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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Regulasi yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Perkawinan 

Nomor 1 Tahun 1974 merumuskan bahwa, “Perkawinan ialah ikatan lahir 

batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan 

tujuan membentuk keluarga (rumah tanggga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.1 Kemudian dalam Islam, yaitu 

dalam ilmu fiqih yang mengatur  tentang perihal perkawinan disebut dengan 

Fiqih Munakahat. Adapun fiqih munakahat ini secara umum merupakan 

muamalah yang mengatur hubungan horizontal antara sesama manusia. Hal 

tersebut dikarenakan fiqih munakahat ini mengatur hubungan antara suami 

istri dan juga hubungan dengan anak-anak yang lahir dalam kehidupan 

keluarga. 

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, bahwa 

sahnya sebuah perkawinan itu ditentukan oleh agama dan kepercayaan 

masing-masing pihak yang melakukan pernikahan, sehingga apabila telah 

dipenuhinya rukun dan syarat dari sebuah perkawinan maka perkawinan yang 

sah juga harus dicatatkan oleh pemerintah sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) 

tentang pencatatan perkawinan.2 Pencatatan perkawinan yang dimaksud ialah 

berupa produk akta nikah yang nantinya akan menjadi suatu pembuktian 

bahwa telah terjadi pernikahan dan merupakan dokumen sah yang memiliki 
                                                           

1 Lihat Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
2 Lihat Pasal 2 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
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kedudukan penting dihadapan hukum. Kemudian dalam perihal ini, yang 

merupakan unsur pokok ataupun syarat dalam sebuah perkawinan adalah 

pasangan laki-laki dan perempuan yang akan menikah, akad nikah, 

keberadaan wali yang nantinya melangsungkan akad nikah tersebut, adanya 

dua orang saksi yang melihat pernikahan itu secara langsung dan mahar 

dalam pernikahan tersebut. Dan dalam fiqih kekinian atau kontemporer 

bahwa adanya sebuah pencatatan nikah yang berupa produk akta nikah ini 

menjadi hal yang penting dalam suatu perkawinan. 

Sebagaimana guru besar Al-Azhar atau yg dikenal dengan sebutan 

Syaikhul Azhar yang juga merupakan seorang ulama Mesir yaitu DR. Jaad 

Al-Haq ‘Ali mengemukakan dalam fatwanya tentang “al-zawaj al-‘urfy 

adalah sebuah pernikahan yang tidak tercatat sebagaimana mestinya menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syaikh Jaad al-haq 

mengklasifikasikan ketentuan yang mengatur pernikahan kepada dua 

katagori, yaitu pada peraturan syara’ dan peraturan yang bersifat al-

tawtsiqiy”.3 Beliau juga mengatakan yang pada intinya bahwa tanpa 

memenuhi suatu peraturan perundang-undangan maka secara syar’i nikahnya 

sudah dianggap sah dengan melengkapi segala syarat dan rukun seperti yang 

diatur dalam Syari’at Islam. Akan tetapi Syaikhul Azhar dalam fatwanya juga 

                                                           
3 Berkaitan dengan pentingnya pencatatan nikah ini, maka begitu pula dengan Prof. Dr. H. 

Satria Effendi M. Zein, membagi ketentuan yang mengatur tentang pernikahan dalam 2 (dua) 
kategori juga, yaitu : 1) peraturan syara’, dan 2) peraturan tawsiq, yaitu peraturan tambahan yang 
bermaksud agar pernikahan di kalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat dengan memakai surat 
Akta Nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Secara administratif, ada 
peraturan yang mengharuskan agar suatu pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yang kegunaannya agar lembaga perkawinan mempunyai tempat yang 
sangat penting dan strategis dalam masyarakat Islam, dapat dilindungi dari upaya-upaya negatif 
dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Lihat: Satria Effendi M. Zein. 2005. Problematika 
Hukum Keluarga Islam Kontemporer. Cet. II. Jakarta: Kencana. Hal. 29. 
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mengingatkan bahwasanya setiap warga negara tidak boleh seenaknya 

mengabaikan undang-undang yang telah dibuat oleh negaranya, dan beliau 

juga menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur 

pernikahan adalah hal yang mesti dilaksanakan setiap muslim yang 

mengadakan perkawinan, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk antisipasi jika 

suatu saat nanti akan berurusan dengan lembaga peradilan. 

