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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkawinan adalah sunnatulah yang bersifat umum dan melekat pada 

makhluk-makhluk ciptaan Nya, baik itu manusia, hewan maupun tumbuh-

tumbuhan. Ini merupakan kehendak Allah SWT kepada makhluk Nya untuk 

bisa berkembang biak dan dapat melestarikan keturunannya.1 

Perkawinan itu sah jika sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan 

ketentuan undang-undang yang berlaku, kemudian jika suatu perkawinan 

tidak dicatatkan, maka bisa mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke 

Pengadilan Agama, hal ini yang terumus di dalam Kompilasi Hukum Islam 

pasal 7 ayat 2 yaitu: dalam hal perkawinannya tidak dapat dibuktikan dengan 

akta nikah dapat ajukan itsbat nikahnya ke pengadilan agama.2  

Pada hakikatnya perkawinan sirri dari perspektif agama adalah sah, jika 

rukun dan syaratnya terpenuhi. Akan tetapi untuk menjaga ketertiban, negara 

turut serta mengatur persoalan perkawinan ini, oleh sebab itu, alangkah 

baiknya perkawinan tersebut dicatatkan pada Petugas Pencatat Perkawinan 

(untuk yang beragama Islam), hal tersebut memiliki tujuan untuk 

perkawinannya diakui oleh negara, dan juga supaya perkawinannya memiliki 

                                                           
1 Slamet Abidin, Aminuddin. 1994. Fiqih Munakahat. Jakarta. Penerbit PT Insan Citra. Hal. 

9. 
2 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 Ayat 2.  
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kepastian hukum. Isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran 

(keabsahan) nikah.3 

Isbat nikah biasanya menggunakan istilah pengesahan perkawinan atau 

pengesahan nikah, namun dalam penelitian ini peneliti menggunakan istilah 

isbat nikah. Permohonan isbat nikah bisa diajukan oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan (suami, istri, anak-anak mereka, wali nikah)4 ke Pengadilan 

Agama, dengan diterbitkannya putusan atau penetapan isbat nikah dan 

dengan berpegang padanya, maka mereka yang melaksanakan perkawinan 

sirri tadi akan mendapatkan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama di mana 

mereka melaksanakn perkawinan itu. 

Namun dalam kenyataannya masih banyak di masyarakat yang tidak 

mencatatkan pernikahannya di KUA, dengan berbagai macam alasannya, 

yang mana menimbulkan masalah bagi keluarga itu sendiri, yang kemudian 

nantinya akan memiliki anak, kemudian anak itu memerlukan akta kelahiran 

untuk sekolah, dan mereka yang tidak mencatatkan tersebut tidak memiliki 

buku nikah pada umumnya yang dimiliki orang-orang yang mencatatkan 

pernikahannya. 

Pencatatan perkawinan ini memiliki tujuan untuk terwujudnya 

kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, pencatatan 

perkawinan adalah syarat formil sahnya suatu perkawinan dan secara yuridis 

formil diakui, jadi pencatatan perkawinan adalah suatu bentuk usaha yang 

tujuannya untuk menciptakan ketertiban dalam perkawinan, dan dapat 

                                                           
3 Tim Penyusun. 1991. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta. Penerbit Balai Pustaka. Hal. 

388. 
4 Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam. 
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dipergunakan sewaktu-waktu, dan juga menjadi alat bukti yang otentik. Akta 

otentik merupakan akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang 

memiliki kewenangan untuk itu.5  

Dalam hal ini pengadilan agama merupakan salah satu pelaksana 

kekuasaan kehakiman bagi masyrakat yang sedang mencari keadilan yang 

beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang termaktub di dalam 

undang-undang. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama 

berdasar Undang Undang No. 50 tahun 2009 dilaksanakan oleh pengadilan 

agama dan pengadilan tinggi agama, berpuncak di mahkamah agung yang 

merupakan pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan di 

Indonesia, sekaligus melakukan fungsi pengawasan dari perbuatan pengadilan 

dalam lingkungan peradilan yang ada di bawahnya berdasarkan apa yang ada 

di dalam undang-undang.6   

Mengenai kewenangan atau kompetensi absolut peradilan agama 

dijelaskan pasal 49 Undang Undang No. 3 tahun 2006 bahwa Pengadilan 

Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan 

perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang: 

perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, dan ekonomi syariah 

Islam.7 Berdasarkan hal yang di atas, dalam hal ini Pengadilan Agama 

                                                           
5 H. A. Mukti Arto. 1996. Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. Yogyakarta. 

Penerbit Pustaka Pelajar. Hal. 144. 
6 Ahmad Mujahidin. 2012. Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama. Bogor. Penerbit 

Ghalia Indonesia. Hal. 28.  
7 Undang Undang  No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 tahun 

1989. 



