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ABSTRAK 

Rizky Noorsyifa. 2021.Pendapat Hakim Tentang Isbat Nikah Yang Terjadi Di 

Pengadilan Agama Pulang Pisau. Skripsi, Program Studi Hukum 

Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dra. Hj. Wahidah, 

MHI, (II) Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH. 

Kata Kunci : Pendapat Hakim, Isbat Nikah.  

Penelitian ini dilatar belakangi dari sebuah kasus yang peneliti temukan di 

mana ada pasangan suami istri yang ingin mengisbatkan pernikahannya ke 

Pengadilan Agama pulang pisau tetapi permohonannya ditolak oleh salah satu 

hakim dengan alasan pernikahannya tidak ada yang harus dilindungi dan tidak ada 

kemaslahatan dalam pernikahan pasangan suami istri tersebut. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat hakim Pengadilan 

Agama Pulang Pisau mengenai perkara isbat nikah. Di samping itu juga untuk 

mengetahui dasar hukum dari pendapat hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau 

mengenai isbat nikah.  

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Dengan teknik 

pengumpulan data melalui wawancara. Selanjutnya, data diolah dengan teknik 

editing, matriks dan klasifikasi. Kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif 

sehingga diperoleh kesimpulan. Lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan 

Agama Pulang Pisau. 

Hasil penelitian ini menunjukkan: pertama: Pendapat hakim Pengadilan 

Agama Pulang Pisau terhadap isbat nikah yang diterima dan ditolak itu sudah 

sesuai dengan Undang-undang yang berlaku di Indoneisa. Akan tetapi, salah satu 

hakim menolak dengan alasan tidak ada kemaslahatan dari pernikahan tersebut. 

Kedua: Hukum yang mendasar bahwa isbat nikah bisa diterima dan juga bisa di 

tolak ialah terdapat pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 7, Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2, Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Yang 

mendasari tentang di tolaknya perkara itsbat nikah di pengadilan agama jika dari 

segi norma hukum dan pelaksanaannya tidak bisa memenuhi maka pengajuan 

perkara itsbat nikah di pengadilan agama di tolak. 
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KATA PERSEMBAHAN 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

اَلُم َعلَى َاْشَرِف ْاالَ  ٍد, َوَعلَى اَِلِه  نِْبَياِء َواْلُمْر َسِلْيَن َسيِِّدنَا َوَمْوالَنَااَْلَحْمُد هلل َربِّ ْالَعاَلِمْيَن َوالصَّاَلُة َوالسَّ ُمَحمَّ
 َوَصْحِبِه َاْجَمِعْيَن . اَمَّا بَ ْعدُ 

Puji syukur yang tak henti terucap kepada Allah swt. yang setiap saat selalu memberikan kesehatan, 

memberikan taburan cinta dan kasih sayang-Nya yang telah menganugerahkan kekuatan, 

ketabahan dan kesabaran, membekaliku dengan ilmu yang tak terhingga serta karunia dan petunjuk 

kemudahan yang telah Engkau berikan, hingga akhirnya skripsi yang sangat sederhana ini dapat 

saya selesaikan. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. 

beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. 

Karya sederhana ini terlihat istimewa oleh dua orang yang teristimewa dalam hidupku, dan karya 

sederhana ini ku persembahakan untuk mereka berdua, yaitu Abah (So’aidi Effendi, Alm) dan 

Mama (Jarniah). Terima kasih banyak yang tak terhingga untuk kalian berdua yang telah mengisi 

duniaku dengan begitu banyak rasa syukur, selalu menjagaku dalam doa-doa kalian, selalu 

mendukungku dalam mengejar semua impianku. Abah dan Mama telah banyak melalui kehidupan 

yang berlika-liku, perjuangan dan rasa sakit. Maka dari itu segala perjuanganku dan kebahagiaan 

yang ku dapatkan selalu ku persembahkan untuk kalian berdua, saya berjanji tidak akan 

membiarkan perjuangan kalian untukku sia-sia begitu saja. Aku ingin melakukan yang terbaik 

untuk setiap kepercayaan yang kalian berikan. Aku akan tumbuh, untuk menjadi yang terbaik yang 

aku bisa. Terkhusus untuk mama, mama adalah my love, my superhero and my everything. 

Pencapaian ini adalah persembahan istimewaku untuk Abah dan Mama. Aku mencintai kalian… 

Setiap hariku, aku selalu ingin terlihat menjadi orang yang sempurna dan paling terbaik untuk 

Adikku (Maulida Aprilia), aku akan selalu berusaha menjadi kakak yang baik untukmu dan akan 

selalu berusaha untuk membantu mewujudkan ingin dan harapmu, aku menyayangimu. Skripsi 

sederhana ini juga aku persembahkan untukmu, terima kasih kamu selalu baik padaku. Dan juga 

tak lupa untuk seluruh keluarga ku yang juga selalu mendukungku, membantuku lewat doa-doa 

kalian dalam pendidikanku, terima kasih banyak untuk kalian semua. 