Dalam perihal ini, perlu diketahui bahwa akta nikah merupakan akta 

autentik karena akta nikah tersebut dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah 

(PPN) yang merupakan pejabat yang berwenang untuk melakukan pencatatan 

sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta dibuat di Kantor 

Urusan Agama (KUA) atau tempat pegawai pencatat nikah. Walaupun dalam 

regulasi yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan mengharuskan adanya bukti perkawinan berupa akta nikah, akan 

tetapi dalam realitanya di masyarakat masih ada juga pasangan suami istri 

yang telah menikah akan tetapi mereka tidak mempunyai akta nikah. Dalam 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 Ayat (2) menyebutkan, “Dalam hal 

perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah, dapat diajukan itsbat 

nikahnya ke Pengadilan Agama”.4 Sementara itu dalam Pasal 7 Ayat (3) 

menyatakan bahwa, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama 

terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:  

                                                           
4 Setelah undang-undang Peradilan Agama diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama, kewenangan atau kompetensi absolut Pengadilan Agama bertambah menjadi meliputi 
bidang : (a) perkawinan, (b). Waris, (c). Wasiat, (d). Hibah, (e). Wakaf, (f). Zakat, (g). Infaq, (h). 
Shadaqah, dan (i) ekonomi syari’ah.  Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 
Tentang Peradilan Agama.  



4 
 

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 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;  

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai 

halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan.5 

Kemudian kata itsbat nikah ini terdiri dari dua kata, yaitu “itsbat” dan 

“nikah”. Kedua istilah tersebut berasal dari Bahasa Arab, yang mana kata 

itsbat ini merupakan masdar dari kata “atsbata yutsbitu itsbat” yang berarti 

“penetapan” atau “pembuktian”, yang kemudian diserap kedalam Bahasa 

Indonesia menjadi “itsbat”.6 Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) merumuskan bahwa, “Itsbat Nikah adalah penetapan 

tentang kebenaran (keabsahan) nikah”.7 Rumusan pengertian itsbat nikah 

sebagaimana yang diambil dari Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI 

Nomor KMA/032/SK/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan 

Administrasi Pengadilan adalah “Pengesahan atas perkawinan yang telah 

dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh 

KUA atau PPN yang berwenang”. 

                                                           
5 Lihat Pasal 7 Ayat (3) Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). 
6 Ahmad Warsono Munawir. 1997. Kamus Al Munawir Arab-Indonesia. Surabaya: Pustaka 

Progresif. Hal. 145. 
7 Tim Penyusun. 1991. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Hal. 388. 
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Dalam hukum syar’i secara eksplisit memang tidak terdapat satupun 

nash ataupun regulasi baik dalam Al-Quran maupun dalam Hadis yang 

menyatakan bahwa adanya suatu keharusan pencatatan perkawinan. Akan 

tetapi jika dihadapkan dalam kondisi seperti sekarang ini, suatu pencatatan 

perkawinan menjadi sebuah keharusan ataupun kewajiban bagi setiap orang 

yang menikah, hal ini sebagaimana disebabkan karena banyak sekali 

madharat yang akan ditimbulkan jika tidak dilakukan pencatatan perkawinan 

tersebut. Dalam Islam ditentukan bahwa setiap kemadharatan yang ada sebisa 

mungkin untuk dihindari, sebagaimana ungkapan kaidah fikih yang berbunyi: 

 الضرر يزال

Artinya: “Kemudharatan itu harus dihilangkan”. 

Adapun perintah pencatatan nikah dalam sudut pandang hukum Islam 

setidaknya dapat dilihat pada dua alasan, yaitu dalam Qiyas dan dalam 

Maslahah Mursalah. Pada pencatatan kegiatan Mudayanah atau transaksi 

dalam situasi tersebut diqiyaskan pada surat Al-Baqarah ayat 282: 

                     

                 

 . . . 8 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah9 tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, 

                                                           
8 Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 282. 
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dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, 

dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah 

mengajarkannya . . .”. (QS. Al-Baqarah: 282) 

Sehingga dari ayat tersebut dapat diambil suatu pendapat ataupun suatu 

dasar hukum bahwa apabila terjadi suatu akad utang piutang atau hubungan 

kerja yang lain saja harus dicatatkan, maka sudah semestinya dan selayaknya 

bahwa akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral ini akan lebih utama 

lagi untuk dicatatkan.  

