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ABSTRAK
ITSBAT NIKAH DALAM HUKUM PERKAWINAN
MENURUT HUKUM ISLAM

AZIS JAVAR
NPM.086 000 006
HUKUM KEPERDATAAN

Perkawinan itu merupakan ikatan lahir batin antara seorang pira dengan seorang
wanita. Jika secara global figh Islam dikelompokkan kepada dua kelompok besar yaitu
kelompok ibadah dan muamalah, maka perkawinan termasuk ke dalam kedua jenis
pengelompokkan tersebut. Artinya dalam perkawinan mengandung nilai ibadah dan
muamalat. Perkawinan mengandung nilai ibadah karena ia adalah sunnah Rasulullah dan
bernilai muamalah karena ia merupakan perikatan (aqad) dengan orang lain.
Salah satu poin baru dalam Undang-undang Perkawinan yang tidak diatur dalam
ketentuan mazhab fiqh adalah tentang pencatatan perkawinan, sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 2 ayat (2):“Tiap-tiap perkawinan dicatata menurut Peraturan Perundangundangan yang berlaku.”
Dalam penulisan ini penulis menggunakan penelitian dengan kepustakaan dengan
mempelajari dan membaca buku-buku yang berhubungan dengan judul skripsi ini.
Sehingga diperoleh bahan-bahan yang dapat digunakan dalam penulisan ini.
Dalam penulisan ini dapat diambil kesimpulan mengenai Implikasi Itsbat
Nikah terhadap anak, Implikasi itsbat nikah terhadap harta. Bahwa itsbat nikah dalam
perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah apabila ada keraguan tentang sah
atau tidaknya suatu syarat atau rukun nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke
Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 7 angka (3) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.
Kata Kunci: Itsbat, Hukum Islam
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 : “Tiap-tiap perkawinan
dicatata menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.” 1
Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam Pasal 5 :
1.

Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap
perkawinan harus dicatat.

2.

Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai
Pencatatan Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun
1946 jo. Undang-undang No. 32 Tahun 1954. 2

Pencatatan perkawinan dalam pasal-pasal tersebut di atas bertujuan untuk
mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya
yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian
perkawinan, dan lebih khusus lagi untuk melindungi kaum wanita dalam kehidupan
rumah tangga. 3

Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah,

yang masing-masing suami-isteri mendapat salinannya, sehingga apabila terjadi
perselisihan atau percekcokan di antara mereka sebagai akibat dari ketidak konsistenan
salah satu pihak untuk mewujudkan tujuan perkawinan membentuk keluarga sakinah,
maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau
memperoleh hak masing-masing, karena dengan akta tersebut suami-isteri memiliki
bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.
Sebagaimana disinyalir dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam :
“Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai
Pencatat Nikah”. 4
Konsekuensi dari dijadikannya Akta Nikah sebagai satu-satunya alat bukti
perkawinan bagi mereka yang tidak mencatatkan perkawinannya, maka segalam
macam akibat hukum yang terkait dengan peristiwa perkawinan tidak dapat
1

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Himpunan Peraturan Perundang-undangan
Pengadilan Agama di Indonesia, halaman 34.
2
Kompilasi Hukum Islam.
3
Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, halaman
107.
4
Kompilasi Hukum Islam, Op. Cit.

diselesaikan melalui jalur hukum, seperti pengajuan perceraian ke Pengadilan,
pembagian harta bersama, pembagian warisan, dan status anak-anak dan lain-lain.
Di satu sisi peraturan perundang-undangan di Indonesia mewajibkan pencatatan
perkawinan dan menjadikannya sebagai satu-satunya alat bukti bagi adanya
perkawinan yang berarti secara logis tidak ada jalan keluar bagi yang melanggar
ketentuan ini untuk menyelesaikan persoalannya secara hukum dibelakang hari, namun
di sisi lain perundang-undangan membuka pintu bagi mereka yang tidak dapat
membuktikan adanya perkawinan mereka dengan alat bukti Akta Nikah untuk
menyelesaikan persoalan mereka melalui Instansi Pemerintah yang resmi yaitu
Pengadilan Agama dengan dibukanya keran bagi penetapan nikah mereka (itsbat
nikah).
Dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : “Dalam
hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat
nikahnya di Pengadilan Agama”.

5

Ketentuan ini bisa berakibat bagi kurangnya

direspon masyarakat pencatatan perkawinan, karena kalaupun ada persoalan di
belakang hari yang terpaut dengan akibat hukum perkawinan mereka masih bisa
diselesaikan melalui Pengadilan Agama kendatipun telah diatur terhadap keadaan yang
boleh diajukan itsbat nikah (penetapan nikahnya).
Di Pengadilan Agama juga, Hakim harus merespon dan menjawab segala
macam permohonan dan gugatan yang diajukan yang diawali dengan pengajuan
penetapan nikah melalui putusan Majelis Hakim. Terbukti dengan banyaknya
permohonan penetapan nikah dan terkadang bahkan diikuti oleh gugatan (kumulatif)
seperti terhadap perceraian, pembagian harga bersama, pembagian warisan dan lainlain.
Melihat persoalan yang telah diuraikan di atas, untuk itu penulis ingin
mengangkat permasalahan dalam bentuk skripsi yang berjudul: Itsbat Nikah Dalam
Hukum Perkawinan.
B. Rumusan Masalah
Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:
1. Bagaimana implikasi itsbat nikah terhadap anak?
2. Bagaimana implikasi itsbat nikah terhadap harta?
3. Bagaimana itsbat nikah dalam kompilasi hukum islam?
5

Kompilasi Hukum Islam, Ibid.

