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ABSTRAK 

AKIBAT HUKUM APABILA PERMOHONAN PENGESAHAN 

PERKAWINAN YANG TIDAK TERCATAT DITOLAK  

OLEH PENGADILAN AGAMA 

 

Oleh 

 

Adhitya Rionansyah 

 

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana pengesahan 

perkawinan yang tidak tercatat oleh Pengadilan Agama kota Palembang? dan 

Bagaimana akibat hukum apabila permohonan pengesahan perkawinan yang tidak 

tercatat ditolak oleh Pengadilan Agama kota Palembang?. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian hukum sosiologis yang bersifat normatif. 

Sejalan dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan 

di atas, dapat disimpulkan bahwa: Pengesahan perkawinan yang tidak dicatat di 

Petugas Pencatat Nikah oleh Pengadilan Agama, yaitu Permohonan Itsbat nikah 

dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau salah satu dan suami istri, anak, wali 

nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada 

Pengadilan Agama dalam wilayah hukum pemohon bertempat tinggal dan 

permohonan itsbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang 

jelas serta konkret dan Akibat hukumnya apabila permohonan pengesahan 

perkawinan yang tidak dicatat di Petugas Pencatat Nikah ditolak oleh Pengadilan 

Agama, maka perkawinan tersebut atau nikah sirri tersebut tetap merupakan 

pernikahan yang tidak sah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1 974 atau 

Kompilasi hukum Islam. 

 

Kata Kunci : Akibat Hukum, Pengesahan Perkawinan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Swt yang memiliki 

kedudukan mulia dibanding makhluk lainnya Pada dasarnya manusia adalah 

makhluk sosial sehingga manusia selalu bersama manusia lainnya dalam 

pergaulan hidup dan kemudian bermasyarakat. Hidup bersama dalam 

masyarakat merupakan suatu keniscayaan bagi manusia. Dari hubungan antara 

sesama manusia tersebut menimbulkan rasa saling membutuhkan, 

menghormati dan menyayangi antara satu sama lain. Salah satu bentuk hidup 

bersama yang terkecil adalah keluarga. Keluarga ini terdiri dan ayah, ibu, dan 

anak yang terbentuk karena perkawinan. 

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan dalam Pasal 1 menegaskan bahwa “Perkawinan merupakan ikatan 

lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri 

dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini menunjukkan bahwa pada 

akhirnya perkawinan dimaksudkan agar setiap manusia baik laki-laki ataupun 

perempuan dapat memperoleh kebahagiaan1. 

Dengan adanya ikatan lahir dan batin sebagaimana termaktub dalam 

pasal 1 ayat 1 perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum di samping 

                                                 
1 Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, 2003, Hukum Perdata Islam di 

Indonesia Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU 1/1974 sampai KHI, 

Mizan, Jakarta, hlm. 45 
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perbuatan keagamaan yang memenuhi syariat Islam. Sebagai perbuatan 

hukum karena perbuatan itu menimbulkan akibat-akibat hukum baik berupa 

hak atau kewajiban bagi keduanya. Sedangkan sebagai akibat perbuatan 

keagamaan karena dalam pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran-

ajaran dan masing-masing agama dan kepercayaan yang sejak dahulu sudah 

memberi aturan-aturan dalam perkawinan. 

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada Pasal 

2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah : “Pernikahan 

yaitu akad yang sangat kuat atau milisaqan ghalidzan untuk menaati perintah 

Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” 

Agama Islam menekankan betapa penting syarat sahnya perkawinan 

terutama untuk menentukan sejak kapan sepasang pria dan wanita itu 

dihalalkan melakukan hubungan suami istri sehingga terbebas dari dosa 

perzinaan. Zina merupakan perbuatan yang sangat kotor dan dapat merusak 

kehidupan manusia. 

Oleh sebab itu, agama Islam menetapkan zina adalah perbuatan dosa 

besar yang bukan saja menjadi urusan pribadi yang bersangkutan dengan 

Tuhan belaka tetapi juga termasuk kejahatan (pidana) di mana negara 

melindungi dan wajib memberi sanksi-sanksi terhadap yang melakukannya, 

apalagi di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam maka 

hukum Islam sangat mempengaruhi sikap moral dan kesadaran hukum 

masyarakatnya. 
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Berdasarkan uraian di atas, yang menjadikan agama Islam 

menggunakan azas atau tata cara perkawinan yang sederhana, dengan tujuan 

agar seseorang tidak terjebak atau terjerumus ke dalam perzinaan. 

Tata cara perkawinan yang sah dalam Islam adalah memenuhi 

Rukunnya. Sebagaimana yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam bab IV 

bagian kesatu pasal 14 yang menyebutkan “Untuk melaksanakan perkawinan 

harus ada (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah, (d) dua orang saksi, 

(e) ijab dan kabul. Tata cara yang sederhana ml nampaknya sejalan dengan 

Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya akan 

disebut UU No.1 Tahun 1974) pasal 2 ayat 1 yang berbunyi : Perkawinan 

adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan 

kepercayaannya. Dan pasal tersebut sepertinya memberi peluang-peluang bagi 

hukum adat untuk mengikuti dan bahkan berpadu dengan hukum Islam dalam 

perkawinan. Selain itu disebabkan oleh kesadaran masyarakatnya yang 

menghendaki demikian. 