Dalam waktu yang terlewati bersama, dalam setiap cerita yang terangkai, dalam kasih tak lekang 

waktu, terima kasih untuk cinta yang tak pernah terganti. Terima kasih buat KAMU yang mengisi 

hati ini, seseorang yang selalu mensupport aku, membantu aku bahkan juga menyumbangkan 

pikiranmu dalam pembuatan skripsi ini, karena banyaknya bantuanmu juga aku bisa menyelesaikan 

skripsi ini. 
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Dan untuk kawan-kawanku Herdina Fujianti, Selva Maulika, Fella Erlinda Iswahyudi, Misna Santia, 

Melati Sukma, Rimawati, Norsyifa, Halimaktul Sakdiah, Risa Maulidah, Siti Mahmudah, Mitha 

Eghi Diah Safitri, Noor Asiyah, Arifah, Baitul Ma’wah, Ayu Azhari. Terkhusus Husnul Mahmudah 

terima kasih telah menyumbangkan tenaga dan pikiranmu untuk membantuku dalam pembuatan 

skripsi ini. Untuk kawan-kawanku semua berkat do’a dan dorongan dari kalian skripsi ini akhirnya 

selesai juga. Terima kasih kalian sudah mau berteman denganku selama ini bahkan sampai 

sekarang, terima kasih atas segalanya, segala hal baik dari kalian sangat berarti bagiku. Semoga 

pertemanan kita selalu terjaga selamanya, sampai kelak berkumpul lagi di syurga-Nya Allah Swt. 

Aamiin… 

Untuk kawan-kawan lokal B HKI 2016, terima kasih atas kebersamaan dan kebahagiaannya selama 

ini, suka duka kita lalui bersama, aku tak akan pernah melupakan kalian semua, aku beruntung 

bertemu kawan-kawan satu lokal seperti kalian, semoga kita bisa sukses bersama dan bertemu lagi. 

Untuk Abang Ber (Abdul Bari) terima kasih sudah membantu di penghujung perjuangan, tanpa 

bantuan pian skripsi ini belum bisa di munaqasyahkan. Dan untuk kawan-kawan satu angkatan ku 

HKI 2016 terima kasih telah menemani masa-masa kuliah ku, masa kuliah ku tak menjadi suram 

karena kalian, banyak warna dan kebahagiaan mengenal kalian semua, mohon maaf apabila aku 

ada salah dalam berucap atau pun dalam perbuatan yang tidak berkenan dan membuat hati kalian 

sakit. Terima kasih atas kenangan yang kalian buat bersamaku. Ku doakan semoga kalian sukses 

dan kita bisa bertemua lagi. 

Untuk organisasiku tercinta SANGGAR KERETA beserta ISINYA, terimakasih telah mewarnai 

kuliahku yang terkadang juga menjadi tempatku berteduh saat jam kuliahku kosong atau saat aku 

lagi suntuk, caelah suntuk hahaha!! Banyak sekali aku mendapatkan teman baru, pengalaman baru, 

dan banyak hal yang kudapatkan dari organisasi serta isinya ini. Terimakasih banyak untuk semua 

seni yang telah mewarnai perjalanan kuliahku. Caelah haha!! 

Dan terakhir tidak lupa, terimakasih untuk Aku untuk diriku sendiri, terimakasih sudah tidak 

menyerah walau sering kali merasa kalah dan selalu mau berjuang sekalipun dalam situasi yang 

sangat terpuruk. 

Thanks For All 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, atau sebagian lagi dengan 

huruf dan tanda sekaligus. 

 

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 

pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 

Januari 1988, sebagai berikut: 

 

1. Konsonan Tunggal 

 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba‟ B Be ة

 Ta‟ T Te ث

 Sa‟ Ś es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Ża Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es ش

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 Ain „ Koma terbalik di atas„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L „el ل

 Mim M „em و

ٌ Nun N „en 

 Waw W We و

ِ Ha‟ H Ha 

 Hamzah „ Apostrof ء

 Ya‟ Y Ye ى
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2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 

 

 Ditulis Muta‟aqqidin يتعقديٍ

 Ditulis „iddah عدة

 

3. Ta’ marbutah 

a) Apabila dimatikan ditulis h. 

 Ditulis Hibbah هبت

 Ditulis Jizyah جسيت

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke 

dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali 

apabila dikehendaki lafal aslinya). 

 

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h. 

 

 ‟Ditulis Karāmah al auliyā كريت األونيبء

 

b) Apabila ta‟ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan 

dhammah ditulis t. 