Dalam hal ini, maka akad nikah bukanlah bentuk muamalah biasa akan 

tetapi merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat seperti yang dimuat 

dalam surat An-Nisa’ ayat 21: 

                 

  10   

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian 

kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri, dan 

mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”. 

(QS. An-Nisa’: 21) 

Sementara jika dilihat dari maslahah mursalah yaitu sesuatu yang tidak 

dilarang dan juga tidak ada dalam syari’at akan tetapi atas dasar kondisi dan 

juga merupakan kebutuhan masyarakat akan suatu kepastian hukum, maka 

dengan adanya kemaslahatan ini yang merupakan salah satu prinsip 

                                                                                                                                                               
9 Bermuamalah ialah seperti berjual beli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan 

sebagainya. 
10 Al-Qur’an Surat An-Nisa’ Ayat 21. 
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penerapan hukum dalam Islam sehingga dalam hal ini itsbat nikah merupakan 

sebuah kemaslahatan yang diperlukan oleh masyarakat. 

Menurut Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 3 Tahun 

1975 yang terdapat dalam Pasal 39 Ayat (4) menentukan bahwa, jika KUA 

tidak bisa membuatkan duplikat akta nikah karena catatannya telah rusak atau 

hilang atau karena sebab lain, maka untuk menentukan adanya nikah, talak, 

cerai, atau rujuk, harus ditentukan dengan keputusan (dalam arti penetapan) 

Pengadilan Agama.11 Maka dalam perihal ini, dilakukannya pencatatan nikah 

tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan 

secara Nasional guna memberikan perlindungan dan pengakuan secara 

hukum terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas peristiwa 

kependudukan serta peristiwa penting lainnya yang dialami oleh penduduk 

atau dengan kata lain untuk menjamin ketertiban hukum (legal order).12 

Kemudian dengan memperhatikan tuntutan serta kesadaran hukum 

masyarakat yang semakin tinggi mengenai kepastian identitas hukum bagi 

pasangan suami istri yang tidak tercatatkan pernikahannya di KUA. Dimana 

pasangan suami istri yang ingin mencatatkan perkawinannya tersebut di KUA 

                                                           
11 Pasal 39 Ayat (4) PERMENAG Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban-kewajiban 

Pegawai Nikah Dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-
undangan Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam. 

12  Sedangkan menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, hukum bertujuan untuk 
memberikan kedamaian hidup antar pribadi yang meliputi ketertiban eksternal antar pribadi dan 
ketenangan inter pribadi. Lihat: Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. 1978. Perih Kaidah 
Hukum. Bandung: Alumni. Hal. 67. Sedangkan menurut Roscoe Pound, salah seorang pendukung 
Sociological Jurisprudence yang dikutip pendapatnya oleh Prof. Darji Darmodiharjo, SH., bahwa 
hukum berfungsi sebagai alat untuk merekayasa masyarakat dan menjadi instrumen untuk 
mengarahkan masyarakat menuju tujuan yang diinginkan, bahkan kalau perlu menurutnya, 
menghilangkan kebiasaan masyarakat yang dipandang negatif. Lihat Pula: Darji Darmodiharjo, 
dan Shidarta. 2006.  Pokok-Pokok Filsafat Hukum. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Hal. 
197. 
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memerlukan itsbat nikah yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Dan juga 

kebanyakan dari permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh pasangan suami 

istri ke Pengadilan Agama melalui pelayanan terpadu adalah masyarakat yang 

tidak mampu secara finansial maka dikeluarkanlah Surat Edaran Mahkamah 

Agung RI (SEMA RI) Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Tatacara Pelayanan 

Dan Pemeriksaan Perkara Volunter Itsbat Nikah Dalam Pelayanan Terpadu. 

