempelai harus menandatangani 

Akta 

Perkawinan yang dihadiri dua saksi dan pegawai pencatat perkawinan. 

Sedangkan yang 

beragama Islam akta tersebut juga ditanda tangani oleh wali nikah. (Pasal 12 

dan 13 PP 

Nomor 9 Tahun 1975); 

 

d. untuk memberikan kepastian hukum kepada kedua mempelai masing-masing 

diserahkan kutipan akta perkawinan sebagai 

alat bukti. b. Menurut Hukum Islam 

Menurut ajaran Islam, suatu akad perkawinan dikatakan sah apabila akad 

perkawinan tersebut dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang 

lengkap, yang termasuk dalam syarat akad yaitu: 

1) Kesanggupan dari calon mempelai untuk melangsungkan akad nikah. 



17 

 

2) Calon mempelai bukanlah orang yang terlarang melaksanakan perkawinan. 

3) Calon mempelai adalah orang-orang yang seagama, sehingga tercapai suatu 

keharmonisan yang menjadi salah satu tujuan perkawinan tersebut.
6
 

Adapun yang dimaksud dengan rukun akad, ialah segala sesuatu yang wajib ada 

dalam suatu akad perkawinan yaitu: 

1. Sighat akad. 

2. Maskawin 

3. Dua orang saksi. 

4. Wali dari pihak calon mempelai wanita. 

12 

5. Perwakilan.
7 

Suatu akad perkawinan dapat dikatakan batal apabila kurang atau tidak sempurna 

salah satu dari syarat-syarat atau rukun-rukun akad sehingga akad tersebut tidak 

mempunyai kepastian hukum dan mengakibatkan tidak ada hak isteri untuk 

memperoleh maskawin, nafkah, mut'ah atau pun harta waris. 

3. Syarat dan Larangan 

Perkawinan a. Syarat 

Perkawinan 

Dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang 

bahagia dan kekal, maka perkawinan dilakukan dengan syarat yang ketat. Apabila 

kita perhatikan syarat perkawinan yang diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 

                                                 
Kamal Muchtar. Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan. Bulan Bintang. Jakarta. 2004. hal 69 

Ibid. hal 92 
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12 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka syarat perkawinan 

terbagi atas: 

1) Syarat formal yaitu meliputi; 

a. perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai (Pasal 6 

ayat (1)); 

b. perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun 

dan pihak 

wanita telah mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 ayat (1)); 

c. tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain kecuali dalam hal yang 

diizinkan Pasal 3 

ayat (2) dan Pasal 4 (Pasal 9). 

 

2) Syarat materiil yang berlaku khusus, yaitu bagi perkawinan tertentu saja, antara 

lain; 

a. tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam  Pasal 8, 9 

dan 10 

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. 

b. izin dari orang tua bagi mereka yang belum mencapai umur 21 tahun (Pasal 

6 ayat 2). 

Apabila telah dipenuhi syarat-syarat tersebut di atas, baik syarat materiil maupun 

syarat formil, maka kedua calon mempelai dapat mengucapkan ijab qabul 

sehingga dapat resmi menjadi suami istri. Tetapi bila syarat-syarat perkawinan 

tersebut tidak dipenuhi, maka 
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menimbulkan ketidakabsahan perkawinan yang berakibat batalnya suatu 

perkawinan. 

Menurut ajaran Islam, suatu akad perkawinan dikatakan sah apabila telah 

memenuhi syarat-syarat dan rukun suatu akad perkawinan sebagai berikut: 1) 

Kesanggupan. 

Dalam hal ini kedua calon mempelai sanggup untuk melaksanakan suatu 

perkawinan, secara garis besar kesanggupan tersebut terbagi atas: 

a. Kesanggupan jasmani dan rohani. 

b. Kesanggupan memberi nafkah. 

c. Kesanggupan bergaul dan mengurus rumah tangga. 