C. Hipotesa
Adapun yang menjadi hypotesa dari penulisan terhadap permasalahan tersebut
antara lain :
1. Bahwa Implikasi Itsbat Nikah terhadap anak adalah: Anak sah, mempunyai
kekuatan hukum yang sama sebagaimana lazimnya perkawinan yang tercatat dan
mempunyai Akta Nikah, sedangkan Anak luar nikah, hanya mempunyai hubungan
hukum dan nasab dengan ibunya, dan dengan sendirinya tidak mempunyai kaitan
dan konsekwensi hukum dengan itsbat nikah yang diajukan.
2. Implikasi itsbat nikah terhadap harta adalah bahwa apabila pernikahan telah
diitsbatkan, maka segala akibat hukum perkawinan telah terikat pada pihak-pihak
yang terkait, termasuk dalam soal harga warisan.
3. Bahwa itsbat nikah dalam perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah
apabila ada keraguan tentang sah atau tidaknya suatu syarat atau rukun nikah, maka
dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 7 angka
(3) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.
D. Tujuan Penulisan
Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan dalam skripsi ini adalah :
1. Untuk mengetahui implikasi itsbat nikah terhadap anak
2. Untuk mengetahui implikasi itsbat nikah terhadap harta
3. Untuk mengetahui itsbat nikah dalam kompilasi hukum islam
E. Batasan Penulisan
Karena masalah perkawinan adalah sangat luas cakupannya maka penulis
cukup membatasi penulisan hanyalah pada masalah itsbat nikah dalam Hukum
Perkawinan menurut Hukum Islam. Dengan demikian pembahasan focus tidak menjadi
mengambang, sehingga apa yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini dapat dicapai
dengan baik.
F. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan :
1. Penelitian Kepustakaan atau Library Research, yaitu dengan membaca UndangUndang, Yurisfrudensi

buku-buku yang ada relevansinya dengan judul. Yaitu

berupa kepustakaan serta bahan-bahan yang lain mengenai Itsbat Nikah dalam
Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam.

2. Penelitian Lapangan atau Field Research yaitu dengan mengadakan penelitian
langsung di lapangan dalam hal ini Pada Pengadilan Agama yang menangani
masalah Perkawinan. Data yang diperoleh dianalisis dengan membandingkan
dalam bahan perpustakaan serta dokumen berupa keputusan dan penetapan tentang
Undang-undang dan hukum tentang Itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan
Menurut Hukum Islam.

BAB II
URAIAN TENTANG PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM

1. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam
Perkawinan dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah “nikah” atau “zawaf”.
“Nikah menurut bahasa artinya campur gaul, sedangkan pengertian nikah menurut
syara’ yaitu : “Akad (ijab qabul) antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan
ucapan-ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya”. 6 Sedangkan pada Pasal 2
Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa : “Perkawinan menurut Hukum
Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssagan ghalidzan untuk
mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.
Salah satu pengertian perkawinan menurut para sarjana Islam (fuqoha) yang
menentukan bahwa :
“Perkawinan adalah suatu perjanjian/akad untuk mengesahkan hubungan
kelamin dan melanjutkan keturunan, atau suatu lembaga yang dibentuk untuk
melindungi masyarakat dan denga tujuan agar manusia menjaga dari kejahatan
dan berbuat zinah.” 7
Dengan demikian perkawinan itu akad diantara wali calon istri dengan mempelai
laki-laki dengan melalui ijab qabul. Ada juga sebagian fuqoha menentukan akad nikah
itu bai’un dengan akad bai’un berarti jual beli. Namun sebagian besar para fuqoha
tidak mau menggunakan atau mengqiyaskan akad nikah itu dengan akad jual beli,
karena akad nikah itu bukanlah jual beli antara calon suami dengan wali calon istri
sebab kedua akad tersebut mempunyai perbedaan yang jelas.
Melaksanakan perkawinan memang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, karena
dengan adanya perkawinan maka akan terhindar dari segala yang merusak akhlak dan
perbuatan zinah. Rasulullah SAW bersabda, dalam riwayat Jama’ah ahli Hadits, yang
artinya :
“Hai pemuda-pemuda, barang siapa yang mampu diantara kamu serta
berkeinginan hendak kawin, hendak dia kawin, karena sesungguhnya
perkawinan itu akan memejamkan matanya terhadap orang yang tidak halal

6

Zahry Hamid, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di
Indonesia, Bina Cipta, Yogyakarta, 1978, halaman 1.
7
Asaf A.A. Fyses, Pokok-Pokok Hukum Islam, Tinta Mas, Jakarta, 1975, halaman 109.