Akan tetapi status dari SEMA RI Nomor 3 Tahun 2014 tersebut telah dicabut 

oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 

Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri 

Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Dalam Rangka Penerbitan 

Akta Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran.13 

Suatu kepastian hukum yang ditimbulkan akibat adanya itsbat nikah 

terhadap status perkawinan serta status anak maka kemudian akan 

memberikan kepastian hukum juga terhadap status harta dari pernikahan 

tersebut, sehingga dengan adanya itsbat nikah maka penyelesaian sengketa 

harta pernikahan dapat merujuk kepada regulasi ataupun perundang-undangan 

yang ada. Dan begitu pula ketika hak istri dan anak tidak terpenuhi, maka 

dengan begitu mereka nantinya yang paling dipermasalahkan adalah terkait 

dengan hak-hak faraidhnya (warisan). Namun sebaliknya, apabila suatu 

pernikahan yang tidak dicatatkan tersebut tidak diitsbatkan sesuai dengan 

ketentuan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka dengan 

                                                           
13 Lihat Pasal 16 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang 

Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Dalam Rangka 
Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran. 
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demikian tidak akan mendapatkan jaminan perlindungan dan kepastian 

hukum bagi setiap pasangan suami istri, anak-anak yang lahir dari 

perkawinan tersebut serta harta benda yang diperoleh selama ikatan 

perkawinan itu berlangsung. 

Anak-anak yang terlahir dari suatu perkawinan yang tidak tercatat atau 

dicatatkan, maka pada Akta Kelahirannya yang dikeluarkan oleh Kantor 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) hanya akan 

mencantumkan nama ibunya saja, yang dengan demikian akan sama dengan 

akta kelahiran anak-anak yang terlahir di luar pernikahan. Maka konsekuensi 

hukumnya, jika seorang anak perempuan suatu saat akan menikah maka 

ayahnya tidak dapat menjadi wali nikahnya karena mereka hanya dinisbahkan 

kepada ibunya dan/atau keluarga ibunya, sehingga secara yuridis mereka 

hanya akan menjadi ahli waris dan mewarisi harta peninggalan ibunya saja 

apabila ibunya nanti telah meninggal dunia. Sedangkan terhadap ayahnya 

sulit untuk menjadi ahli waris dan mewarisi harta ayahnya karena secara 

yuridis tidak ada bukti otentik bahwa dia adalah anak ayahnya.  

Itsbat nikah juga nantinya akan memberikan suatu kepastian hukum 

terhadap stutus harta perkawinan. Dan dengan adanya itsbat nikah, maka 

penyelesaian sengketa harta perkawinan dapat merujuk kepada ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang ada, seperti ketentuan dalam Bab VII 
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur 

tentang harta benda dalam perkawinan.14 

Dari realita tersebut, maka sudah sangat jelas bahwa pasangan suami 

istri yang tidak mempunyai akta nikah karena perkawinannya tidak tercatat 

atau dicatatkan, maka sudah dapat dipastikan tidak akan memperoleh hak-

haknya untuk mendapatkan dokumen pribadi yang dibutuhkan, termasuk 

anak-anak mereka nantinya tidak akan memperoleh akta kelahiran dari kantor 

DISDUKCAPIL. Dan solusi yang dapat ditempuh oleh mereka adalah dengan 

mengajukan permohoan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Yang mana 

penetapan itsbat nikah yang dikeluarkan oleh pengadilan agama tersebut, 

kemudian digunakan sebagai dasar untuk mencatatkan perkawinan mereka 

pada pegawai pencatat nikah KUA yang selanjutnya KUA akan menerbitkan 

Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah. 

Dalam pelaksanaannya, itsbat nikah terpadu ini memberikan pelayanan 

secara one day service. Dan tidak hanya itu, dalam pelaksanaan itsbat nikah 

terpadu ini Pengadilan Agama ataupun Mahkamah Syar’iyah, kemudian 

Kementerian Agama yaitu dalam hal ini KUA serta DISDUKCAPIL 

dihardirkan sekaligus dalam satu atap. 