4 
 

merupakan salah satu badan yang memiliki kewenangan untuk mengitsbatkan 

nikah. 

Namun yang menjadi masalah kemudian adalah masyarakat yang 

miskin terkendala dengan biaya dan transportasi yang begitu jauh untuk 

datang ke Pengadilan Agama tersebut, hal ini mendapatkan perhatian yang 

serius oleh Mahkamah Agung untuk terselenggaranya sidang keliling dan 

pembebasan biaya perkara yang dikenal dengan sebutan prodeo. 

Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang pelaksanaannya berada  

di luar gedung pengadilan baik itu yang dilakukan secara tetap ataupun juga 

insidentil.8 Sidang keliling merupakan sidang pengadilan yang dilakukan di 

luar gedung pengadilan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang mengalami 

hambatan untuk datang langsung ke kantor pengadilan karena beberapa 

alasan diantaranya yaitu alasan jarak yang jauh, transportasi dan biaya 

menuju kantor pengadlan tersebut. Pengadilan biasanya melakukan sidang 

keliling di balai sidang pengadilan, kantor kecamatan, kantor KUA, atau 

tempat fasilitas umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat yang tinggal 

jauh dari kantor pengadilan.9  

PA Amuntai terletak di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi 

Kalimantan Selatan, Jumlah Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara pada 

Tahun 2015 Mengalami Peningkatan. Pada tahun 2015, jumlah penduduk 

                                                           
8 Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama 

Nomor : 01/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling Di Lingkungan Peradilan 

Agama. Hal. 5. 
9 Hazar Kusmayanti,  Eidy Sandra, dan  Ria Novianti. 2015. Sidang Keliling dan Prinsip-

prinsip Hukum  Acara Perdata: Studi Pengamatan Sidan Keliling di Pengadilan Agama 

Tasikmalaya. Surabaya. Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper. Vol. I. No. 2. Hal. 106. 
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Kabupaten Hulu Sungai Utara mencapai 225.386 jiwa, Sampai dengan akhir 

tahun 2015, wilayah administrasi Kabupaten Hulu Sungai utara terdiri dari 10 

Kecamatan.10  

PA Amuntai Gelar Sidang Keliling pada hari Kamis, 02 Maret 2017 di 

Kecamatan Juai, Jarak yang jauh dari kantor Pengadilan Agama Amuntai 

yaitu berjarak 56 km atau sekitar 1,5 jam waktu perjalanannya menggunakan 

kendaraan, merupakan faktor utama masyarakat di Kabupaten Balangan 

khususnya Kecamatan Juai untuk mendapatkan keadilan, tidak sedikit 

masyarakat yang mengeluhkan hal tersebut, hal ini disebabkan belum adanya 

Badan Peradilan Agama di Kabupaten Balangan. Kondisi masyarakat seperti 

membuat pimpinan PA Amuntai menggagaskan pelaksaanaan sidang keliling 

di Kecamatan Juai untuk memudahkan masyarakat.11 

Dikarenakan hukum acara pelaksanaan sidang keliling ini tidak diatur 

secara khusus dalam SEMA, persoalan yang timbul yaitu bagaimana 

implementasi hukum acara sidang keliling yang dilakukan Pengadilan Agama 

Amuntai dari persoalan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana 

pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama 

Amuntai apakah dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan hukum acara 

yang sebenarnya dan apakah sudah tepat sasaran dan benar-benar dirasakan 

manfaatnya oleh masyarakat, yang berdiam di sana yang mengalami 

hambatan di bidang trasportasi dan awam di bidang hukum. Maka skripsi ini 

                                                           
10 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. http://www.hulusungaiutarakab.go.id diakses 

tanggal 19 september 2017. 
11 Hasbullah. 2017. “PA Amuntai Gelar Sidang Keliling Di Kecamatan Juai Kabupaten 

Balangan”. http://pa-amuntai.net/index. diakses tanggal 19 september 2017. 

http://www.hulusungaiutarakab.go.id/
http://pa-amuntai.net/index.php?option=com_content&view=article&id=736:pa-amuntai-gelar-sidang-keliling-di-kecamatan-juai-kabupaten-balangan-tahap-ii&catid=55:kat-seputar-pa-amt
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berjudul “Implementasi Hukum Acara Pelaksanaan Sidang Keliling 

Dalam Permohonan Isbat Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama 

Amuntai Kelas 1 B Provinsi Kalimantan Selatan)”. 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti memiliki tiga rumusan 

masalah, yaitu:  

1. Apa latar belakang Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1 B mengadakan 

sidang keliling dalam permohonan Itsbat Nikah? 