Salah satu tata cara perkawinan yang masih kelihatan sampai saat ini 

adalah perkawinan yang tidak dicatatkan pada pejabat yang berwenang 

atau disebut sebagal Perkawinan Sirri (perkawinan di bawah tangan/ 

rahasia/ diam-diam), perkawinan ini hanya dilaksanakan di depan 

penghulu atau Kyai dengan memenuhi rukun nikah, namun perkawinan ini 

tidak sampai dicatatkan di kantor yang berwenang.2 

 

Dari berbagai peraturan Hukum Islam yang ada, dapat kita amati 

bahwa peraturan perkawinan yang sesuai dengan kaidah islam dan hukum 

positif yang berlaku adalah bertujuan untuk memuliakan baik suami maupun 

istri yang terikat dalam tali perkawinan tersebut. Akan tetapi fenomena 

                                                 
2 Beni Ahmad Saebani, 2009, Fiqh Munakahat, Mizan, Jakarta, hlm. 84 
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perkawinan yang terjadi sekarang ini agaknya sudah banyak yang 

menyimpang dari aturan tersebut. Beberapa masalah perkawinan yang timbul 

antara lain seperti: Perkawinan sirri (kawin di bawah tangan/ secara diam-

diam), talak (cerai) di bawah tangan), serta pembagian harta bersama yang 

terdapat dalam perkawinan sirri tersebut apabila terjadi perceraian. 

Sesungguhnya bahwa perkawinan dalam agama islam sudah sah 

apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Bertemunya rukun 

dengan syarat inilah yang menentukan sahnya suatu perbuatan secara 

sempurna. 

Memang model perkawinan menurut hukum Islam sudah dianggap 

sah, namun tidaklah demikian apabila perkawinan tersebut dihubungkan 

dengan ketentuan UU No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 2 berbunyi: “Tiap-tiap 

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 

Jelaslah bahwa suatu perkawinan itu haruslah didaftarkan dan dicatatkan di 

kantor pencatat nikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Tetapi pada kenyataannya, kebanyakan dan masyarakat Indonesia 

belum sadar hukum tentang pelaksanaan perkawinan. Sehingga masih ada 

beberapa warga masyarakat Indonesia yang melakukan perkawinan sirri tanpa 

menyadari akibat yang ditimbulkan dan perkawinan yang mereka lakukan itu. 

Peraturan yang ketat mengenai perkawinan dalam berbagai peraturan 

perundangan yang berlaku di Indonesia adalah untuk tujuan yang positif, 

yaitu untuk melindungi kepentingan Warga Negaranya tersebut. Perkawinan 

yang sah akan menimbulkan akibat hukum yang jelas. Sementara perkawinan 
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yang dilakukan secara sirri, secara hukum akan menimbulkan kerugian dan 

kesulitan bagi para pihak di kemudian hari. Istri yang dinikahi secara Sirri 

akan mendapat perlakuan tidak sama seperti istri yang dinikahi secara sah, 

dan karenanya tidak berhak atas nafkah dan warisan dan suami serta tidak 

berhak atas harta gono-gini dalam hai terjadi perceraian. Terhadap anak, 

statusnya menjadi anak luar kawin dan karenanya ia hanya mempunyai 

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta sewaktu-waktu 

ayahnya dapat menyangkal keberadaan anak tersebut, selain itu ia tidak 

berhak atas nafkah hidup, biaya pendidikan, serta warisan dan ayahnya. Jika 

suami meninggal dunia, maka istri atau anak-anak keturunannya tidak 

memiliki hak untuk mewarisi harta suaminya. Ketentuan ini juga berlaku jika 

istri yang meninggal dunia. 

Penulis melihat berbagai fenomena yang terjadi dalam perkawinan 

sirri, sebagian masyarakat berpendapat bahwa dengan perkawinan sirri ini 

prosedur pelaksanaannya lebih mudah dan biayanya lebih murah. Selain itu, 

dari segi kultur pendidikan warga masyarakat yang melaksanakan perkawinan 

sirri masih cukup rendah sehingga pengetahuan warga masyarakatnya pun 

terbatas. 

Dari beberapa uraian di atas timbul permasalahan yang harus dijawab 

dalam kaitannya dengan pelaksanaan perkawinan sirri dan akibat hukum yang 

ditimbulkannya. Karena setiap perbuatan hukum pastilah menimbulkan akibat 

hukum. Begitu pula perkawinan sirri yang merupakan perbuatan hukum pasti 

menimbulkan akibat-akibat hukum. Akibat hukum tersebut misalnya bagi 
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pasangan suami istri, status anak yang dilahirkan, dan juga terhadap harta 

benda dalam perkawinan. 