Pelaksanaan sidang itsbat nikah terpadu ini mempunyai sistem yang 

berbeda. Jika itsbat nikah biasa permohonannya langsung diajukan oleh 

pemohon ke Pengadilan Agama ataupun Mahkamah Syar'iyah dan sidangnya 

                                                           
14 Dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa: (1) Harta benda 

yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; (2) Harta bawaan dari masing-masing 
suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di 
bawah penguasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. 
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dilakukan di kantor pengadilan Agama ataupun Mahkamah Syar'iyah atau 

tempat lain yang ditentukan dalam kegiatan sidang keliling (sidang di luar 

gedung pengadilan). Sedangkan itsbat nikah terpadu ini pelaksanaan dan 

pembiayaannya dikoordinir oleh Pemerintah Daerah (PEMDA) atau Lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM), yang kemudian secara terpadu bekerjasama 

untuk mempercepat proses penerbitan identitas hukum kepada masyarakat di 

mana instansi-instansi terkait yang berwenang seperti DISDUKCAPIL, KUA 

yang dikoordinir Kementerian Agama Kab/Kota dan Pengadilan Agama 

ataupun Mahkamah Syar'iyah Kab/Kota bekerja satu atap dalam sebuah tim 

di tempat yang telah disepakati sebelumnya. 

Landasan hukum dalam pelaksanaan sidang itsbat nikah terpadu ini 

adalah PERMA Nomor 1 Tahun 2015. Namun sebelum dikeluarkannya 

PERMA Nomor 1 Tahun 2015 ada peraturan yang mendahuluinya yaitu Surat 

Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Tata Cara 

Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Volunter Itsbat Nikah Dalam Pelayanan 

Terpadu. Akan tetapi status dari SEMA Nomor 3 Tahun 2014 tersebut telah 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana yang termaktub dalam 

Pasal 16 PERMA Nomor 1 Tahun 2015. Adapun alasan dari dicabutnya 

SEMA Nomor 3 Tahun 2014 ini ialah melainkan agar lebih disempurnakan 

lagi dalam bentuk PERMA Nomor 1 Tahun 2015 ini. 

Pelaksanaan sidang itsbat nikah terpadu di Pengadilan Agama Kelas 1 

A Purwodadi, selain di latar belakangi oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2015 

juga di latar belakangi oleh beberapa hal lainnya sebagaimana yang 
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diungkapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 A Purwodadi yaitu 

bapak Drs. H. Toha Mansyur, SH., MH. Beliau mengemukakan bahwa ada 

beberapa hal lain yang melatar belakangi pelaksanaan sidang itsbat nikah 

terpadu ini yaitu, pertama dengan adanya pengarahan dari Gubernur Jawa 

Tengah pada awal tahun 2016, pada saat itu Gubernur mengundang Ketua 

Pengadilan Agama Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, kemudian Ketua 

Kemenag Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, serta Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Dalam pengarahan 

tersebut bahwa Gubernur memperhatikan tentang pentingnya itsbat nikah 

berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2015. Yaitu agar setiap warga negara 

mempunyai kepastian status hukum, jadi pasangan suami istri harus benar-

benar sebagai pasangan yang sah dengan kemudian dapat dibuktikan dengan 

adanya kutipan akta nikah. Kedua, hal lain yang melatar belakangi 

pelaksanaan sidang itsbat nikah terpadu ini adalah merupakan inisiatif beliau 

sebagai Ketua Pengadilan Agama untuk mengajak Ketua Kemenag 

Kabupaten Grobogan dan juga Ketua Disdukcapil Kabupaten Grobogan 

untuk menyampaikan ataupun melaporkan ke Bupati Grobogan terkait 

dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2015. Kemudian Bupati merespon dengan 

baik untuk ditindak lanjuti. Maka terlaksanalah itsbat nikah terpadu yang 

pertama pada tahun 2016. 

Dengan demikian sudah jelas bahwa pengajuan permohonan itsbat 

nikah bagi yang beragama Islam adalah di Pengadilan Agama. Maka dalam 

permasalahan ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dikarenakan 
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itsbat nikah tersebut sangatlah penting (urgent) bagi para pasangan suami istri 

yang tidak memiliki akta nikah atau buku nikah yang mana kemudian agar 

mereka dapat memperoleh hak-haknya untuk mendapatkan dokumen pribadi 

yang dibutuhkan. Maka dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti dengan 

judul skripsi “SIDANG ITSBAT NIKAH TERPADU DITINJAU DARI 

ASAS PERADILAN SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN 

(Studi Pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan 

Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / 

Mahkamah Syar’iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, 

Buku Nikah, dan Akta Kelahiran di Pengadilan Agama Kelas 1 A 

Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah)”. 

