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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sidang adalah pertemuan formal untuk menghasilkan suatu putusan 

dengan menggunakan aturan-aturan yang jelas. Sidang dilakukan dalam sebuah 

ruangan yang dipimpin oleh pimpinan sidang yang disebut dengan presidium 

(pengertian persidangan, diakses pada rabu, 10-09-2014, dari 

http://www.pustakasekolah.com).  

Hilman Hadikusuma menjelaskan,Kata sidang memiliki arti rapat, kumpul, 

runding, atau juga berarti persidangan yang menunjukkan rapatan anggota-

anggota suatu panitia, dewan, majelis, mahkamah, dan sebagainya, juga dalam arti 

segenap anggota dewan, rapat pengurus atau segenap anggota pengurus, atau 

dalam arti para, sekalian, segala, segolongan, misalnya disebut sidang pembaca, 

sidang pendengar, sidang jum‟at, dan sebagainya. Kata sidang pada umumnya 

berarti beberapa kali rapat, kesatuan beberapa rapat sampai mengambil 

keputusan(Ade Rika, 2014: 1). 

 Pada SEMA Nomor 10 Tahun 2010, Pasal 1 ayat (8) di jelaskan bahwa 

Sidang keliling adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau 

sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah 

hukumnya, tetapi di luar tempat kedudukan pengadilan (SEMA Pasal 1, ayat (8) 

Nomor 10 Tahun 2010). 

Semua orang dapat mengajukan perkaranya untuk diselesaikan melalui 

pelayanan sidang keliling oleh Pengadilan Agama setempat. Tidak semua 
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Pengadilan Agama melaksanakan sidang keliling, terutama Pengadilan Agama 

yang berada di Kota atau di Ibukota Propinsi. Sidang Keliling dilaksanakan sesuai 

dengan kebutuhan dan melayani perkara biasa dan perkara prodeo. Semua perkara 

baik perkara biasa maupun perkara prodeo pada dasarnya dapat diajukan melalui 

sidang keliling. 

Adapun tujuan dari sidang keliling salah satunya adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan yang 

tempat tinggalnya jauh untuk mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan 

(justice for all dan justice for the poor). 

2. Mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. 

3. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum syari‟ah Islam 

yang penegakannya menjadi tugas dan fungsi serta wewenang 

Pengadilan(Ade Rika, 2014: 1-2). 

 Di Desa campaka tempatnya kecamatan campaka kabupaten cianjur 

mayoritas pekerjaannya adalah petani dan banyak juga warga masyaarakat yang 

pekerjaanya hanya sebagai buruh kuli di lahan perkebunan dan pesawaahan 

sehingga tingkat penghasilannya dikategorikan menengah ke bawah dan mereka 

memerlukan perhatian dan bantuan dari pemerintah untuk menunjang kehidupan 

mereka. Disamping itu banyak sekali permasalahan-permasalahan yang 

dikeluhkan oleh warga masyarakat Desa Campaka kecamatan Campaka yang 

paling dominan diantaranya adalah permasalahan tentang pernikahan diluar 

pencatatan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Campaka sehingga dalam hal 

ini banyak program-program desa yang terhambat dalam memberikan bantuan 
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kepada masyarakat baik dari hal bantuan kesehatan, pendidikan maupun pinansial 

bagi masyarakat yang tidak mampu karena banyak masyarakat yang tidak 

mempunyai buku nikah yang sah dengan kata lain pernikahan dibawah tangan. hal 

ini sesuai dengan apa yang di jelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 Pasal 2 ayat (2) Pada dasarnya tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 2 ayat (2) Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ) 

Selanjutnya Kepala Desa menambahkan bahwa masih banyak warga masyarakat 

Desa Campaka yang belum terdata mengenai kepemilikan Buku Nikah dan 

diperkirakan semuanya hampir lebih dari pada seratus pihak warga masyarakat 

yang tidak mempunyai buku nikah. 

Jadi di desa campaka masih banyak sebagian masyarakat yang tidak 

mempunyai buku nikah permasalahannya karena masih banyak oknum oknum 

yang tetep meminta sebagai jasa biyaya pencatatan nikah tersebut. Sementara 

dalam kondisi ini masyarakat tidak mampuh untuk membayarnya, „‟karena apa‟‟, 

karena tidak mampunyai uang  untuk membayar pencatatan buku nikah tersebut. 