2. Bagaimana Prosedur pelaksanaan sidang keliling dalam permohonan Itsbat 

Nikah di Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1B? 

3. Apa faktor pendukung dan penghambat Pengadilan Agama Amuntai Kelas 

1 B mengadakan sidang keliling dalam permohonan Itsbat Nikah? 

C. Tujuan Penelitian 

Dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti memiliki tiga tujuan 

dari penelitian ini, yaitu:  

1. Untuk mengetahui latar belakang Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1 B 

mengadakan sidang keliling dalam permohonan Itsbat Nikah. 

2.  Unrtuk mengetahui bagaimana Prosedur pelaksanaan sidang keliling 

dalam permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1B. 

3. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat Pengadilan 

Agama Amuntai Kelas 1 B mengadakan sidang keliling dalam 

permohonan Itsbat Nikah. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna, baik dari 

secara teoritis maupun secara praktis.  

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan 

wawasan serta sebagai khazanah ilmu pengetahuan baru di bidang hukum 

bagi diri Penulis dan pembaca.  

2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada 

masyarakat mengenai adanya sidang keliling dalam permohonan Isbat 

Nikah.  

E. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini sebagai salah satu syarat unutuk menyelesaikan 

pendidikan pada program S1 jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum 

dan S1 jurusan Syari’ah psada Fakultas Agama Islam Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

2. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada masyarakat 

mengenai adanya sidang keliling dalam permohonan Isbat Nikah. 

F. Metodologi Penelitian  

Untuk menghasilkan penelitian yang maksimal, maka diperlukan 

metode yang tepat dan sistematis. Adapun metode yang penulis gunakan 

adalah sebagai berikut:  
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1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian dalam karya ilmiah ini adalah penelitian 

lapang/yuridis sosiologis (Field Research/Socio Legal Research), yaitu 

pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis dan bahan-

bahan hukum lainnya yang merupakan data, selain itu juga untuk melihat 

penerapannya atau pelaksanaannya dalam masyarakat melalui penelitian 

lapangan dan juga bisa dilakukan dengan meninjau, melihat, serta 

menganalisis masalah dengan menggunakan pendekatan pada prinsip-

prinsip dan asas-asas hukum.12 

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh 

melalui informasi dan pendapat-pendapat dari koresponden yang 

ditentukan secara purposive samping (ditentukan oleh peneliti berdasarkn 

kemauannya) dan/atau random sampling (ditentukan oleh peneliti secara 

acak).13 

2. Lokasi Penelitian 

Dalam penulisan hukum ini penulis memilih lokasi penelitian untuk 

memperoleh data yang diperlukan untuk membantu penulisan hukum ini 

yaitu di Pegadilan Agama Amuntai yang terletak di Kabupaten Hulu 

Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan.  

 

 

                                                           
12 Bambang Waluyo. 1991. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta. Penerbit: Sinar 

Grafika. Hal. 12. 
13 Zainuddin Ali. 2013. Metode Penelitian Hukum. Jakarta. Penerbit Sinar Grafika. Hal. 107. 
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3. Sumber Data  

Obyek penelitian ini adalah pelaksanaan Sidang Keliling perkara 

Isbat Nikah di Pengadilan Agama Amuntai. Adapun sumber data dalam 

penelitian ini adalah:  

a. Data Primer  

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya 

baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalm bentuk 

dokumentidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.14 

Adapun sumber data primer yang dijadikan adalah key informan. 

Key Infoman dalam penelitian ini yaitu hakim, panitera atau petugas 

lain yang bertugas pada pelaksanaan sidang keliling, diantaranya 

berupa: 

1) Hasil Interview/Wawancara 

Dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh melalui 

wawancara dengan hakim, panitera atau petugas lain yang bertugas 

pada pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Amuntai. 

Adapun wawancara yang digunakan oleh penulis adalah 

wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam 

pelaksanaan sidang keliling dalam permohonan itsbat nikah, yaitu 

Ketua Pengadilan Agama Amuntai Provinsi Kalimantan Selatan 

bapak Drs. H. Fauzi, MHI, kemudian salah satu Hakim yang 

bertugas dalam pelaksanaan sidang keliling dalam permohonan itsbat 

                                                           
14 Ibid. Hal. 106. 
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nikah bapak Drs. H. Syarwani, MHI dan Panitera dalam pelaksanaan 

sidang keliling dalam permohonan itsbat nikah ibu Hj. Luthfia 

Subekti, SH. 

