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PERMASALAHAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN TANPA 
AKTA NIKAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 

KAITAN DENGAN HUKUM ISLAM 

(Studi Di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat)  

 
Abstrak 

 
Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis faktor 

penyebab,dampak hukum serta cara penyelesaian permasalahan hukum terhadap 
perkawinan tanpa akta nikah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum 
Normatif Empiris dengan mengunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan 
konseptual,dan pendekatan sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan 
bahwa banyak yang melakukan perkawinan tanpa dicatatkan pada pegawai pencatatan 
nikah, yang disebabkan karena masih kurangnya pemahaman tentang peran 
pentingnya akta nikah, kendala masalah biaya yang sangat tinggi untuk penebusan 
akta nikah, serta terdapat oknum-oknum yang mengambil keuntungan dalam 
penerbitan akta nikah. 

Kata Kunci : Permasalahan Hukum, Perkawinan Tanpa Akta Nikah 

 

THE PROBLEM OF LAW AGAINST MARRIAGE WITHOUT 
MARRIAGE CERTIFICATES ACCORDING TO THE NUMBER 1 OF 1974 

CONNECTION WITH THE LAW ISLAM 

(The Research in Subdistrict Lingsar Regency Lombok Barat) 

                                              ABSTRACT 

The study was conducted to examine and analyzing factors cause, the 
impact of the law, as well as a settlement problems laws against certificates. This 
study use legal normative empirical research by using the approach of law in, 
approach conceptually, and the approach sosiologis. Based on the results of 
research concluded that many do a marriage without a note on employees 
registration marriage. In the cause because it is still a lack of understanding of 
an important role marriage certificates, obstacle problems very hight cost to 
expiation marriage certificates, and there are parties who take advantage in the 
publication of marriage certificates. 

Keywords: The Problem of law, without marriage certificates of marriage 
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PENDAHULUAN 

Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa di muka bumi ini sebagai mahluk 

yang paling sempurna. Allah telah menciptakan segala mahluk yang ada di muka bumi ini 

dengan berpasang-pasangan Manusia diciptakan berpasang-pasangan dalam ikatan sebuah 

perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 

“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan  

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

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. 

Selain pengertian di atas, perkawinan dalam prespektif Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) di Indonesia yang terdapat dalam Pasal 2 KHI yang berbunyi: 

“pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalidhan untuk menaati 

perintah Allah dan melaksanakanya merupakan ibadah”. 

Suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan pencatatan oleh pegawai yang 

berwenang atas hal itu. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) “ tiap-tiap 

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Perlunya 

dilakukan pencatatan pada sebuah perkawinan ialah agar perkawinan tersebut memiliki 

kekuatan hukum, sehingga apabila terjadi masalah dalam suatu perkawinan ada bukti tertulis 

(autentik) yang mengikat antara keduanya. 

Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian (mitsaqan galidzan) 

aspek hukum yang timbul dari ikatan perkawinan. Realisasi pencatatan itu, melahirkan akta 

nikah yang masing-masing dimiliki oleh istri dan suami salinannya. Akta tersebut dapat 

digunakan oleh masing-masing pihak bila terjadi salah seorang suami atau istri melakukan 
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suatu tindakan yang menyimpang, maka salah satu pihak yang dirugikan dapat mengadu dan 

mengajukan gugatan perkaranya ke Pengadilan.1  

Apabila kehidupan suami-istri berlangsung tanpa akta nikah karena adanya suatu 

sebab, KHI membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan isbat 

nikah (penetapan/pengesahan nikah) kepada Pengadilan Agama, untuk kemudian yang 

bersangkutan memperoleh akta nikah sehingga yang bersangkutan mempunyai kekuatan 

hukum dalam ikatan perkawinannya.2 

Dari uraian latar belakang di atas maka saya selaku penulis merumuskan masalah di 

atas menjadi Tiga yaitu: (1). Apakah faktor-faktor penyebab masyarakat di Kecamatan 

Lingsar Kabupaten Lombok Barat tidak memiliki Akta Nikah? (2). Apa dampak hukum 

terhadap perkawinan tanpa Akta Nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  

kaitan dengan Hukum Islam yang terjadi di Kecematan Lingsar Kabupaten Lombok Barat ? 