Disana juga  sudah jelas ada dasar hukum itu sendiri yaitu sudah ada bentuk 

penetapan isbat nikah prodeo dari pengadilan, sudah dinyatakan bahwa masrakat 

tersebut benar - benar tidak mampuh, maka dari itu kalau misalkan dari 

pengadilannya sudah di tetepkan secara prodeo, maka ke KUA pun harus secara 

prodeo, jadi dengan permasalahan atau dengan kondisi tersebut  masarakat jadi 

enggan untuk menguruskan biyaya pencatatan buku nikah tersebut dengan alasan 

tidak mampuh atau tidak mempunyai biyaya. Kemudian para pihak tersebut 
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datang lagi kepada pengadilan agama sendiri untuk menanyakan tentang setatus 

hukum dari penetapan tersebut, kata pengadilan tersendiri penetapan ini sudah 

cukup dasar sebagai persyaratan untuk ke Desdukcapil, maka para pihak tersebut 

langsung melewati KUA, jadi para pihak  langsung datang ke Dsedukcapil dengan 

membawa rekomendasi dari pengadilan, bahwa pengadilan sendiri  mengatakan 

ini sudah menjadi dasar tidak usah dibukukan, tapi pada nyatanya realitasnya 

Desdukcapil tidak menerima persyaratan tersebut, tetap harus dibukukan dulu 

buku nikahnya sehingga baru bisa membuat akta kelahiran, jadi disitulah 

Pengadilan Agama keatas permaslahan tersebut ber‟inisiatif mengadakan sidang 

keliling isbat nikah terpadu Prodeo untuk memeberikan hak hak keadilan kepada 

masyarakat. 

. Kemudian untuk menggali dan mengetahui lebih dalam lagi tentang 

permasalahan tersebut, penulis menjadikannya sebagai judul penelitian skripsi 

yaitu 

  

 “ Pelaksanaan Sidang Keliling Itsbat Nikah Terpadu Secara Prodeo Di Desa 

Campaka kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur Di Pengadilan Agama 

Cianjur”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, 

diketahui masih banyak sebagian warga masyarakat Desa Campaka Kecamatan 

Campaka Kabupaten Cianjur yang tidak mempunyai buku nikah yang sah karena  
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ketidak mampuan para pihak untuk membayar biyaya pencatatan pernikahan ke 

KUA walopun sudah di teteapkan oleh pihak pengadilan sendiri bahwa perkara ini 

adalah Prodeo, di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 

ayat (2) menyatakan bahwa Pada dasarnya tiap-tiap perkawinan harus dicatat 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (pasal 2 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ).  

Dari perumusan masalah di atas, maka penulis mengajukan beberapa 

pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Apa yang Melatar Belakangi diadakannya Isbat Nikah Terpadu ? 

2. Bagaimana Proses Pelaksanaan Sidang Keliling Isbat Nikah Terpadu Secara 

Prodeo di Pengadilan Agama Cianjur? 

3. Bagaimana Setatus Hukum Isbat Nikah Terpadu ? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk Mengetahui apa yang Melatar Belakangi Diadakannya Isbat Nikah 

Terpadu 

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Proses Pelaksanaan Sidang Keliling Isbat 

Nikah Terpadu Secara Prodeo di Pengadilan Agama Cianjur. 

3. Untuk Mengetahui Setatus Hukum Isbat Nikah Terpadu 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah agar  dapat dijadikan sebagai 

bahan acuan dalam pelaksanaannya di Pengadilan Agama serta dapat menjadi 

bahan penelitian berikutnya.  
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D. Kerangka Berpikir 

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menegaskan bahwa 

Indonesia adalah negara hukum. Prinsip ini termuat dalam penjelasan Undang-

Undang Dasar 1945, yang berbunyi: “Negara Indonesia berdasar atas hukum 

(rechtsstaat) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machtsstaat). 

Penegasan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, serta kekuasaan 

kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, mengandung spirit untuk tidak 

menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan, menegakkan prinsip persamaan di 

depan hukum dan melindungi campur tangan baik yang bersifat internal maupun 

yang eksternal terhadap kekuasaan kehakiman dalam rangka mencegah dan 

menghindari kegagalan pencapaian keadilan( Ni‟matul Huda, 2011: 200). 