2) Kedua calon mempelai bukanlah orang-orang yang terlarang untuk 

melaksanakan suatu akad perkawinan, larangan perkawinan terbagi atas dua 

yaitu larangan untuk selama-lamanya (tahrim muabbad) dan larangan untuk 

sementara waktu saja (tahrim muwaqat). 

3) Sejodoh. 

Dalam istilah fiqih sejodoh disebut "kafa-ah" yang mempunyai arti "sama", 

"serupa", "seimbang" atau "serasi", maksudnya adalah keserasian antara calon 

mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita sehingga pihak-pihak yang 

berkepentingan tidak keberatan atas perkawinan tersebut.
8
 

 

 

 

                                                 
Kamal Mukhtar. Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan. Bulan bintang. Jakarta. 2004. hal 37 



20 

 

Rukun-rukun suatu akad perkawinan menurut ajaran Islam terdiri atas: 

1) Sighat akad nikah. 

Shigat akad nikah ialah perkataan yang diucapkan oleh pihak-pihak calon 

suami dan pihak-pihak calon istri disaat pelaksanaan akad nikah. Shigat akad 

nikah terdiri atas "ijab" dan "qabul", ijab ialah pernyataan pihak calon istri 

yang menyatakan bahwa ia bersedia dinikahkan dengan calon suaminya, 

sedangkan qabul ialah pernyataan atau jawaban dari pihak calon suami bahwa 

ia menerima kesediaan calon istrinya untuk menjadi istrinya. 

2) Mahar (maskawin). 

Mahar atau maskawin adalah pemberian wajib yang diberikan dan dinyatakan 

oleh calon suami kepada calon istrinya di dalam shigat akad nikah yang 

merupakan tanda persetujuan dan kerelaan dari mereka untuk hidup sebagai 

suami istri. Para ahli fiqih ada yang berpendapat bahwa mahar merupakan 

rukun akad nikah dan ada yang berpendapat bahwamahar merupakan syarat 

sahnya nikah, oleh karenanya tidak boleh ada persetujuan untuk 

meniadakannya. 

3) Perwalian. 

Menurut istilah fiqih yang dimaksud perwalian ialah penguasaan penuh yang 

diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi 

orang atau barang, dalam hal ini penguasaan atau perlindungan seseorang 

kepada wanita yang akan menikah atas dasar hubungan kerabat atau keturunan 

seperti perwalian seseorang atas kerabatnya atau anak-anaknya. 

4) Saksi. 
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Para ahli fiqih sepakat bahwa pelaksanaan akad nikah harus dihadiri oleh 

saksi-saksi, karena kehadiran saksi-saksi tersebut merupakan rukun akad nikah, 

adanya saksi-saksi sebagai alat bukti dapat menghilangkan keraguan-raguan 

atas keabsahan suatu perkawinan. 

5) Walimatul ursy. 

Yang dimaksud dengan walimatul ursy ialah mengadakan perhelatan atau 

kenduri yang dilaksanakan dalam rangka perkawinan, sebagian besar ahli fiqih 

berpendapat sunat hukumnya mengadakan walimatul ursy sesuai dengan 

keadaan dan kemampuan dari pihak-pihak yang melaksanakannya. Agama 

menganjurkan kepada orang yang melaksanakan perkawinan untuk 

mengadakan walimah, tetapi tidak memberikan minimum atau maksimum dari 

walimah tersebut dengan mengingat agar dalam walimah tersebut tidak ada 

pemborosan, kemubaziran lebih-lebih disertai dengan sifat angkuh dan 

membanggakan diri.
9
 b. Larangan perkawinan 

Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang 

larangan perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan di larang antara dua 

orang yang: 

a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas; 

b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, 

antara 

seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara 

neneknya; 

c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/ bapak tiri; 

                                                 
Ibid, hal 80 
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d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan 

bibi/paman 

susuan; 

e. berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri 

dalam hal 

seorang suami beristri lebih dari seorang; 

f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, 

dilarang 

kawin. 