 

 Ditulis Zakātul-fiṭri زكبة انفطر

 

4. Vokal pendek 

 

  ِ  Kasrah Ditulis I 

  ِ  fatḥah Ditulis A 

  ِ  ḍammah Ditulis U 

 

5. Vokal panjang 

 

1 
Fathah + alif 

 جبههيت
Ditulis 

  Ā 

Jāhiliyyah 

2 
Fathah + ya‟ mati 

 يسعي
Ditulis 

Ā 

yas‟ā 

3 
Kasrah + ya‟ mati 

 كريى
Ditulis 

Ī 

Karīm 

4 
Dhammah + wawu mati 

 فروض
Ditulis 

Ū 

Furūd 
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6. Vokal rangkap 

 

1 
Fathah + ya‟ mati 

 بيُكى
Ditulis 

Ai 

Bainakum 

2 
Fathah + wawu mati 

 قول
Ditulis 

Au 

Qaulun 

 

 

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof 

 

 Ditulis A‟antum أأَتى

 Ditulis U‟iddat أعدث

 Ditulis La‟in syakartum نئٍ شكرتى

 

8. Kata sandang alif + lam 

 

a) Apabila diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”. 

 

 Ditulis al-qur‟ān انقرأٌ

 Ditulis al-qiyās انقيبش

 

b) Apabila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya. 

 

 Ditulis as-samā انسًبء

 Ditulis asy-syams انشًص

 

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

 

 Ditulis żawī al-furūd ذوً انفروض

 Ditulis ahl as-Sunnah أهم انسُت
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KATA PENGANTAR 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

اَلُم َعلَى َاْشَرِف ْاالَ  ٍد, َوَعلَى اَِلِه  نِْبَياِء َواْلُمْر َسِلْيَن َسيِِّدنَا َوَمْوالَنَااَْلَحْمُد هلل َربِّ ْالَعاَلِمْيَن َوالصَّاَلُة َوالسَّ ُمَحمَّ
 َوَصْحِبِه َاْجَمِعْيَن . اَمَّا بَ ْعدُ 

 

Segala puji syukur Peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat 

dan karunia-Nya yang diberikan kepada Peneliti. Sholawat serta salam Peneliti 

haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad Saw beserta para sahabat, kerabat 

serta orang-orang istiqamah mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman. 

Alhamdulillah Peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pendapat 

Hakim tentang Isbat Nikah yang Terjadi di Pengadilan Agama Pulang Pisau” 

dengan baik dan sesuai harapan. Skripsi ini sebagai bentuk perwujud tugas akhir 

Peneliti untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum 

di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.  

Peneliti menyadari telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan 

dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga 

dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati 

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada seluruh dosen 

yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan untuk di pelajari. 

Ucapan terima kasih ini terutama Peneliti haturkan kepada yang terhormat: 

1. Dekan Fakultas Syariah UIN Anatasari Banjarmasin Dr. H. Jalaluddin, M. 

Hum. yang berkenan menerima dan menyetujui judul skripsi ini. 

2. Ketua Program studi Hukum Keluarga Islam UIN Antasari Banjarmasin 

sekaligus Dosen Pembimbing (I) Dra. Hj. Wahidah, M.HI. yang telah banyak 
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memberikan bimbingan dan arahan yang berharga serta koreksi dalam 

Penelitian skripsi ini. 

3. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. selaku dosen pembimbing (II) yang telah 

banyak memberikan bimbingan dan arahan yang berharga serta koreksi dalam 

Penelitian skripsi ini. 

4. Seluruh dosen yang telah berjasa memberikan ilmu, mendidik dan 

membimbing Peneliti selama perkuliahan hingga dapat menyelesaikan studi di 

Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin ini. 

5. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin serta 

jajaran stafnya yang telah memberikan pelayanan yang baik, sehingga 

memudahkan Peneliti dalam hal administrasi menyangkut penelitian ini. 

6. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan 

Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, beserta seluruh staf yang telah 

memberikan pelayanan dan peminjaman sejmlah literature yang diperlukan 

dalam penyusunan skripsi ini. 

7. Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau, beserta seluruh stafnya yang telah 

banyak membantu serta memberi izin kepada Peneliti dalam rangka untuk 

melakukan penelitian, agar Peneliti dapat memperoleh data yang diperlukan 

dalam Penelitian skripsi ini. 

8. Seluruh Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau yang telah banyak membantu 

dan memberikan data untuk penyusunan dan penelitian skripsi ini. 
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Atas semua bantuan, bimbingan dan jasa mereka kepada peneliti semoga 

menjadi amal jariyah, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat, karunia-Nya dan 

ganjaran yang berlipat ganda. Peneliti sadar bahwa dalam Penelitian skripsi ini 

memiliki keterbatasan dan ketidak sempurnaan selama dalam Penelitian. Peneliti 

berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat kepada semua pihak terutama 

untuk peneliti sendiri. Aamiin Ya Rabbal „Alamin.    

 

 

 

 

Banjarmasin, 18 Mei 2021 

 

 

 

Peneliti 
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