dilihatnya, dan barang siapa yang tidak mampu kawin hendaklah dia puasa,
karena dengan puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang”.
Agama Islam menganjurkan perkawinan secara sah, sebagaimana firman Allah
SWT, surat An-Nisa ayat 3 yang artinya sebagai berikut : “Maka boleh kamu nikahi
perempuan yang kamu pandang baik untuk kamu”.
Perkawinan itu merupakan hubungan suami istri yang harus berdasarkan saling
cinta-mencintai, penuh rasa kasih sayang serta membangun suatu rumah tangga yang
kokoh dihiasi dengan sakinah, mawaddah dan rahmah. Seperti firman Allah dalam
surat An-Nahl ayat 72 yang artinya sebagai berikut :
“Dan Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan
menjadikan bagi kamu dan istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan
memberimu rizki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman
kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah.”
2. Dasar Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam
Hukum Islam bersumber dari Al Qur’an, Al Hadist, Qiyas dan Ijma’. Dalam
Hukum Islam terdapat 4 (empat) mazhab dan keempat mazhab itu sama-sama
berdasarkan kepada kitab suci dan sunnah, tetapi berlainan pendapat tentang Hadist
sebagai salah satu sumber hukum untuk menjadi dalil atau landasan hukum.
Sehubungan dengan adanya 4 (empat) mazhab dalam Hukum Islam, maka perlu
diketahui bahwa seluruh umat Islam di Indonesia pada umumnya mengakui dan
memakai mazhab Syafi’i. Oleh karena itu hukum perkawinan menurut agama Islam di
Indonesia dan dalam praktik Peradilan Agama, dalam menimbang serta menanggulangi
perkara-perkara perkawinan, talak dan rujuk, umumnya menggunakan buku-buku dari
mazhab Syafi’i sebagai landasan hukum. Demikian juga lembaga-lembaga Islam di
seluruh Indonesia, umumnya mengajarkan tentang Hukum Islam yang bersumberkan
pada mazhab Syafi’i.
3. Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Islam
Tujuan dari perkawinan menurut Hukum Islam adalah :
1. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi;
2. Untuk membentengi akhlak yang luhur;
3. Untuk menegakkan rumah tangga yang Islami;
4. Untuk meningkatkan ibadah kepada Allah SWT; dan
5. Untuk mencari keturunan yang shalih.

Pembagian tugas antara suami dan istri sangat penting, pentingnya adalah untuk
mendidik anak-anak dalam keluarga dan penting pula bagi pembinaan masyarakat
sekitarnya. Mengabaikan tugas masing-masing antara suami istri, terutama peranan
istri dalam mengendalikan rumah tangga dan mendidik anak-anak, maka akan
mengakibatkan hancurnya kehidupan rumah tangga dan terganggunya kehidupan
dalam masyarakat.
Mengenai hak dan kewajiban suami istri juga diatur dalam KHI. Pasal 77 KHI
menentukan bahwa :
1. “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah
tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan
susunan masyarakat;
2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan
memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak
mereka,

baik

mengenai

pertumbuhan

jasmani,

rohani

maupun

kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya;
5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat
mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama”.
Selanjutnya mengenai kedudukan suami istri dalam KHI diatur dalam Pasal
79 yang menentukan bahwa :
1. “Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga;
2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami
dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama-sama dalam
masyarakat;
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum”.
Mengenai kewajiban suami dalam KHI diatur pada Pasal 80 dan Pasal 81.
pasal 80 KHI menentukan bahwa :
1. “Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi
mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan
oleh suami istri bersama;
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan
hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi
kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama,
nusa dan bangsa;
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung;
a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri
dan anak;
c. Biaya pendidikan bagi anak;
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan
b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurnya dari istrinya;
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya
sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b;
Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri
nusyuz”.
Pasal 81 KHI menentukan bahwa :
1.

“Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya
atau bekas istri yang masih dalam iddah;

2.

Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama
dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat;

3.

Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari
gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat
kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan,
sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga;

4.

Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya
serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik
berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Kewajiban suami untuk mencari nafkah, jumlah atau besarnya nafkah yang
diwajibkan tidak ditentukan dalam Al-Qur’an, tetapi harus didasarkan atas
kemampuan, keadaan dan kesanggupan suami. Sesuai dengan surat Ath-Thalaq ayat 7
yang artinya :
“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan
orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harga yang
diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang

melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak
memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.
Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa nafkah yang diberikan harus
didasarkan kepada kemampuan, jangan sampai pengeluaran lebih besar dari
pendapatan. Suami istri itu terikat oleh tali perkawinan, dari perkawinan itu
memberikan hak-hak yang penting dan juga membebankan kewajiban-kewajiban yang
sepadan dengan itu baik kepada suami maupun istri.
Mengenai kewajiban istri diatur juga pada KHI yakni pada Pasal 83 dan Pasal
84. pasal 83 KHI menentukan bahwa :
1. “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami
di dalam yang dibenarkan oleh Hukum Islam;
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari
dengan sebaik-baiknya”.
Selanjutnya pada Pasal 84 KHI ditentukan oleh :
1. “Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajibankewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan
alasan yang sah;
2. Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada
Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku keculi hal-hal untuk kepentingan
anaknya;
3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri
nusyuz;
4. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas
bukti yang sah”.
4. Tata Cara dan Persyaratan Perkawinan Menurut Hukum Islam
Untuk melakukan perkawinan maka haruslah dipenuhi beberapa persyaratan.
Pengaturan persyaratan bagi mereka yang hendak melangsungkan perkawinan menurut
Hukum Islam disebut rukun dan syarat-syaratnya. Dalam literatur lebih dikenal dengan
syarat materiil dan syarat formil.
Yang dimaksud dengan rukun dari perkawinan ialah hakekat dari perkawinan
itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, maka perkawinan tidak mungkin
dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat adalah sesuatu yang harus ada
dalam perkawinan, tetapi tidak termasuk hakekat dan perkawinan itu sendiri. Apabila