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka penulis ingin meneliti 

lebih lanjut mengenai permasalahan yang menjadi latar belakang dan 

menyusunnya dalam skripsi ini, dengan judul AKIBAT HUKUM APABILA 

PERMOHONAN PENGESAHAN PERKAWINAN YANG TIDAK 

TERCATAT DITOLAK OLEH PENGADILAN AGAMA. 

 

B. Permasalahan 

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengesahan perkawinan yang tidak tercatat oleh Pengadilan 

Agama kota Palembang? 

2. Bagaimana akibat hukum apabila permohonan pengesahan perkawinan 

yang tidak tercatat ditolak oleh Pengadilan Agama kota Palembang? 

 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan 

dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat 

pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkut paut dengan Pengesahan 

dan akibat hukum perkawinan yang tidak dicatat di Petugas Pencatat Nikah 

oleh Pengadilan Agama. 

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan 

pengetahuan yang jelas tentang: 
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1. Pengesahan perkawinan yang tidak tercatat oleh Pengadilan Agama kota 

Palembang 

2. Akibat hukum apabila permohonan pengesahan perkawinan yang tidak 

tercatat ditolak oleh Pengadilan Agama kota Palembang.. 

 

D. Definisi Konseptual 

1. Perkawinan Sirri merupakan satu istilah yang dibentuk dari dua kata, yaitu 

nikah dan sirri. Kata nikah dalam bahasa Indonesia yang merupakan kata 

serapan dan bahasa Arab, yaitu nakaha, yankihu, nikahan. Yang artinya 

adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri 

(dengan resmi).3 Dan kata sirri adalah salah satu kata Bahasa Arab yang 

berasal dari sirran atau sirriyun. Secara etimologi kata sirran berarti 

secara diam-diam atau tertutup, secara batin atau di dalam hati. Sedangkan 

kata sirrzyun berarti secara rahasia, secara sembunyi-sembunyi, atau 

misterius.4 

2. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa 

perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

3. Nikah menurut bahasa (Etimologi) yaitu : “berkumpul menjadi satu, Nikah 

menurut syara’ (terminologi) yaitu: “ Suatu akad yang berisi pembolehan 

                                                 
3 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

Balai Puslaka, Jakarta, hlm. 614 

 
4 Abdurrahman Al-Jaziri, 2004, Kitab al-Fiqh ‘ala Mazahib al-Arba’ah, Juz IV, Dar 

al-Pikr, Kairo, hlm. 278 
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melakukan persetubuhan dengan menggunakan lapaz Inkahin 

(menikahkan) atau Tazwij (mengawinkan) “Nikah menurut hukum perdata 

ialah : “Pertalian yang syah antara seorang lelaki dan seorang perempuan 

untuk waktu yang lama”. Nikah menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 

1974 ialah : “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. 

4. Itsbat nikah adalah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. 

Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau tidak 

dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA (Kantor 

Urusan Agama) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).5 

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian 

hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian 

hukum normatif, yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum 

dan penelitian terhadap efektivitas hukum. 

2. Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan 

                                                 
5 Mukti Arto, 1996, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama Pustaka 

Pelajar, Yogyakarta, hlm. 41. 
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perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan 

buku-buku lainnya. 

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang 

diperoleh dari pustaka, antara lain: 

a. Bahan hukum primer 

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (authoritatif) yang terdiri dari 

peraturan perundang-undangan, antara lain:  

1) Hukum Islam 

2) Hukum dan Peraturan Perundangan tentang Perkawinan 

3) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 

4) Kompilasi Hukum Islam. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil 

penelitian, hasilnya dan kalangan hukum, dan seterusnya. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, 

ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan 

yaitu melalui studi kepustakaan (libraryresearch) yaitu penelitian untuk 

mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan 
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menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian 

serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan 

permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, 

perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam 

penulisan skripsi ini. 

4. Teknik Analisa Data 

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan 

diklasifikasikan. baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya 

menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, 

sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan 

interpretasi data dan pemahaman basil analisis. Selanjutnya hasil dan 

sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan 

menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku 

khusus pada masalah tertentu dan konkret yang dihadapi. Oleh karena itu 

hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, 

sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam 

penelitian. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut: 

Bab I, Merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, 

Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Definisi Konseptual, 

Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan. 
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Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang 

erat kaitannya dengan Pengertian Perkawinan, Syarat dan Rukun Perkawinan, 

Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan, Pencatatan Perkawinan, dan 

Kompetensi Pengadilan Agama. 

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan Pengesahan 

perkawinan yang tidak dicatat di Petugas Pencatat Nikah oleh Pengadilan 

Agama dan Akibat hukumnya apabila permohonan pengesahan perkawinan 

yang tidak dicatat di Petugas Pencatat Nikah ditolak oleh Pengadilan Agama. 

Bab IV, Berisikan Kesimpulan dan Saran. 
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