2) Hasil Observasi 

Hasil observasi peneliti terhadap pelaksanaan sidang keliling 

Pengadilan Agama Amuntai Provinsi Kalimantan Selatan. 

3) Hasil Dokumentasi 

Hasil dokumentasi pada peneliti terhadap pelaksanaan sidang 

keliling Pengadilan Agama Amuntai Provinsi Kalimantan Selatan. 

c. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen 

resmi, buku-buku yang berhubungan debngan objek penelitian, hasil 

penelitian dalam bentuk laporan, skripsi , tesis, disertasi dan peraturan 

perundang-undangan.15 

Data sekunder yang dibutuhkan sebagai data pendukung, meliputi 

data perkara yang diterima dalam sidang keliling, data perkara yang 

telah diputus dalam sidang keliling, peraturan perundang-undangan 

yang mendukung, serta buku-buku yang berkaitan dengan pokok 

bahasan dalam skripsi ini.   

 

 

 

                                                           
15 Ibid. 
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d. Data Tersier 

Data tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan 

hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, 

ensiklopedi,majalah, surat kabar, dan sebagainya.16 

4. Teknik Pengumpulan Data  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai 

berikut:  

a. Wawancara (Interview)  

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 

Adapun wawancara yang digunakan oleh penulis adalah 

wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam 

pelaksanaan sidang keliling dalam permohonan itsbat nikah, yaitu 

Ketua Pengadilan Agama Amuntai Provinsi Kalimantan Selatan bapak 

Drs. H. Fauzi, MHI, kemudian salah satu Hakim yang bertugas dalam 

pelaksanaan sidang keliling dalam permohonan itsbat nikah bapak Drs. 

H. Syarwani, MHI dan Panitera dalam pelaksanaan sidang keliling 

dalam permohonan itsbat nikah ibu Hj. Luthfia Subekti, SH. 

 

 

                                                           
16 Ibid. 
17 Moh. Nazir. 2009. Metode Penelitian. Jakarta. Penerbit Ghalia Indonesia. Hal. 194.  
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b. 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  

Dokumentasi ini digunakan untuk menggali data tentang berapa 

banyak perkara yang diterima dan data perkara yang diputus dalam 

sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Amuntai.  

c. Observasi  

Metode observasi yaitu metode yang digunakan atau biasa 

diartikan sebagai pengamatan langsung terhadap fenomena-fenomena 

yang diteliti.19 Metode  ini digunakan untuk memperoleh data tentang 

pelaksanaan sidang keliling di wilayah hukum Pengadilan Agama 

Amuntai. 

5. Analisis Data  

Dalam menganalisis skripsi ini penulis menggunakan metode 

deskriptif analisis, proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data 

yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, dokumentasi dan 

data yang diperoleh dari pustaka. Kemudian mengadakan reduksi data 

yaitu data-data yang diperoleh di lapangan dirangkum dengan memilih 

                                                           
18 Suharsimi Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI 

Cet. XIII. Jakarta. Penerbit PT Rineka Cipta. Hal. 231. 
19 Sutrisno Hadi. 2004. Metodologi Research jilid 2. Yogyakarta. Penerbit Andi Offset. Hal. 

151.  
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hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data-

data yang benar-benar terkait dengan pokok bahasan.20  

Deskriptif analisis yaitu mendiskripsikan pelaksanaan, dalam hal ini 

difokuskan pada pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan di wilayah 

hukum Pengadilan Agama Amuntai. 

G. Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis membagi kedalam 4 

bab dan masing-masing bab terdiri atas sub yang brtujuan untuk 

mempermudah pemahamannya, adapun sistematika penulisannya sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab  ini akan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memuat penjelasan dari teori-teori yang berkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh penulis yang digunakan untuk membantu 

penulis dalam membahas permasalahan yang diangkat penulis. 

BAB III PEMBAHASAN  DAN HASIL PENELITIAN  

Bab ini merupakan pembahasan pokok atas permasalahan yang ada 

dalam penulisan hukum, menguraikan tentang hasil penelitian pembahasan 

dan wawancara pembahasan tentang Implementasi Hukum Acara 

                                                           
20 Hadari Nawawi dan Mimi Martini. 1996. Penelitian Terapan. Yogyakarta. Penerbit 

Gajahmada University Press. Hal. 190.  
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Pelaksanaan Sidang Keliling Dalam Permohonan Itsbat Nikah (Studi Kasus 

Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1 B). 

BAB IV PENUTUP  

Pada bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan 

saran dari penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis.  