salah satu syarat dari perkawinan tidak dipenuhi, maka perkawinan itu tidak ada.
Misalnya, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun perkawinan.
Adapun yang termasuk rukun, antara lain :
1. Calon suami, syarat-syaratnya : beragama Islam terang ia seorang laki-laki
(bukan banci), akil balig dan tidak sedang berikhrom atau umroh.
2. Calon istri, syarat-syaratnya : beragama Islam atau ahli kitab, jelas ia
perempuan, tertentu orangnya, tidak sedang ikhrom atau umroh.
3. Wali, syarat-syaratnya : beragama Islam, sudah dewasa dan berakal, tidak
banci, tidak dipaksa dan tidak sedang ikhrom atau umroh. Sebagaimana sabda
Rasulullah SAW dalam Riwayat empat orang ahli Hadits, terkecuali Nasai yang
artinya : “Barangsiapa diantara perempuan yang nikah dengan tidak diizinkan
oleh walinya, maka perkawinannya batal”.
4. Dua orang saksi laki-laki, syarat-syaratnya : beragama Islam, jelas ia laki-laki,
telah dewasa, berakal dan adil, tidak tuna netra, tuna rungu dan mengerti
maksud ijab qabul. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam Riwayat
Ahmad, yang artinya : “Tidak sah nikah melainkan dengan wali dan dua orang
saksi yang adil”.
5. Ijab dan qabul, ijab akad perkawinan ialah serangkaian kata yang diucapkan
oleh wali nikah atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menerimakan nikah
calon suami atau wakilnya. Sedangkan qabul akad perkawinan adalah
serangkaian kata yang diucapkan oleh calon suami atau wakilnya dalam akad
nikah untuk menerima nikah yang disampaikan oleh wali nikah atau wakilnya.
Syarat-syaratnya adalah : dengan kata-kata yang terang, antara ijab dan qabul
tidak terhalang oleh pembicaraan lain, dan tidak digantungkan atas sesuatu dan
didengar oleh saksi. Sabda Rasulullah SAW dalam Riwayat Muslim, yang
artinya : “Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, sesungguhnya
kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan mereka
dengan kalimat Allah”.
6. Mahar (mas kawin), yang berarti sesuatu yang diberikan oleh calon suami
kepada calon istri sebagai tukaran atau jaminan bagi suatu yang akan
diterimanya dari diri calon istrinya. Pemberian mahar tersebut diwajibkan bagi
laki-laki, tetapi tidak menjadi rukun nikah. Walupun seandainya tidak
disebutkan pada waktu akad, perkawinan tetap sah. Firman Allah SWT dalam

surat An-Nisa ayat 4, yang artinya: “Berilah perempuan yang kamu kawin itu
suatu pemberian (mahar)”.
Dalam KHI mengenai rukun dan syarat perkawinan diatur pada Bab IV. Pasal
14 KHI menentukan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada :
1. “Calon suami;
2. Calon istri;
3. Wali nikah;
4. Dua orang saksi; dan
5. Ijab dan Kabul.
Selanjutnya pada Pasal 15 KHI ditentukan bahwa :
1. “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh
dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan
dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami
sekurang-kurangnya berumur 16 tahun;
2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapati
izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5)
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”.
Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 16 ayat (1) KHI, maka suatu perkawinan
harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai
wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi
dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.
Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon
mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Sesuai dengan ketentuan pada
Pasal 20 KHI, maka yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang
memenuhi syarat Hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Wali nikah tersebut
dapat terdiri dari wali nasab dan/atau wali hakim.
Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 21 ayat (2) KHI maka apabila dalam sutu
kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali,
maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya
dengan calon mempelai wanita. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan pada ayat (3)
maka apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan akan yang paling berhak
menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah. Sedangkan apabila
dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung

atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah,
dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.
Mengenai saksi dalam perkawinan diatur juga dalam KHI. Pasal 24 KHI
menentukan bahwa :
1. “Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah;
2. Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi”.
Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim,
adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Saksi harus
hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah
pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.
Ijab dan qabal antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan
tidak berselang waktu. Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah
yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain. Pasal 29 KHI
menentukan bahwa :
1.

“Yang berhak mengucapkan qabul ialah calon mempelai pria secara
pribadi;

2.

Dalam hal-hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria
lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas
secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk
mempelai pria;

3.

Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria
diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan”.

Pasal 30 ayat (1) KHI menentukan bahwa : “Calon mempelai pria wajib
membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya
disepakati oleh kedua belah pihak”. Selanjutnya pada ayat (2) ditentukan bahwa :
“Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan
oleh ajaran Islam”. Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak
itu menjadi hak pribadinya. Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai. Apabila calon
mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk
seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya akan menjadi
hutang calon mempelai pria.

BAB III
URAIAN TENTANG ITSBAT NIKAH

A. Pengertian Itsbat Nikah
Itsbat Nikah terdiri dari dua kata “itsbat” dan “nikah”. Kedua istilah tersebut
berasal dari Bahasa Arab. Itsbat berarti “penyungguhan; penetapan; penentuan”.