Dalam ajaran Islam adalah tidak sah suatu perkawinan berlainan agama 

sebagaimana tersebut dalam AL-qur'an Surah Al-baqarah ayat 221 dan 

Al-mumtahanah ayat 10. Ada 2 (dua) bentuk larangan dalam perkawinan terhadap 

agama lain menurut pandangan hukum islam; 

1.Wanita muslim dilarang nikah dengan laki-laki diluar anggota 

kelompok/clannya yang bukan muslimnya. Ketentuan ini berdasarkan surat Al 

Baqarah ayat 221 dan surat Al Mumtahanah ayat 10; 

2. Laki-laki muslim dibolehkan kawin dengan wanita di luar anggota 

kelompok/clannya yang tergolong ahli kitab sesuai dengan Nash Al- Qur'an 

Surat Al Maidah ayat 5. 

Undang-Undang Perkawinan menghendaki tidak adanya perkawinan antar agama. 

Undang-Undang Perkawinan hanya mengenal perkawinan satu agama, yaitu 

perkawinan yang dilangsungkan oleh calon suami-istri yang seagama yang 

dilangsungkan menurut hukum agamanya yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1). 
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Dengan demikian perkawinan antar agama tidak diperbolehkan lagi karena tidak 

sah, tetapi pada kenyataannya masih saja terjadi perkawinan antar agama di negeri 

ini yang biasanya dilakukan di luar negeri dan setelah itu dicatatkan di Kantor 

Catatan Sipil di Indonesia sehingga (seolah-olah) mendapat legalitas atas 

perkawinannya. 

Larangan kawin menurut ajaran Islam terbagi atas dua bagian, yaitu larangan 

untuk selama-lamanya (tahrim muabbad) dan larangan untuk sementara (tahrim 

muwaqat), larangan untuk selama-lamanya disebabkan oleh: 

a) Karena keturunan (nasab) antara lain: 

- Ibu-Ibu, maksudnya adalah Ibu kandung, Ibu dari Ibu, Ibu dari Ayah dan       

seterusnya ke atas. 

- Anak-anak yang perempuan, maksudnya ialah anak-anak perempuan, cucu 

perempuan dan 

seterusnya ke bawah. 

- Saudara-saudara perempuan, maksudnya saudara-saudara perempuan  

sekandung, seayah dan seibu. 

- Saudara-saudara ayah yang perempuan, termasuk didalamnya saudara kakek 

yang perempuan. 

- Saudara-saudara ibu yang perempuan, termasuk didalamnya saudara nenek 

yang perempuan. 

 

- Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung, seayah dan seibu. 

- Anak-anak perempuan dari saudara perempuan sekandung, seayah dan seibu. 

b) Karena mengawini seorang wanita (mushaharah) antara lain: 
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- Bekas isteri ayah. 

- Bekas isteri dari anak. 

- Anak tiri, ialah anak-anak dari isteri yang telah 

dicampuri. c) Karena sesusuan. 

- Ibu-ibu yang menyusukan, termasuk didalamnya ibu dari ibu yang menyusukan, 

ibu dari suami ibu yang menyusukan dan seterusnya keatas. 

- Anak-anak perempuan dari ibu yang menyusukan. 

- Anak perempuan dari suami ibu yang menyusukan. 

- Saudara-saudara perempuan yang sesusuan. 

- Anak dari saudara laki-laki sesusuan. 

- Anak dari saudara perempuan sesusuan. 

- Saudara-saudara perempuan dari ibu yang menyusukan. 

- Saudara-saudara perempuan dari suami ibu yang menyusukan. 

b).Tahrim muwaqat. 

Adalah larangan perkawinan dengan seorang wanita dalam waktu tertentu saja 

jika ada sebab yang mengharamkan, apabila sebab tersebut hilang maka 

perkawinan boleh dilaksanakan. Wanita yang termasuk dalam tahrim muwaqat 

adalah : 

- Mengumpulkan dua orang wanita yang ada hubungan mahram. 

- Wanita yang masih terikat oleh hak orang lain, (wanita bersuami dan wanita 

yang masih dalam masa iddah). 

- Wanita yang musrik. 