(3). Bagaimana cara penyelesaian masalah perkawinan tanpa Akta Nikah yang terjadi di 

Kecematan Lingsar Kabupaten Lombok Barat ? 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: (1). Untuk mengatahui 

faktor-faktor penyebab masyarakat tidak memiliki akta nikah, (2). Untuk mengatahui dampak 

hukum terhadap perkawinan tanpa akta nikah, (3). Untuk mengatahui bagaimana cara 

penyelesaian masalah perkawinan tanpa akta nikah. 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : (1). Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam pengembangan khususnya pada 

hukum perdata dan hukum keluarga berkaitan dengan pentingnya akta nikah. (2). Di 

                                                            
1 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Sinar Grafika. Jakarta: 2006. hlm.26 
2Ibid. hlm. 29 
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harapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat pemerintah, maupun legislatife, terutama 

yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif Empiris yaitu penelitian 

yang mengkaji berbagai literature yang terkait dengan penelitian, serta gejala-gejala sosial 

yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Metode yang digunakan adalah Metode 

Pendekatan peraturan Perundang-undangan (statue approach), Pendekatan Konseptual 

(conceptual approach),dan  Metode Pendekatan Sosialogis (Sociologis Approach). 

Tehnik dan Alat Pengumpulan Data yang digunakan antara lain adalah data 

kepustakan dan data lapangan dimana: 

a. Data kepustakan adalah pengumpulan data dengan cara menghimpun dan mengkaji data 

kepustakaan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur serta 

pendapat dari para serjana yang terkait dengan pokok permasalahan yang dibahas. b. Data 

lapangan adalah sebuah pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara 

langsung dan terbuka mengenai masalah yang akan diteliti dengan responden dan 

informan. 
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PEMBAHASAN 

  

A. Gambaran Umum Kecamatan Lingsar  

Kecamatan Lingsar merupakan salah satu dari sepuluh Kecamatan yang ada di 

Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat. Wilayah Kecamatan Lingsar berbatasan 

langsung dengan Kabupaten Lombok Utara di sebelah Utara Kecamatan Narmada di sebelah 

Timur dan Selatan serta Kecamatan Gunungsari sekaligus Kota Mataram di sebelah Barat. 

Letak Kecamatan Lingsar dapat dijelaskan pada tabel-tabel berikut. Meliputi Jumlah desa, 

luas wilayah, Jumlah penduduk dan Kepadatan penduduk/jiwa di Kecamatan Lingsar. 

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Lingsar sebagai berikut : 

a. Di sebelah Utara    :  Kabupaten Lombok Utara. 

b. Di sebelah Timur   :  Kecamatan Narmada. 

c. Di sebelah Selatan :  Kecamatan Narmada. 

d. h  Barat   :  Kecamatan Gunung Sari dan Kota Mataram. Di sebela

                                                           

Dari batas-batas wilayah di atas adapun gambaran umum perdesa tentang luas 

wilayah, jumlah penduduk, dan kepadatan penduduk/jiwa pada Kecamatan Lingsar 

Kabupaten Lombok Barat, dengan Luas wilayah 79,75 Km2 terbagi dalam 15 desa Wilayah 

Kecamatan Lingsar dirinci dalam tabel berikut : 3 

 

 
3Badan Pusat Statistik Kabupaten, Kecamatan Lingsar Dalam Angka, Lombok Barat, 2014, hlm. 37 
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NO DESA LUAS 
WILAYAH 

(Km2) 

JUMLAH 
PENDUDUK KEPADATAN 

PENDUDUK 
(JIWA/Km2) 

1. Peteluan Indah 0,62 3.571 5.759 
2. Lingsar 4,51 3.992 885 
3. Batu Kumbung 28,16 7.142 254 
4. Batu Mekar 11,92 9.123 765 
5. Karang Bayan 5,75 5.050 878 
6. Langko 3,76        6.190 1.646 
7. Sigerongan 4,7 5.488 1.168 
8. Duman 6,91 4.280 619 
9. Dasan Geria 2,26 4.607 2.039 
10. Gegerung 2,94 3.903 1.328 
11. Giri Madya 3,33 2.172 652 
12. Gegelang 1,12 3.178 2.837 
13. Gontoran 1,25 1.986 1.589 
14. Sari Baye 1,73 1.934 1.118 
15. Bug-bug 0,79 3.061 3.876 

       JUMLAH 79,75 65.677 824 

Sumber : Kantor Camat Lingsar 
 
 

B. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB MASYARAKAT DI KECAMATAN LINGSAR 

KABUPATEN LOMBOK BARAT TIDAK MEMILIKI AKTA NIKAH. 