8

Sedangkan nikah adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholizon antara seorang
laki-laki dengan perempuan sebagai suami isteri dengan terpenuhinya berbagai
persyaratan dalam rangka suami isteri dengan terpenuhinya berbagai persyaratan dalam
rangka mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Dan lebih lanjut
didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefenisikan itsbat nikah dengan penetapan
tentang kebenaran (keabsahan) nikah. 9
Pasal 7 angka (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :
-

Angka (1)

: Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang
dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

-

Angka (2)

:

Dalam hal ini perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta
Nikah, dapat diajukan Itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Dari pengertian yang disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan
dihubungkan dengan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di atas secara sederhana dapat
dimaklumi bahwa Itsbat Nikah adalah tindakan hukum yang diajukan ke Pengadilan
Agama guna mentsabitkan (menetapkan) pernikahan yang telah dilangsungkan, namun
tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah.
Dengan pemberlakuan hukum positif yang menentukan bahwa bukti pernikahan
adalah Akta Nikah, dengan sendirinya perkawinan yang tidak tercatat dianggap tidak
pernah ada dan tidak mendapat perlindungan hukum. Selain itu, dalam konteks hukum
Islam yang membenarkan poligami terbatas, sedangkan asas hukum perkawinan
Indonesia adalah monogami, maka ketika seorang laki-laki melakukan pernikahan yang
tidak tercatat dan selanjutnya melakukan pernikahan yang berikutnya, maka wanita
yang dinikahi secara tidak tercatat tersebut tidak terlindungi haknya dalam
mempersoalkan tindakan suami yang berpoligami tanpa harus adanya keterikatan
8
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dengan asas monogami dari perkawinan yang tidak tercatat. Ringkasnya dalam hal
tidak tercatatnya pernikahan ini akan sangat merugikan kaum wanita.
Dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974,
memang tidak dapat dikatakan secara mutlak bahwa perkawinan yang tidak dicatat
adalah tidak sah. Karena dari ketentuan tersebut justru dapat disimpulkan bahwa
pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat yang menentukan sahnya
pernikahan, karena segala perkawinan di Indonesia sudah dianggap sah apabila sudah
dilakukan menurut agama dan kepercayaannya itu. Namun dalam penjelasan umum
diisyaratkan bahwa pencatatan perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. Hal ini dapat menimbulkan kesan bahwa pencatatan
perkawinan sebagai diuraikan di atas merupakan hal yang sangat penting dalam suatu
perkawinan, karena pencatatan perkawinan itu merupakan suatu syarat diakui atau
tidaknya suatu perkawinan oleh negara. Dan hal ini banyak membawa konsekwensi
bagi yang melaksanakan perkawinan tersebut. Keberadaan pencatatan perkawinan di
Indonesia adalah untuk menjamin kepastian dan memberi perlindungan hukum bagi
suatu perkawinan.
Para ahli hukum baik di kalangan akademis maupun para praktisi hukum masih
berbeda pendapat tentang pengertian yuridis formal sahnya pernikahan. Tentang hal ini
ada dua pendapat yang berkembang, yaitu :
1. Bahwa perkawinan tersebut tidak dikategorikan sebagai nikah fasid sebab
sahnya perkawinan itu cukup apabila dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 2
ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu
terpenuhinya rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh agamanya.
Sedangkan pencatatan itu merupakan tindakan administrasi saja, apabila tidak
dilaksanakan tidak akan mempengaruhi sahnya perkawinan yang telah
dilaksanakan itu.
2. Perkawinan yang dilaksanakan tersebut dapat dikategorikan sebagai nikah
fasid dan bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan dari perkawinan tersebut
dapat dimintakan pembatalan kepada Pengadilan Agama. Pasal 2 ayat (1) dan
ayat (2) Undang-undang NO. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut
merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dan harus dilaksanakan

secara kumulatif bukan alternatif secara terpisah dan harus dilaksanakan
secara terpisah dan berdiri sendiri. 10
Maka dalam rangka penyusunan Hukum