B. Batasan dan Rumusan Masalah 

1. Batasan Masalah 

Itsbat nikah merupakan instrumen hukum bagi masyarakat yang 

telah menikah tanpa melakukan pencatatan di KUA. Itsbat Nikah 

Terpadu merupakan suatu program pengembangan dari itsbat nikah yang 

pelaksanaannya menggunakan sistem layanan keliling atau sidang 

lapangan yang dilakukan di luar gedung Pengadilan. Program Itsbat 

Nikah Terpadu ini menerapkan sistem pelayanan one day service yaitu 

dalam pelaksanaannya hanya membutuhkan waktu sehari. Dalam 

penelitian ini, peneliti membatasi hanya pada pelaksanaan Sidang Itsbat 

Nikah Terpadu yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Kelas 1 A 

Purwodadi, kabupaten Grobogan, propinsi Jawa Tengah. 
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2. Rumusan Masalah 

Pelayanan Itsbat Nikah Terpadu ini merupakan program yang 

terlaksana berkat kerjasama antara Pengadilan Agama, Kantor Urusan 

Agama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan Pemerintah 

Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaan sebuah program pasti terdapat suatu 

tujuan dan parameter keberhasilan yang ingin dicapai yaitu melayani 

masyarakat dalam memperoleh keadilan dan identitas hukum. 

Dari rumusan ini maka permasalahan yang dikaji penulis sebagai 

berikut: 

a. Apakah urgensi pelaksanaan Sidang Itsbat Nikah Terpadu bagi 

pemerintah dan masyarakat? 

b. Bagaimana prosedur pelaksanaan Sidang Itsbat Nikah Terpadu di 

Pengadilan Agama Kelas 1 A Purwodadi telah sesuai dengan 

PERMA Nomor 1 Tahun 2015? 

c. Apakah pelaksanaan Sidang Itsbat Nikah Terpadu berdasarkan 

PERMA Nomor 1 Tahun 2015 sesuai dengan Asas Peradilan 

Sederhana Cepat dan Biaya Ringan? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka adapun tujuan 

penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui urgensi dari pelaksanaan Sidang Itsbat Nikah Terpadu 

bagi pemerintah dan masyarakat. 
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2. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan Sidang Itsbat Nikah Terpadu di 

Pengadilan Agama Kelas 1 A Purwodadi telah sesuai dengan PERMA 

No. 1 Tahun 2015. 

3. Untuk mengetahui pelaksanaan Sidang Itsbat Nikah Terpadu berdasarkan 

PERMA No. 1 Tahun 2015 sesuai dengan Asas Peradilan Sederhana 

Cepat dan Biaya Ringan. 

D. Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian yang dikatakan berhasil ialah apabila penelitian 

tersebut dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara 

praktis. Adapun manfaat yang dimaksud sehubungan dengan penelitian ini 

ialah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

informasi lebih lanjut untuk melahirkan berbagai konsep keilmuan 

ataupun sumbangan pemikiran serta wawasan baru guna kepentingan 

perkembangan Ilmu Pengetahuan Hukum, baik Hukum Islam 

maupun Hukum Positif khususnya dalam hal ini dibidang Hukum 

Keluarga atau dalam tupoksi Peradilan Agama. 

b. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

referensi dibidang karya Ilmiah serta sebagai bahan masukan bagi 

penelitian sejenis dimasa yang akan datang. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Dapat memperoleh data guna dianalisa agar dapat menjawab 

rumusan masalah sebagaimana yang penulis kemukakan. 

b. Dapat memberikan wawasan serta pengetahuan bagi masyarakat luas 

pada umumnya dan bagi penulis pribadi pada khususnya mengenai 

Implementasi Sidang Itsbat Nikah Terpadu Ditinjau dari Asas 

Sederhana Cepat dan Biaya Ringan. 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan baru dibidang ilmu 

hukum dalam rangka menambah khazanah pengetahuan dan wawasan 

tentang studi kasus yang diteliti oleh penulis, sekaligus sebagai syarat 

akademik untuk penulisan Tugas Akhir guna memperoleh gelar 

kesarjanaan S1 dibidang hukum. 

2. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu pelajaran baru 

terutama dalam bidang praktisi hukum dikemudian hari, sehingga 

mahasiswa terkhusus mahasiswa jurusan hukum dapat berperan dalam 

penegakan hukum ditengah masyarakat. 

3. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang 

konkrit atas studi kasus yang diteliti oleh penulis, sehingga dalam hal ini 
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masyarakat mampu untuk memahami keutamaan itsbat nikah pada 

umumnya dan khususnya dalam pelaksanaan itsbat nikah terpadu. 

4. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu masukan dan 

sumbangsih untuk pemerintah, khususnya kepada Pengadilan Agama, 

Kantor Urusan Agama, serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu itsbat nikah. 

F. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau 

penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga 

mencapai tujuan dari suatu penelitian atau penulisan. Penelitian tentang 

Sidang Itsbat Nikah Terpadu Ditinjau Dari Asas Peradilan Sederhana 

Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Kelas 1 A Purwodadi, 

kabupaten Grobogan, propinsi Jawa Tengah adalah dengan menggunakan 

metode Empiris yaitu penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada di 

lapangan dalam pelaksanaan sidang itsbat nikah terpadu. Dan dalam 

penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, 

yakni melihat hukum sebagai perilaku manusia dalam masyarakat.15 

 

 

                                                           
15 Bambang Waluyo. 1991. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 

12. 
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2. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dipilih oleh peneliti untuk melakukan penelitian guna 

mendapatkan data yang akurat dan sesuai dengan permasalahan yang 

dipaparkan oleh peneliti adalah di wilayah hukum Kabupaten Grobogan, 

Propinsi Jawa Tengah yaitu di Pengadilan Agama Kelas 1 A Purwodadi. 

Hal tersebut dikarenakan, belum semua Pengadilan Agama 

melaksanakan Program Itsbat Nikah Terpadu yang menerapkan sistem 

pelayanan one day service yaitu dalam pelaksanaannya hanya 

membutuhkan waktu sehari.  

Sehubungan dengan wilayah domisili peneliti yang saat ini sedang 

menempuh studi Strata 1 di Universitas Muhammadiyah Malang propinsi 

jawa timur, maka peneliti menentukan lokasi penelitian tersebut yang 

terjangkau dan berada di sekitar wilayah domisili peneliti. Adapun untuk 

di wilayah hukum propinsi jawa timur, peneliti belum menemukan 

Pengadilan Agama yang telah melaksanakan Program Itsbat Nikah 

Terpadu yang menerapkan sistem pelayanan one day service. Peneliti 

hanya menemukan pelaksanaan sidang itsbat nikah yang dilakukan 

secara kolektif dengan beberapa lembaga terkait, namun tidak 

menerapkan sistem pelayanan one day service. Pelaksanaan sidang itsbat 

nikah secara kolektif tersebut sebagaimana yang telah di laksanakan oleh 

Pengadilan Agama Kelas 1 A Surabaya dan Pengadilan Agama Kraksaan 

yang mana peneliti telah melakukan observasi di kedua Pengadilan 

Agama tersebut. 
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3. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli atau 

pertama, data primer ini diperoleh dengan melakukan observasi ke 

Pengadilan Agama Kelas 1 A Purwodadi kabupaten Grobogan 

propinsi Jawa Timur yang telah melaksanakan program sidang itsbat 

nikah terpadu yang menerapkan sistem pelayanan one day service. 

Melakukan wawancara langsung kepada para hakim dan petugas 

atau panitia yang bertugas atau terlibat langsung dalam pelaksanaan 

sidang itsbat nikah terpadu tersebut. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara 

melakukan penelusuran kepustakaan, mempelajari dan memahami 

sumber informasi, baik berupa literatur, artikel, jurnal, hasil 

penelitian terdahulu, pengetahuan yang didapat selama kuliah 

maupun situs internet yang relevan dan yang berhubungan dengan 

pembahasan. 