- Wanita yang telah dicerai tiga kali. 
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- Menikahi lebih dari empat wanita dalam waktu yang sama.
10

 

Dalam ajaran Islam juga diterangkan mengenai perkawinan yang dilarang oleh 

agama antara lain sebagai berikut: 

- Nikah mut'ah yaitu nikah yang tujuannya semata-mata untuk melepaskan hawa 

nafsu belaka, untuk bersenang-senang dan diadakan untuk waktu tertentu saja. 

- Nikah muhalil yaitu nikah yang tujuannya untuk menghalalkan bekas isteri yang 

telah ditalak tiga kali bagi suami yang telah mentalaknya tersebut, kecuali bekas 

isteri telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah bercerai dengan 

suaminya tersebut. 

- Nikah syighar (nikah tukaran) yaitu seorang laki-laki menikahkan seorang 

wanita dibawah perwaliannya dengan laki-laki lain, dengan perjanjian bahwa 

laki-laki lain itu menikahkan pula seorang wanita dibawah perwaliannya dengan 

laki-laki itu tanpa kesediaan membayar mahar. 

- Nikah tafwidh yaitu nikah yang didalam sighat akadnya tidak dinyatakan 

kesediaan membayar mahar oleh pihak calon suami kepada calon isteri. 

4. Akibat Perkawinan 

Perkawinan yang dilakukan oleh suami isteri secara sah akan membawa 

konsekuensi dan akibat di bidang hukum. Akibat hukum tersebut adalah : 

(a) Timbulnya hubungan antara suami isteri. 

Dalam hubungannya sebagai suami isteri dalam perkawinan yang sah, maka 

mereka mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan untuk 

menegakkan rumah tangganya. 

(b) Timbulnya harta benda dalam perkawinan. 

                                                 
Kamal Mukhtar. Op.cit. hal 110 
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Suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, akan mempunyai harta 

benda, baik yang diperoleh sebelum perkawinan maupun selama perkawinan. 

Pengaturan terhadap harta kekayaan perkawinan tersebut selanjutnya diatur 

pada Pasal 35 sampai Pasal 37 Undang - Undang Perkawinan No. 1 Tahun 

1974. 

 

(c) Timbulnya hubungan antara orang tua dan anak 

Akibat hukum terakhir dari perkawinan yang sah adalah adanya hubungan 

antara orang tua dan anak. Pengaturan selanjutnya terhadap hal ini diatur 

dalam Pasal 45 sampai Pasal 

 

49 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974. 

 

Apabila perkawinan dilaksanakan hanya secara Islam saja, dan tidak dicatatkan 

pada instansi yang berwenang dalam hal ini Kantor Urusan Agama, maka suami 

dapat saja mengingkari perkawinan tersebut. Untuk itu Pasal 2 ayat (1) dan ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan satu kesatuan yang tidak 

dapat dipisahkan sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. 

 

B. Pencatatan Perkawinan 

Berkaitan dengan pencatatan perkawinan, pada awalnya hukum Islam tidak secara 

konkrit mengaturnya. Pada masa Rasulullah SAW maupun sahabat belum dikenal 

adanya pencatatan perkawinan. Waktu itu perkawinan sah apabila telah memenuhi 
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unsur-unsur dan syarat syaratnya, apabila terjadi perselisihan atau pengingkaran 

telah terjadinya perkawinan, pembuktiannya cukup dengan alat bukti persaksian. 

Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya karena perubahan dan tuntutan 

zaman dan dengan pertimbangan kemaslahatan, di beberapa negara muslim, 

termasuk di Indonesia, telah dibuat aturan yang mengatur perkawinan dan 

pencatatannya. Hal ini dilakukan untuk ketertiban pelaksanaan perkawinan dalam 

masyarakat, adanya kepastian hukum, dan untuk melindungi pihak-pihak yang 

melakukan perkawinan itu sendiri serta akibat dari terjadinya perkawinan, seperti 

nafkah istri, hubungan orang tua dengan anak, kewarisan, dan lain-lain. 
11 

Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, apabila terjadi 

perselisihan di antara suami istri, atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, 

maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau 

memperoleh haknya masing-masing, karena dengan akta nikah suami istri 

memiliki bukti otentik atas perkawinan yang terjadi antara mereka. Dengan 

adanya pencatatan ini, maka pernikahan ini baik secara hukum agama maupun 

hukum negara menjadi sah. Hal ini penting bagi pemenuhan hak-hak istri dan 

anak terutama soal pembagian harta waris, pengakuan status anak dan jika ada 

masalah, istri memiliki dasar hukum yang kuat untuk menggugat suaminya. 

Mengenai pencatatan perkawinan, dijelaskan pada Bab II Pasal 2 Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 

tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan. 

Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan 

                                                 
Al-Imam 'ala ad-dinAbi Bakar bin Mas'ud al-Kasani. Bada 'I Usama 'i fitartib as-syaraa 'I. Cet 1. Darul Fikri. 

Beirut. 1996. hal 380 
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dilakukan di KUA. Sedangkan untuk mencatatkan perkawinan dari mereka yang 

beragama dan kepercayaan selain Islam, menggunakan dasar hukum Pasal 2 ayat 

(2) PP No. 9 tahun 1975. 

C. Penetapan 

Itsbat Nikah 1. 

Pengertian Itsbat 

Nikah 

Itsbat berasal dari bahasa arab yang artinya penetapan atau pengesahan, 

sedangkan Nikah yang juga berasal dari bahasa Arab yaitu nikahun yang artinya 

perkawinan. Maka jika digabungkan Itsbat Nikah artinya penetapan perkawinan 

atau pengesahan nikah. Jadi itsbat nikah merupakan penetapan perkawinan yang 

dilakukan oleh Pengadilan dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan 

dengan Kutipan Akta Nikah. 

Selain pengertian diatas Itsbat Nikah juga merupakan produk Pengadilan dalam 

arti bukan Peradilan yang sesungguhnya yang diistilahkan jurisdictio voluntaria. 

Dikatakan bukan Peradilan yang sesungguhnya karena disana hanya ada 

Pemohon, yang memohon untuk ditetapkannya tentang sesuatu. Karena penetapan 

itu muncul sebagai produk Pengadilan atau permohonan Pemohon yang tidak 

berlawanan, maka diktum penetapan tidak akan pernah berbunyi menghukum 

melainkan hanya bersifat menyatakan (diclaratoir) atau menciptakan 

(constitutoirey. 

 

 

2. Dasar hukum Itsbat Nikah 
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Dasar hukum Itsbat Nikah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) 

yang menyatakan : "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta 

Nikah, dapat diajukan Itsbatnya di Pengadilan Agama. Selain itu pada pasal 39 

ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 menyebutkan bahwa jika 

kantor yang dahulu mengeluarkan surat-surat, maksudnya Kutipan Akta Nikah 

dan sebagainya tidak bisa membuat duplikatnya karena catatannya telah rusak 

atau hilang atau karena sebab lain, maka untuk menetapkan sahnya nikah, talak, 

cerai, atau rujuk, harus dibuktikan dengan keputusan Pengadilan Agama". 

Dengan disahkannya perkawinan mereka oleh Pengadilan Agama, maka 

perkawinan mereka telah sah dan dicatat menurut undang-undang dan sah 

menurut agamanya. Dengan demikian perkawinan mereka telah sesuai dengan 

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang 

berbunyi: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum 

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Tiap-tiap perkawinan dicatat 

menurut Peraturan Undang-Undang yang berlaku". 

3.Alasan Pengajuan Itsbat Nikah. 