Suatu perkawinan dikatakan sah apabila meliputi syarat internal dan eksternal 

perkawinan, syarat internal yaitu syarat yang menyangkut pihak yang akan melaksanakan 

perkawinan, syarat-syarat internal itu meliputi:4  

1. Persetujuan kedua bela pihak, 2. Izin dari kedua orang tua apabila belum mencapai 

umur 21 tahun, 3. Pria berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun. Pengecualiannya 

yaitu ada Dispensasi dari pengadilan atau Camat atau  Bupati, 4. Kedua bela pihak 

dalam keadaan tidak kawin, 5. Wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus 

                                                            
4 Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika,Jakarta: 2009. hlm.62 
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lewat masa tunggu (iddah). Bagi wanita yang putus perkawinannya karena 

perceraiannya, masa iddahnya 90 hari dan karena kematian 130 hari. 

Syarat eksternal adalah syarat yang berkaitan dengan formalitas–formalitas dalam 

perkawinan. Syarat-syarat itu meliputi:5 

1. Harus mengajukan laporan ke Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk, 2. 

Pengumuman, yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat, yang memuat: 

a). Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat/kediaman dari calon 

mempelai dan dari orang tua calon, disamping itu, disebutkan juga nama istri atau suami 

yang terdahulu. 

b). Hari, tanggal, jam, dan tempat perkawinan dilangsungkan  

Apabila syarat-syarat tersebut di atas telah terpenuhi maka perkawinan dikatakan telah 

tercatat dan akan diterbitkan akta nikah. Akta Nikah adalah alat bukti autentik yang 

diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah sebagai alat bukti konkrit dari suatu perkawinan yang 

sah, agar perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum. Apabila suatu perkawinan tidak 

dicatatkan pada pegawai pencatatan nikah maka perkawinan tersebut tidak sah secara hukum, 

karena perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum secara tertulis. 

Di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu Desa yang 

banyak melangsungkan perkawinan yang tidak dicatat pada pegawai pencatat nikah. 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Responden dan Informan, terjadinya perkawinan tanpa 

akta nikah terdapat beberapa alasan yaitu sebagai berikut :6 

                                                            
5 Ibid, hlm.63 
6Wawancara Kepala Desa Lingsar H.M. Abdul Hadi,SE. dan Responden Tanggal 6 Maret 2016. Di Kantor 

Desa Kecematan Lingsar Timur Kabupaten Lombok Barat. 
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1. Masih kurangnya pemahaman tentang pentingnya peran Akta Nikah. Masyarakat 

pada Kecematan Lingsar banyak yang masih belum memahami peran pentingnya 

akta nikah, dikarenakan masih rendahnya pendidikan yang diperoleh. Karena pada 

umumnya masyarakat tidak memandang pentingnya akan sebuah pendidikan, ada 

tidaknya pendidikan yang diperoleh masyarakat akan tetap melangsungkan 

perkawinan, akan memperoleh perkejaan (bagi laki- laki), dan akan tetap menjadi 

ibu rumah tangga yang mengurus anak dan dapur (bagi perempuan). 2. Kendala 

masalah biaya sehingga dokumen belum diterbitkan. Masyarakat pada Kecamatan 

Lingsar merupakan masyarakat yang berpenduduk dengan mata pencaharian bertani 

dan berternak, yang memiliki penghasilan rata-rata rendah dan tidak tetap, karena 

untuk memperoleh akta nikah, biaya yang dikeluarkan cukup memberatkan bagi 

masyarakat, sehingga akta nikah tersebut belum di peroleh. 3. Terdapat oknum-

oknum yang mengambil keuntungan dalam mengurus penerbitan Akta Nikah. 

Masyarakat pada Kecamatan Lingsar kurang mengetahui bahwasanya penerbitan 

akta nikah sepenuhnya tidak dipungut biaya, namun karena terdapat oknum-oknum 

dari setiap dusun yang tidak bertanggung jawab yang menggambil keuntungan yang 

berlebihan, sehingga masyarakat setempat sulit memperoleh akta nikah. 4. Sistem 

kawin cerai, yang menggangap perkawinan merupakan hal biasa sehingga 

menggangap akta nikah tidak penting. Masyarakat Kecamatan Lingsar merupakan 

mayoritas penduduk yang melakukan perkawinan di usia muda, kebanyakan 

perkawinan banyak terjadi usia muda memicu terjadinya perceraian sangat tinggi. 