c. Data Tersier 

Data tersier yaitu jenis data mengenai pengertian baku, istilah 

baku yang diperoleh dari ensiklopedi, kamus hukum, kamus besar 

bahasa indonesia, kamus bahasa indonesia kontemporer, yang dapat 
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memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap data primer 

maupun data sekunder. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Metode observasi yaitu metode yang digunakan atau biasa 

diartikan sebagai pengamatan langsung terhadap fenomena-

fenomena yang diteliti.16 Dalam hal ini yaitu penulis akan 

melakukan pencarian data secara langsung dilokasi penelitian yaitu 

di Pengadilan Agama Kelas 1 A Purwodadi untuk menemukan data-

data yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. 

b. Wawancara 

Wawancara (Interview) adalah proses memperoleh keterangan 

untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap 

muka antara penanya dengan penjawab (responden) dengan 

menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan 

wawancara).17 

Wawancara yang digunakan oleh penulis adalah wawancara 

secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan 

sidang itsbat nikah terpadu, yaitu Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 

A Purwodadi bapak Drs. H. Toha Mansyur, S.H., M.H., kemudian 

dengan salah satu Hakim Tunggal yang bertugas dalam pelaksanaan 

sidang itsbat nikah terpadu bapak Drs. Suraji, M.H., dan Panitera 
                                                           

16 Sutrisno Hadi. 2004. Metodologi Research Jilid 2. Yogyakarta: Andi Offset. Hal. 151.  
17 Moh. Nazir. 2009. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal. 194. 
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Muda Permohonan bapak Drs. Wakirudin sebagai penanggung 

jawab lapangan dalam pelaksanaan sidang itsbat nikah terpadu. 

c. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan yang digunakan oleh penulis, yaitu 

penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data 

yang terdapat dalam buku-buku, literatur, peraturan perundang-

undangan, jurnal, penelitian sebelumnya, serta media masa maupun 

media elektronik yang terkait dengan penelitian. Kemudian data-data 

tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan jenis data. 

d. Studi Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, legger, agenda,  makalah dan sebagainya.18 

Studi dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu peneliti 

melakukan penelitian terhadap bahan-bahan tertulis atau berkas-

berkas dokumen itsbat nikah yang berhubungan dengan pelaksanaan 

sidang itsbat nikah terpadu. 

e. Studi Internet 

Studi internet yaitu penulis melakukan penelitian dengan cara 

pencarian bahan-bahan yang terdapat diberbagai website resmi yang 

berkaitan dengan permasalahan di dalam penelitian ini. 

 
                                                           

18 Suharsimi Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI 
Cet. XIII. Jakarta: PT Rineka Cipta. Hal. 231. 
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5. Analisa Data 

Setelah dilakukan pengumpulan data, baik yang berasal dari studi 

lapangan maupun studi kepustakaan dianggap cukup, maka data akan 

diolah dengan metode deskriptif kualitatif yaitu metode kualitatif yang 

menggambarkan fenomena yang diteliti secara sistematis, faktual, dan 

akurat. Melalui metode ini penulis menganalisis obyek penelitian dalam 

bentuk uraian, pengertian, ataupun penjelasan. Analisa data secara 

kualitatif terhadap data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan 

data sekunder dijabarkan secara deskriptif dan normatif didasarkan dari 

kondisi di lapangan tentang pelaksanaan sidang itsbat nikah terpadu yang 

di selenggarakan oleh Pengadilan Agama Kelas 1A Purwodadi. 

G. Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis membagi dalam 4 bab 

dan masing-masing bab terdiri atas sub yang bertujuan untuk mempermudah 

dalam pemahamannya. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai 

berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan kerangka awal penulisan. Dalam bab 

pertama ini memuat Latar Belakang Masalah, Batasan dan 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 

Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika 

Penelitian. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi diskripsi atau uraian tentang bahan-bahan 

teori, doktrin atau pendapat sarjana, dan kajian yuridis 

berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, kajian terdahulu 

terkait topik atau tema yang diteliti guna membantu penulis dalam 

membahas permasalahan yang diangkat oleh penulis. 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang telah dikaji dan 

dianalisa secara sistematis berdasarkan pada kajian pustaka 

sebagaimana dalam Bab II guna menjawab permasalahan yang 

penulis telah kemukakan dalam rumusan masalah diatas. 

BAB IV : PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum ini, 

dimana bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan bab 

sebelumnya serta berisikan saran penulis dalam menanggapi 

permasalahan yang menjadi fokus kajian. 