Perkawinan yang akan datang,

masalah pencatatan perkawinan supaya dimasukkan dalam skala prioritas dengan
menerapkan sanksi yang lebih berat bagi mereka yang melanggarnya. Hal ini sangat
penting untuk dilaksanakan sebab sudah cukup banyak masalah hukum yang timbul
dari perkawinan yang tidak dicatat ini. 11
Berdasarkan uraian di atas, dapat dimaklumi betapa pentingnya pencatatan
perkawinan guna mendapatkan Akta Nikah, sebagai bukti perkawinan yang dengannya
suatu perkawinan itu akan mendapat perlindungan dan jaminan kepastian hukum dari
negara.
Maka dalam upaya pemecahan masalah sosial sebagai akibat ketiadaan Akta
Nikah tersebut, pemerintah/negara melalui Kompilasi Hukum Islam Pasal 7
memberikan jalan keluar melalui permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Dan
dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fungsi dan kedudukan itsbat nikah adalah
jalan keluar dari pernikahan yang tercatat dan sebagai pengganti Akta Nikah.
B. Ketentuan Itsbat Nikah Sebelum UU Perkawinan
Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pencatatan
Perkawinan bagi orang Indonesia muslim diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun
1946 JO. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah Thalak, dan
Rujuk. Bagi orang Indonesia Kristen di Jawa, Kalimantan, Ambon diatur dalam Stbl
1933 No. 75 jo. Stbl 1936 No. 607. Bagi golongan Tionghoa diatur dalam Stbl 1917
No. 130 jo. Stbl 1919 No. 81. Bagi golongan Eropa diatur dalam Stbl 1849 No. 25.
Sedangkan bagi orang Indonesia Kristen di Sumatera, Kalimantan, sebagian Sulawesi,
NT, NTT, sebagian Maluku dan Irian Jaya serta Non Islam dan Non Kristen (seperti
Hindu, Budha, Confucius, dll).
Keseluruhan aturan perkawinan tersebut didasarkan pada tiga asumsi. Pertama,
bahwa perkawinan itu adalah persoalan yang harus dilihat dari sudut perdata, sehingga
perkawinan dianggap sebagai perkawinan perdata (urgelijke hurelijk) yang dijumpai
dalam BW. Kedua, bahwa perkawinan itu dihubungkan dengan bentuk hukum keluarga
10
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yang berlaku khususnya bagi golongan pribumi yang dipengaruhi oleh hukum adatnya
masing-masing. Ketiga, bahwa perkawinan itu berhubungan erat dengan segi
keagamaan dan kerohanian dengan mengadakan perbedaan antara perkawinan Kristen
dan Non Kristen, perkawinan Islam dan non Islam serta perkawinan Hindia dan Non
Hindia khususnya bagi golongan pribumi. 12
Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pemberlakuan hukum Islam di
Indonesia tentang perkawinan sudah ada sejak agama Islam masuk ke Indonesia,
namun pencatatan perkawinan pada masa itu belum ada, maka pensabitan atas
pernikahan yang terjadi sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 belum ada.
C. Ketentuan Itsbat Nikah Sesudah UU Perkawinan
Dalam pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan untuk
perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi
sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama
adalah sah13 yang dimaksud tentu termasuk Itsbat Nikah atau Pengesahan Nikah.
Lembaga itsbat nikah / Pengesahan nikah yang ditampung dalam UU No. 1
Tahun 1974 dan UU No. 7 Tahun 1989 hanya terbatas pada ulasan perkawinan yang
terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974, hal ini dapat dilihat dalam pasal 49 ayat (2),
yaitu Bidang Perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf a, ialah halhal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-udang mengenai perkawinan yang
berlaku, sedangkan dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) tersebut dikatakan bahwa salah
satu bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah
“Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan dijalankan menurut peraturan yang lain.” 14
Itsbat nikah di Indonesia baru ada setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, walaupun pada masa Penjajahan Belanda di
Indonesia telah mengakui keberadaan Pengadilan Agama dengan stbl. 1882 Nomor 152
yang kemudian ditambahkan dan dirubah dengan stbl. 1937 nomor 116 dan 160 dan
stbl. 1937 nomor 638 dan 639 namun tentang Itsbat Nikah pada waktu itu belum
muncul karena dipengaruhi aksi politik Kolonial Belanda.
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D. Klasifikasi Itsbat Nikah
Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 angka 3 Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah
dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan
:
a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
b. Hilangnya Akta Nikah;
c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah astu syarat perkawinan;
d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974;
e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan
perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
Ketika itsbat nikah dengan alasan Pasal 7 angka 3 huruf (a) Kompilasi Hukum
Islam, yaitu perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, perkara itsbat nikah
bukanlah perkara pokok, sehingga pengajuannya ke Pengadilan Agama dikumulasi
(digabung) dengan perkara perceraian sebgai perkara pokok, oleh karena itu dalam hal
ini prioritas perkara adalah gugatan perceraian, sehingga itsbat nikah dalam hal ini
dikelompokkan dalam jenis perkara gugatan. Apabila pengajuan perkara itsbat nikah
dengan alasan Pasal 7 angka 1 huruf (b), (c), (d), dan (e) perkaranya termasuk dalam
kategori permohonan, oleh karena itu penetapan Pengadilan Agama dalam hal ini tidak
dapat diajukan banding, tetapi hanya kasasi. 15
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BAB IV
ITSBAT NIKAH DALAM HUKUM PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Implikasi Itsbat Nikah Terhadap Anak
Istilah hukum membedakan antara keturunan (anak) yang sah dan keturunan
(anak) yang tidak sah. 16 Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 42
ditegaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat
perkawinan yang sah. 17 Dan Pasal 43 menyebutkan sebagai berikut :
Ayat (1)

:

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan
perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Ayat (2)

:

Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam masalah di atas diatur pada Pasal
99 dan Pasal 100.
Pasal 99 :
Anak yang sah adalah :
a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
b. Hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri
tersebut.
Pasal 100 :
Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya
dan keluarga ibunya.
Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (h) menyebutkan bahwa anak angkat
adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya
pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada
orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.
Pengangkatan anak menurut Hukum Islam tidak memberi status kepad aanak
angkat menjadi “anak kandung” orang tua angkat. Meskipun jika dilihat dari kenyataan
kehidupan sehari-hari, hubungan ikatan batin antara orang tua angkat dengan anak,
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sudah tidak ubahnya seperti hubungan anak kandung dengan orang tua kandung, hal itu
tidak akan pernah mengubah nasab hubungan darah antara mereka.
Namun, walaupun anak angkat bukan berstatus ahli waris, atas hubungan yang
telah terbentuk sedemikian eratnya itu Kompilasi Hukum Islam memberi hak dan
kedudukan untuk mendapat bagian dari harta warisan orang tua angkat. Pasal 209 Ayat
(2) Kompilasi Hukum Islam berbunyi : Terhadap anak angkat yang tidak menerima
wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga (1/3) dari harta warisan
orang tua angkatnya.
Melalui ketentuan Pasal 209 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang
mengkonstruksi kedudukan wasiat wajibah terhadap anak angkat, hukum Islam yang
berlaku di Indonesia saat ini telah memberi kedudukan positif kepada anak angkat
berhak mendapat bagian dari harga warisan orang tua angkat. Sebab ada tidaknya
wasiat dari orang tua angkat, dengan sendirinya menurut hukum dianggap ada wasiat.
(1) Pengaruh Itsbat Nikah Terhadap Anak Sah.
Pembayaran ini tegasnya untuk melihat keterkaitan Pasal 7 angka 3 huruf (a), (b),
(c), (d) dan (e) dengan Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 99
Kompilasi Hukum Islam. Apabila suatu pernikahan telah diitsbatkan, tentunya
sudah mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagaimana lazimnya pernikahan
yang tercatat dan mempunyai Akta Nikah, oleh sebab itu sepanjang terhadap anakanak yang dilahirkan dengan kategori anak yang sah sesuai dengan Pasal 42
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam dapat
memperoleh hak-hak perdata sepanjang status anak. Misalnya, hak untuk
mendapatkan akta kelahiran dengan menjadikan penetapan itsbat nikah sebagai
bukti pernikahan orang tuanya.
(2) Pengaruh Itsbat Nikah Terhadap Anak Luar Nikah
Pembahasan ini tegasnya untuk melihat keterkaitan dan pengaruh Pasal 7 angka 3
huruf (a), (b), (c), (d) dan (e) dengan Pasal 43 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam. Sesuai dengan ketentuan pasal-pasal di
atas tentang anak di luar nikah (perkawinan) hanyalah mempunyai hubungan nasab
dengan ibunya. Maka sepanjang anak tersebut masuk dalam kategori tersebut,
tentunya dalam hal ini tidak mempunyai keterkaitan dengan Itsbat Nikah. Oleh
sebab itu manakala suatu perkawinan dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2000
misalnya, kemudian dimohonkan itsbatnya pada 30 Mei 2005, sedangkan ada anak