Hal ini dikarenakan emosi yang belum stabil pada usia muda. 
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C. DAMPAK HUKUM TERHADAP PERKAWINAN TANPA AKTA NIKAH 

MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN KAITAN DENGAN HUKUM 

ISLAM YANG TERJADI DI KECAMATAN LINGSAR KABUPATEN LOMBOK 

BARAT 

 

Perkawinan yang sah menurut hukum adalah perkawinan yang telah tercatat 

peristiwa perkawinanya pada kantor urusan agama, sedangkan Perkawinan yang tidak sah 

menurut hukum adalah perkawinan yang tidak di catatkan pada pegawai pencatatan nikah, 

perkawinan yang tidak sah menurut hukum yakni nikah sirri. Istilah nikah sirri berasal dari 

terminology Arab sirran dan sirriyyun. Sirran berarti secara diam-diam atau tertutup 

sedangkan kata sirriyun berarti secara rahasia, secara sembunyi-bunyi, atau secara misterius 

sehinnga dikenal istilah nikah sirri artinya nikah rahasia (secret marriage). 

Nikah sirri merupakan perkawinan yang tidak terdaftar secara resmi pada kantor 

pencatatan nikah, karena tidak dilakukan pencatatan peristiwa perkawinan tersebut pada 

pegawai pencatat nikah maka perkawinan tersebut tidak memiliki dokumen-dokumen 

mengenai perkawinan tersebut. Sehingga tidak dapat mengurus hubungan hukum yang akan 

timbul pada perkawinan dikemudian hari. 

Akta nikah diperlukan bukan saja untuk membuat perkawinan sah menurut agama 

dan hukum, tetapi juga terdapat kepentingan-kepentingan lain. Perkawinan yang tidak 

memiliki akta nikah merupakan perkawinan yang tidak sah, yang akan menimbulkan 

beberapa dampak, yaitu sebagai berikut: 
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1. Dampak terhadap Perkawinan yaitu Suatu perkawinan dikatakan sah apabila 

dilakukan menurut kepercayaan dan hukum masing-masing pihak demikian bunyi 

Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. Apabila suatu perkawinan tidak dicatatkan 

pada pegawai pencatat nikah maka perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan 

hukum yang menjamin. Hal tersebut akan memberikan dampak buruk pada status 

perkawinan yang dianggap tidak sah. Perkawinan yang tidak memiliki akta nikah 

tidak diakui oleh negara, pasangan suami istri tersebut dikatakan pasangan yang 

tidak sah secara hukum. Perkawinan tersebut tidak memiliki keterikatan terhadap 

publik, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat mengurus sesuatu yang berkaitan 

dengan hak- hak suami istri secara hukum. Hak-hak suami istri yang dimaksud 

seperti, istri tidak berhak atas nafkah dan warisan jika suami meninggal dunia, istri 

tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian, apabila terjadi cerai hidup 

maka istri kehilangan hak untuk menuntut harta bersama atau warisan, serta apabila 

suami ingin menikah lagi istri tidak dapat menuntut karna perkawinanya merupakan 

perkawinan yang tidak dicatatkan.7 2. Dampak terhadap Anak yaitu Dalam suatu 

perkawinan, Anak merupakan buah hati yang sangat dinantikan serta dicintai oleh 

setiap mahluk yang melakukan perkawinan. Anak adalah hasil dari sebuah 

perkawinan. Seorang anak dapat diakui secara hukum apabila telah diterbitkan Akta 

Kelahiran. Anak yang lahir dari hasil perkawinan tanpa akta nikah akan sulit 

mendapatkan akta kelahiran, karena syarat pembuatan akta kelahiran adalah akta 

nikah dari kedua orang tua. Akta kelahiran merupakan surat keterangan lahir yang di 

                                                            
7Yunilatifi, pencatatan perkawinan tanpa akta nikah, 

http://yunilatifi.blogspot.co.id/2015/11/pencatatanperkawinantanpaaktanikah, di akses pada tanggal 28 maret 
2016.  