Isbat nikah mempunyai implikasi memberi jaminan lebih konkrit secara hukum 

atas hak anak dan perempuan jika pasangan suami-istri bercerai. Berkaitan dengan 

pencatatan perkawinan, Bagi yang beragama Islam, namun tak dapat 

membuktikan terjadinya perkawinan dengan Akta Nikah, dapat mengajukan 

permohonan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama (Pasal 7 KHI) namun Itsbat 

Nikah ini hanya dimungkinkan bila berkenaan dengan: 

a. dalam rangka penyelesaian perceraian; 
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Para pihak berperkara yang akan mengajukan gugatan atau permohonan 

perceraian dalam hal ini tidak dapat menunjukkan kutipan atau duplikat buku 

nikah karena belum dicatatkan pada KUA Kecamatan tempat menikah dahulu, 

dapat mengajukan pengesahan nikah terlebih dahulu sebelum proses perceraian 

di Pengadilan Agama berjalan. 

b. hilangnya akta nikah; 

Hilangnya Akta Nikah dapat disebabkan oleh terjadinya bencana alam seperti 

banjir, kebakaran dan lain sebagainya sehingga menyebabkan Buku Akta 

Nikah yang ada di KUA ataupun buku Kutipan Akta Nikah yang ada pada 

pemegang buku hilang atau rusak sehingga perlu adanya pengesahan nikah dari 

Pengadilan Agama agar KUA dapat mencatat dan menerbitkan kembali buku 

Kutipan Akta Nikah yang baru. 

c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; 

Keraguan mengenai sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan bisa 

disebabkan karena pada saat dilangsungkannya perkawinan, wali dari pihak 

mempelai wanita bertempat tinggal jauh dari tempat dilangsungkannya 

perkawinan sehingga tidak dapat hadir sebagai wali, dan akhirnya 

pemuka-pemuka agama setempat yang ditunjuk sebagai wali nikah dan 

perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat. 

d. perkawinan terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan; 

Perkawinan yang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 
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banyak belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama kecamatan tempat 

menikah. 

e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan 

perkawinan 

menurut UU No. 1 Tahun 1974 (hubungan kekerabatan, semanda, sepersusuan 

atau 

hubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi/kemenakan dari istri, dalam hal 

suami 

beristri lebih dari seorang). 

Berdasarkan uraian syarat-syarat Itsbat Nikah sebagaimana tersebut di atas maka 

dapat dimengerti bahwa tidak semua peristiwa perkawinan dapat diitsbatkan oleh 

Pengadilan Agama. Artinya permohonan Itsbat Nikah yang diajukan melalui 

Pengadilan Agama setelah melalui proses persidangan ternyata syarat-syarat 

sebagaimana tersebut secara yuridis telah terpenuhi maka Majelis Hakim harus 

mengabulkan permohonan penetapan nikah tersebut. Namun sebaliknya bila 

syarat-syarat sebagaimana tersebut diatas tidak terpenuhi, maka secara yuridis 

hakim harus menolak permohonan Itsbat Nikah tersebut karena tidak sesuai 

dengan aturan yang ditetapkan. Kecuali apabila Majelis Hakim mempunyai 

argumentasi logis dalam pertimbangannya seperti pertimbangan psikologis, 

sosiologis atau pertimbangan lainnya yang apabila tidak dikabulkan akan 

menimbulkan mudharat bagi pihak-pihak ataupun bagi keluarganya. Seperti 

dengan tidak dikabulkannya permohonan pengesahan nikah akan menjadikan 

nasib Pemohon atau anak dari Pemohon yang berkepentingan atas pengesahan 

nikah tersebut mendapatkan kesulitan dalam mendapatkan Akta Kelahiran atau 
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keperluan lainnya. Dengan demikian sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya 

Hakim berijtihad kemudian mengabulkan permohonan pengesahan nikah yang 

secara yuridis tidak terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan diatas. 

 

4. Syarat-syarat dan prosedur Pengajuan Itsbat Nikah. 

Itsbat nikah merupakan perkara yang tidak mengandung unsur sengketa atau 

disebut juga perkara voluntair. Pengadilan Agama memiliki kewenangan itu 

dengan syarat bila dikehendaki oleh undang-undang. Prinsipnya pengadilan tidak 

mencari-cari perkara melainkan perkara itu telah menjadi kewenangannya karena 

telah diberikan undang-undang. 

Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah): yaitu permohonan agar akad nikah yang pernah 

dilaksanakan di masa lalu ditetapkan sah karena tidak adanya bukti otentik 

perkawinannya. Adapun Prosedurnya sebagai berikut: 

1. Suami dan/atau isteri, janda atau duda, anak-anak, wali nikah dan pihak yang 

berkepentingan dengan perkawinan itu sebagai Pemohon, mengajukan 

permohonan tertulis ke pengadilan; 

2. Permohonan diajukan ke pengadilan agama di tempat tinggal Pemohon; 

3. Permohonan harus memuat: 

 

a) identitas pihak (Pemohon/para Pemohon); 

b) posita (yaitu: alasan-alasan/dalil yang mendasari diajukannya permohonan); 

c) petitum (yaitu hal yang dimohon putusannya dari pengadilan). 
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Mengenai itsbat nikah ini ada Permenag No. 3 Tahun 1975 yang dalam Pasal 39 

ayat (4) menentukan bahwa jika KUA tidak bisa membuatkan duplikat akta nikah 

karena catatannya telah rusak atau hilang, maka untuk menetapkan adanya nikah, 

cerai atau rujuk harus dibuktikan dengan penetapan Pengadilan Agama . Namun, 

aturan itu hanya berkaitan dengan perkawinan yang dilangsungkan sebelum 

adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bukan perkawinan yang terjadi 

sesudahnya. 

Untuk dapat diterimanya Itsbat Nikah seseorang terlebih dahulu harus mempunyai 

alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar bagi Hakim Pengadilan Agama 

melakukan Itsbat Nikah, disamping itu pula harus memenuhi syarat-syarat untuk 

dapat diterima dan didaftarkan permohonan Itsbat Nikahnya di Pengadilan 

Agama.Syarat-syarat yang harus dipenuhi diantaranya yaitu : 

a. Pemohon yang mengajukan permohonan Itsbat Nikah harus beragama Islam. 

b. Surat permohonan secara tertulis, atau dalam hal buta huruf catatan 

permohonan. 

c. Surat keterangan kependudukan/tempat tinggal/domisili bagi Pemohon. 

d. Vorschot atau panjar biaya perkara, kecuali bagi yang miskin dapat 

melampirkan Surat Keterangan Miskin dari Lurah/Kepala Desa yang disahkan 

sekurang-kurangnya oleh camat".
12 

Apabila Pengadilan Agama berpendapat bahwa cukup alasan bagi Pemohon untuk 

mengajukan Itsbat Nikah, maka Hakim memberikan Penetapannya berupa 

mengesahkan pernikahannya. Menurut Hukum Acara Perdata, apabila 3 hal di 

atas terpenuhi, Pengadilan secara formal tidak boleh menolak pendaftaran 
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perkaranya, sebab syarat-syarat kelengkapan lainnya sudah merupakan 

syarat-syarat untuk pemeriksaan bahkan untuk syarat pembuktian perkara. 

5. Prosedur pengajuan Itsbat Nikah. 

a) Tahap Pertama 

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa: " dalam 

hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan Itsbat 

Nikahnya ke Pengadilan Agama". 

Dalam hal mengajukan Itsbat Nikah ini seseorang wajib mengajukan permohonan 

secara tertulis disertai alasan-alasan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi 

tempat tinggalnya dengan membawa Surat Keterangan Kependudukan/tempat 

tinggal/domisili serta surat-surat lain yang dibutuhkan, namun jika Pemohon tidak 

bisa menulis (buta huruf) maka permohonan boleh diajukan secara lisan, 

kemudian didaftarkan di Kepaniteraan. Jadi bagi seseorang yang bermaksud 

mengajukan Itsbat Nikah terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara 

tertulis kepada Pengadilan Agama dengan disertai alasan-alasannya dan 

surat-surat lain yang diperlukan. 

b) Tahap Kedua 

Saat Kepaniteraan Pengadilan Agama menerima berkas, surat permohonan 

tersebut akan diperiksa oleh petugas yang telah ditunjuk untuk itu melalui tahapan 

yaitu: 

1. Apakah surat permohonan tersebut sudah jelas, mulai dari identitas 

pihak-pihak, bagian posita dan petitumnya, apakah posita sudah terarah sesuai 

dengan petitum dan sebagainya. 