biologis suami isteri yang mengajukan itsbat nikah tersebut telah terlahir pada 1
Januari 1999. Dalam hal ini secara nyata bahwa anak tersebut merupakan anak luar
nikah yang hanya mempunyai hubungan hukum dan nasab dengan ibunya, dan
dengan sendirinya tidak mempunyai kaitan dan konsekwensi hukum dengan itsbat
nikah yang diajukan.

B. Implikasi Itsbat Nikah Terhadap Harta
Dilihat dari asalnya harta kekayaan dalam perkawinan itu dapat digolongkan
menjadi tiga golongan :
1. Harta masing-masing suami isteri yang telah dimilikinya sebelum perkawinan, baik
diperolehnya karena pendapat warisan atau usaha-usaha lainnya, disebut sebagai
harta bawaan.
2. Harta masing-masing suami isteri yang diperolehnya selama berada dalam
hubungan perkawinan, tetapi diperoleh bukan karena usaha mereka bersama-sama
ataupun sendiri-sendiri, tetapi karena diperolehnya karena hibah, warisan ataupun
wasiat untuk masing-masing.
3. Harta yang diperoleh setelah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas
usaha mereka berdua atau salah satu pihak dari mereka disebut harta pencaharian. 18
Para pakar hukum Islam berbeda pendapat tentang dasar hukum harta bersama
sebagaimana tersebut di atas, sebahagian mereka mengatakan bahwa agama Islam tidak
mengatur tentang harta bersama dalam Al-Qur’an. Oleh sebab itu terserah sepenuhnya
kepada mereka untuk mengaturnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Hazairin, Anwar
Haryonodan Aboerraoef serta diikuti oleh murid-muridnya. 19
Secara kongkrit Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menegaskan bahwa
yang dimaksud dengan harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta
yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami isteri selama dalam
ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa
mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.
Ketentuan Pasal 87 angka (1) dan (2) sebagai berikut :
Angka (1)

: Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang
diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah
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Ny. Soemiyat, Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan, Yogyakarta Liberty,
1989, halaman 99.
19
Ibid.

penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan
lain dalam perjanjian perkawinan;
Angka (2)

: Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan
perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, sodaqoh
atau lainnya. 20

Terkait dengan kedua jenis harta di atas (harta bersama dan harta bawaan)
apabila dihubungkan dengan itsbat nikah, secara logis dapat dikatakan bahwa
sepanjang perkawinan tersebut belum tercatat/belum diitsbatkan di Pengadilan Agama
maka secara yuridis formil tidak ada yang menjadi harta bersama. Dan ketika
perkawinan tersebut telah diitsbatkan, dari saat itulah baru timbul apa yang disebut
dengan harta bersama.
Namun demikian terhadap harta-harta yang diperoleh sebelum itsbat nikah
tersebut dapat juga dijadikan sebagai harta bersama dengan analogi kepada ketentuan
Pasal 87 angka (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Hal tersebut adalah sangat
rasional, karena pada dasarnya pengajuan itsbat nikah, kecuali dengan alasan Pasal 7
angka (3) huruf (a) ke Pengadilan Agama adalah manifestasi iktikad baik dari suami
isteri untuk menjadikan perkawinannya sebagai perkawinan yang sah menurut agama
dan diakui oleh negara, sehingga akan mendapat jaminan kepastian dan perlindungan
hukum. Dengan pengajuan itsbat nikah, suami isteri tentunya berkeinginan bahwa
harta-harta yang diperoleh selama perkawinan justru menjadi salah satu perekat
keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya.

C. Itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.
Kompilasi Hukum Islam mempunyai eksistensi dan urgensi yang kuat dalam
tata hukum Indonesia.
Ketentuan itsbat Nikah Pada Pasal 7 angka 3 huruf (c) dan (e) Kompilasi Hukum
Islam.
Sebagai salah satu perangkat hukum yang berlaku di Indonesia Kompilasi
Hukum Islam telah menjadi solusi bagi sebahagian permasalahan hukum bagi
masyarakat Islam Indonesia. Namun demikian, pada bagian-bagian tertentu dari
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ketentuan pasal-pasalnya tidak secara eksplisit dan tegas menjelaskan maksud dari
beberapa pasalnya.
Dari uraian pembahasan sebelumnya telah diungkapkan bahwa di antara pasalpasal yang mengandung banyak interprestasi (penafsiran) tersebut adalah pasal-pasal
yang berkaitan dengan itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama
berdasarkan alasan Pasal 7 angka 3 huruf (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam.
Huruf (c) berbunyi :
Adanya keraguna tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
Huruf (e) berbunyi :
Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan
menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.
Dalam prinsip ajaran Islam, setiap anak yang lahir adalah bersih dan
sepatutnya tidak menanggung beban karena kesalahan/ kelalaian orang tuanya.
Oleh karena itu hukum Islam dan negara berupaya menjadi dan memberi
perlindungan hukum terhadap persoalan tersebut. Sebagai bahagian dari upaya
tersebut adalah melalui Pasal 7 angka 3 Kompilasi Hukum Islam yang telah
mengcover berbagai persoalan terkait dengan itsbat nikah melalui huruf (a), (b), (c)
dan (d), dimana sebagai telah dimaklumi bahwa :
Huruf (a)

:

untuk mengitsbatkan suatu pernikahan dalam rangka perceraian;

Huruf (b)

:

untuk mengitsbatkan pernikahan yang telah ada Akta Nikahnya,
namun ternyata kemudian Akta Nikah tersebut hilang, sehingga
fungsi itsbat nikah disini adalah sebagai pengganti Akta Nikah
yang hilang;

Huruf (c)

:

untuk mengitsbatkan pernikahan yang salah satu syarat atau rukun
nikahnya diragukan keabsahannya;

Huruf (d)

:

untuk mengitsbatkan pernikahan pernikahan yang terjadi sebelum
berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dengan demikian
hal ini itsbat nikah berfungsi sebagai Pengganti Akta Nikah.

Adapun untuk alasan yang lain-lain yang tidak termasuk pada keempat
alasan di atas, dapat menggunakan alasan pada huruf (e). Dengan demikian dapat
dipahami bahwa keberadaan huruf (e) merupakan solusi bagi setiap perkawinan

yang tidak tercatat, namun tidak dapat diitsbatkan melalui huruf (a), (b), (c)
maupun huruf (d).
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan tidak jelasnya maksud
dari huruf (e) di atas adalah dengan tujuan agar setiap itsbat nikah yang tidak
tertampung dengan alasan huruf (a), (b), (c) dan (d), tetap dapat diitsbatkan
pernikahannya, yaitu melalui huruf (e). Dengan kata lain bahwa dalam hal
permohonan itsbat nikah, disamping ada ketentuan pasal-pasal yang tertutup dan
kaku, juga ada ketentuan pasal yang terbuka dan lentur dengan tujuan agar dapat
memberikan perlindungan hukum yang optimal kepada seluruh masyarakat Islam
Indonesia.
Berdasarkan uraian di atas, berkaitan dengan pasal-pasal tentang itsbat
nikah, dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain :
1.

Pasal 7 angka 3 huruf (c) dan (e) termasuk dalam ketentuan itsbat nikah
dengan kategori alasan yang sifatnya elastis dan dinamis, sedangkan huruf
(a), (b) dan (d) termasuk dalam kategori alasan yang kaku dan statis.

2.

Dari segi fungsi itsbat nikah, dapat dipahami bahwa Pasal 7 angka 3 huruf (a),
(b) dan (d), itsbat nikah mempunyai fungsi secara khusus sebagai pengganti
Akta Nikah sebagaimana yang ditegaskan sendiri pada Pasal 7 angka 1 jo.
Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Pasal 7 angka 3 huruf
(c) dan (e) selain juga berfungsi sebagai pengganti Akta Nikah, itsbat nikah
dengan alasan tersebut juga dapat berfungsi sebagai penentu sah atau tidaknya
suatu perkawinan.

3.

Khusus mengenai Pasal 7 angka 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam
merupakan ketentuan yang sangat lentur sehingga memungkinkan setiap
perkawinan dapat dimohonkan itsbat nikahnya dengan alasan tersebut.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
1. Bahwa Implikasi Itsbat Nikah terhadap anak adalah :
a. Anak sah, mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagaimana lazimnya
perkawinan yang tercatat dan mempunyai Akta Nikah.
b. Anak luar nikah, hanya mempunyai hubungan hukum dan nasab dengan
ibunya, dan dengan sendirinya tidak mempunyai kaitan dan konsekwensi
hukum dengan itsbat nikah yang diajukan.
2. Implikasi itsbat nikah terhadap harta.
Bahwa apabila pernikahan telah diitsbatkan, maka segala akibat hukum
perkawinan telah terikat pada pihak-pihak yang terkait, termasuk dalam soal harga
warisan.
3. Bahwa itsbat nikah dalam perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah
apabila ada keraguan tentang sah atau tidaknya suatu syarat atau rukun nikah,
maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal
7 angka (3) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

B. Saran
Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini, sebagai berikut :
1.Bahwa kepada seluruh Departemen Agama, Pengadilan Agama, mengadakan
penyuluhan hukum tentang pencatatan perkawinan agar perkawinan harus
tercatat sehingga tidak terjadi itsbat nikah.
2.Sebagai upaya dan perlindungan terhadap perkawinan yang tidak tercatat agar
segera di itsbatkan ke Pengadilan Agama.
3.Dengan dilaksanakan itsbat nikah oleh orang tua maka kedudukan anak dan harta
dapat mempunyai kepastian hukum.
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