 
 

http://yunilatifi.blogspot.co.id/2015/11/pencatatanperkawinantanpaaktanikah
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buat oleh pegawai pencatat yang berwenang. Akta kelahiran tersebut akan sangat 

bermanfaat untuk masa depan seorang anak, karena akta kelahiran memiliki fungsi 

yang banyak. Contoh fungsi dari akta kelahiran antara lain merupakan syarat untuk 

mendaftar pendidikan, dan merupakan syarat pembuatan kartu tanda penduduk 

(KTP) apabila usia seorang anak telah mencapai umur yang telah ditentukan.8 

Selain masalah akta kelahiran, anak hasil dari perkawinan yang tidak sah terdapat 

hak yang tidak bisa diperoleh. Jika salah seorang dari orang tua meninggal dunia, 

dalam hal ini pihak suami, maka anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum 

dengan bapaknya terkecuali dengan ibu kandungnya, sehingga anak tersebut tidak 

dapat menuntut harta warisan dari pihak bapak.9 3. Dampak terhadap Lingkungan 

Sosial yaitu Perkawinan merupakan suatu peristiwa sakral yang didambakan oleh 

setiap insan manusia, untuk menyatukan jalinan cinta yang telah lama dibina untuk 

kemudian membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinnah, mawaddah, 

warrahmah. Tidak sedikit pasangan yang melakukan perkawinan tanpa dicatatkan 

oleh pegawai pencatatan nikah, yang hanya mempermudahkan proses perkawinan 

tanpa memikirkan berbagai macam dampak yang akan ditempuh di kemudian hari. 

Perkawinan yang tidak dicatatkan pada pegawai pencatat nikah banyak 

menimbulkan kerugian karena tidak akan mendapatkan perlindungan hukum oleh 

negara. Dampak perkawinan yang tidak memiliki akta nikah terhadap lingkungan 

yaitu  seperti halnya sepasang suami istri berpergian ke luar daerah. Apabila 

pasangan tersebut memilih menginap disalah satu penginapan sebagai tempat 

peristirahatan, tidak menutup kemungkinan akan terkena razia, apabila terkena razia 
                                                            

8Wawancara Peneliti dengan Responden Nuraini yang melakukan  Isbat nikah. Tanggal 8 Maret 2016. 
9Ibid, hlm.26 
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kedua pasangan tersebut akan dikatakan pasangan perzinahan dan akan 

mengakibatkan masalah bagi keduanya baik secara hukum maupun sosial karna 

tidak dapat membuktikan sebagai pasangan suami-istri.10 Selain terhambat untuk 

bepergian ke daerah lain, pasangan suami istri yang tidak memilki akta nikah pun 

tidak dapat bertempat tinggal atau berdomisili di luar daerah. Di luar daerah yang 

dimaksud ialah di daerah selain tempat pasangan tersebut melakukan 

perkawinannya. Hal ini dikarenakan pasangan tersebut tidak dapat mengurus dan 

memperoleh surat kependudukan untuk tinggal bersama di daerah lain. 

Dari dampak-dampak di atas, dapat diketahui bahwa pentingnya akta nikah dalam 

suatu perkawinan. Karena dalam suatu perkawinan tidak hanya memikirkan untuk 

mempercepat terjadinya proses perkawinan saja namun juga harus memikirkan masalah 

yang akan timbul dari perkawinan tersebut. Oleh karena itu, hendaknya melakukan 

perkawinan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku agar tidak hanya sah secara 

agama tetapi juga sah secara hukum, serta terhindar dari permasalahan hukum yang akan 

terjadi dikemudian hari. 

D. PENYELESAIAN MASALAH PERKAWINAN TANPA AKTA NIKAH YANG 

TERJADI DI KECAMATAN LINGSAR KABUPATEN LOMBOK  BARAT. 

Bagi perkawinan yang tidak memiliki Akta Nikah Kompilasi Hukum Islam berikan 

kesempatan untuk mengajukan isbat nikah (penetapan nikah) kepada Pengadilan Agama, 

sehingga perkawinan tersebut menjadi perkawinan yang sah di mata hukum dan agama. 

Dalam pasal 7 ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang hal tersebut, yaitu 

                                                            
10Wawancara Peneliti dengan Responden Rosiadah yang melakukan  Isbat nikah. Tanggal 8 Maret 2016. 
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(2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan 

isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. (3). Isbat Nikah yang 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 satu 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 Nomor  1 Tahun 1974; 

Isbat nikah merupakan penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah. Isbat nikah 

adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama 

Islam.11 

Adapun prosedur isbat nikah adalah sebagai berikut:12 

1. Menyerahkan surat permohonan isbat nikah kepada Pengadilan Agama setempat, 2. 

Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang menyatakan 

bahwa benar pernikahannya yang terdahulu belum dicatatkan pada Kantor Urusan 

Agama, 3. Surat keterangan dari kepala Desa atau Lurah yang menerangkan bahwa 

yang bersangkutan telah menikah, 4. Foto copy permohonan isbat nikah, 5. Membawa 

saksi 2 orang minimal yang mendengarkan, melihat, serta menyaksikan peristiwa 

perkawinan yang terdahulu, 6. Setelah satu kali sidang langsung memperoleh surat 
                                                            

11Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia,Balai Pustaka. Jakarta: 1989. 
hlm 28. 