                                                                                                                                      
Roihan A Rasyid. Hukum Acara Peradilan Agama. Rajawali Pers. Jakarta. 1990. hal 64 
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2. Apakah perkara tersebut termasuk kewenangan Pengadilan Agama, baik 

kewenangan relatif maupun kewenangan absolut. 

Selanjutnya bila syarat kelengkapan permohonan sudah terpenuhi, penelitian 

sudah dilakukan, maka Pengadilan dilarang untuk tidak menerima didaftarkannya 

perkara tersebut, hal ini sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 49 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kemudian dengan Undang-Undang 

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama. c) Tahap Ketiga 

Pengadilan dalam melakukan pemeriksaan perkara permohonan harus melalui 

pemanggilan pihak-pihak. "Pemanggilan pihak-pihak untuk lingkungan Peradilan 

Agama telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975". 

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan PP Nomor 9 Tahun 1975 

bahwa pemanggilan kepada Pemohon dalam perkara permohonan cerai talak, 

cerai gugat, izin poligami termasuk diantaranya permohonan Itsbat Nikah 

selambat-lambatnya hari ke 27 sejak perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan 

Agama, sebab sidang pertama untuk perkara-perkara tersebut selambat-lambatnya 

30 hari sejak perkara tersebut terdaftar, sedangkan surat panggilan 

sekurang-kurangnya 3 hari sebelum sidang sudah diterima oleh pihak yang 

dipanggil. 

d) Tahap Keempat 

Setelah diperiksa oleh Majelis Hakim dan apabila Pengadilan berpendapat bahwa 

cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan Itsbat Nikah, maka Pengadilan 

memberikan penetapannya yang berupa penetapan Itsbat Nikah. Penetapan berupa 
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menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon serta mengesahkan telah 

terjadinya pernikahan Pemohon. Demikian prosedur Itsbat Nikah di Pengadilan 

yang telah diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. 

6. Bentuk, Isi dan Kekuatan Penetapan 

Bentuk dan isi penetapan terdiri dari : 

a. Identitas para pihak pada permohonan penetapannya hanya memuat identitas 

Pemohon, kalaupun disitu termuat identitas Termohon, akan tetapi Termohon 

bukanlah pihak; 

b. Tidak akan ditemui kata-kata "Berlawanan dengan " seperti pada putusan; 

c. Tidak akan ditemui kata-kata "Tentang duduk perkaranya" seperti pada 

putusan melainkan langsung diuraikan apa permohonan Pemohon; 

d. Amar penetapannya bersifat declaratoire atau constitutoire; 

e. Pada putusan didahului kata-kata " memutuskan" sedangkan pada penetapan 

dengan kata-kata "menetapkan". 

f. Biaya perkara selalu dipikul atau dibebankan kepada Pemohon sedangkan 

pada putusan dibebankan kepada salah satu pihak yang kalah atau ditanggung 

bersama-sama oleh pihak Penggugat dan Tergugat, tetapi dalam perkara 

perkawinan tetap dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon; 

g. Dalam penetapan tidak akan terjadi reconventie dan interventie atau 

vrijwaring; 

Dalam hal kekuatan, suatu penetapan hanya berlaku untuk Pemohon sendiri, 

untuk ahli warisnya dan untuk orang yang memperoleh hak dari padanya, seperti 

pada penetapan pengesahan nikah bagi keperluan pensiun Pegawai Negeri Sipil 

dari suami isteri yang tidak ada sengketa antara keduanya, tetapi saat menikah 
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dulu pencatatan pernikahan belum begitu tertib sehingga mereka tidak 

mendapatkan Akta Nikah. 