12Hukum online, proedur permohonan isbat nikah,         
http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e67428a5d0ea/prosedur-permohonan-isbatnikah, di akses pada tanggal 28 
maret 2016. 
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keputusan bahwa yang bersangkutan telah menikah, kemudian KUA yang akan 

menerbitkan akta nikah tersebut. 

Dalam permohonan isbat nikah pada Pengadilan Agama, terdapat syarat-syarat yang 

harus dipenuhi oleh pemohon, yaitu sebagai berikut: 

1. Surat permohonan isbat nikah rangkap empat, 2. Fotocopy KTP suami-

istri,3.Fotocopy kartu keluarga, 4.Surat keterangan dari desa tentang suami-istri 

waktu menikah (asli), 5. Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama tentang 

tidak tercatatnya perkawinanya yang terdahulu pada register Kantor Urusan 

Agama. 

Sebagaimana yang termasuk dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat 4 adapun 

pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan isbat  nikah antara lain: 

a). Suami atau istri, b).  anak-anak mereka, c). wali nikah d). pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

Setelah pasangan suami-istri melakukan isbat nikah sesuai dengan prosedur yang 

telah ditetapkan oleh peraturan perundan-undangan, maka perkawinan tersebut merupakan 

perkawinan yang sah yang memiliki kekuatan hukum tertulis yang bersifat auntentik, yang 

bukan hanya sah menurut hukum islam melainkan sah menurut peraturan perundang-

undangan yang ada di Indonesia. 
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PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

Bahwa faktor-faktor masyarakat di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat 

tidak memiliki Akta Nikah yaitu pada umumnya masyarakat melakukan perkawinan tanpa 

dicatatkan pada pegawai pencatatan nikah, yang disebabkan oleh beberapa faktor, 

diantaranya adalah kendala biaya yang dirasakan terlalu mahal oleh masyarakat yang 

berpenghasilan rata-rata rendah dan kurangnya pengatahuan tentang betapa pentingnya 

peran akta nikah dalam kehidupan rumah tangga (keluarga), serta banyaknya tangan oknum-

oknum yang tidak bertanggung jawab mengambil keuntungan dalam penerbitan akta nikah. 

Bahwa dampak hukum terhadap perkawinan tanpa akta nikah menurut undang-

undang perkawinan kaitan dengan hukum islam yang terjadi di Kecamatan Lingsar 

Kabupaten Lombok Barat yaitu, berdampak terhadap anak dari hasil perkawinan 

menyangkut pendidikan dan pembuatan kartu tanda penduduk dan berdampak pada 

Lingkungan sosial. 

Bahwa penyelesaian masalah perkawinan tanpa Akta Nikah yang terjadi di 

Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat yaitu dengan melakukan Isbat nikah sesuai 

dengan prosedur yang telah ditetapkan  kemudian para pihak yang melakukan Isbat nikah di 

Pengadilan Agama untuk memperoleh Akta Nikah sehingga perkawinannya merupakan 

perkawinan yang memiliki kekuatan hukum yang auntentik. 
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B. SARAN 

 Perlunya di adakan sosialisasi pada masyarakat Kecamatan Lingsar Kabupaten 

Lombok Barat mengenai pentingnya Akta Nikah dalam hidup rumah tangga (keluarga). 

Agar tidak ada lagi pihak-pihak yang mengangap remeh tentang pentingnya peran Akta 

Nikah serta untuk menghindari diri dari hal-hal yang bertentangan dengan hukum yang tidak 

diinginkan di kemudian hari  

Diharapkan adanya tindakan keras dari aparat penegak hukum untuk menindak 

lanjuti pihak-pihak yang menjalankan tugas dan kewajiban diluar dari ketentuan yang telah 

ditetapkan, sehingga tercapai kehidupan yang berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia. 

  Perlunya dilakukan revisi dan harmonisasi hukum yang ada di Indonesia supaya 

hak-hak dasar istri dan anak hasil dari pernikahan sirri mendapatkan perlindungan, karna 

setiap subyek hukum merupakan mahluk sosial yang memiliki hah-hak asasi sebagai warga 

Negara Indonesia dan tingkat perkawinan sirri dapat teratasi. 
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