Oleh karenanya agar Pengadilan Agama dapat menjalankan tugasnya 

dengan baik dan mandiri dalam menjalankan eksekusi putusannya serta tanpa 

adanya interpensi dari instansi lain, pemerintah  pada tanggal 29 Desember 1989, 

merancang dan mengsahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama, hal ini merupakan bukti nyata besarnya pemahaman dan 

perhatian pemerintah terhadap aspirasi umat Islam, yang mendambakan adanya 

Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang Peradilan Agama. Lahirnya 

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tersebut membawa pengaruh yang sangat 

besar terhadaap keberadaan Peradilan Agama di Indonesia sehingga menjadi 

mandiri dan berdiri sama tinggi dengan pengadilan-pengadilan lainnya.  

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 terdapat ketidak 

sejajaran antara pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dengan 
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pengadilan lainnya, khususnya antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan 

Negeri. Hal ini tercermin dengan adanya institusi pengukuhan putusan Pengadilan 

Agama oleh Pengadilan Negeri. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, 

kedudukan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sejajar dengan 

pengadilan dalam lingkungan peradilan lainnya. Ketentuan pengukuhan putusan 

Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri, dinyatakan dicabut. 

Dengan demikin, Pengadilan Agama memiliki kemandirian untuk 

melaksanakan putusannya sendiri yang dilaksanakan oleh Jurusita. Dalam hal ini, 

institusi Kejurusitaan merupakan piranti baru dalam di dalam susunan organisai 

Pengadilan Agama. Kedudukan dan kemandirian Peradilan Agama lebih kuat dan 

ajeg berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang 1945 pasca 

amandemen (Oyo Sunaryo Mukhlas, 2002: 145-146). 

Kekuatan lainnya yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 

1989 adalah segi kekuasaan Pengadilan Agama, yakni kekuasaan dan kewenangan 

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di antara orang-orang 

yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah serta 

dalam bidang wakap dan sedekah, termasuk dalam penelitian ini adalah perkara 

itsbat  nika terpadu yang juga merupakan bagian dari kekuasaan absolut 

Pengadilan Agama. 

Isbat nikah yang lebih populer disebut dengan pengesahan nikah, dalam 

kewenangan Pengadilan Agama merupakan perkara voluntair.Perkara voluntair 

atau Permohonan adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk 
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permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada 

Pengadilan Agama/ Pengadilan Negeri. Ciri khas permohonan adalah: 

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of 

one party only); 

2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Agama/ 

Pengadilan Negeri, pada dasarnya tanpa sengketa dengan pihak lain (without 

disputesor diferences with another party); 

3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yag ditarik sebagai lawan, tetapi 

bersifat benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau (exparte) (Yahya 

Harahap, 2010: 29). 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama telah 

mengatur beberapa kewenangan Pengadilan Agama menyangkut perkara tanpa 

sengketa (voluntair), sehingga Pengadilan Agama hanya berwenang 

menyelesaikan perkara tanpa sengketa tersebut. Perkara yang dimaksud: 

a. Permohonan Isbat Nikah (penjelasan Pasal 49 ayat (2) huruf (a) angka 22 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama); 

b. Permohonan Izin Nikah (Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974); 

c. Permohonan Dispensasi Kawin (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974); 

d. Permohonan Penetapan wali adhal (Pasal 23 ayat (2) KHI); 

e. Permohonan Penetapan Ahli Waris (Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006)(M. Anshary. 2010: 31) 
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Keterangan:  

   Tahapan klausal 

Kerangka berfikir di atas meliputi, subjek hukum yaitu warga masyarakat 

yang tidak memiliki buku nikah,lembaga peradilan meliputi Pengadilan Agama 

Cianjur KUA Dan Disdukcapil sebagai lembaga penegak hukum dan sebagai 

pelaksana sidang keliling isbat nikah terpadu prodeo yang merupakan proses 

dalam pelaksanaan itsbat nikah. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dipaparkan 

sebagai berikut: 

1. Subjek Hukum yang meliputi warga masyarakat Desa Campaka yang tidak 

memiliki buku nikah. 

2. Pengadilan Agama dalam hal ini adalah Pengadilan Agama yang 

melaksanakan proses sidang keliling isbat nikah terpadu di Desa Campaka 

,Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur yaitu Pengadilan Agama 

Cianjur. 

3. Sidang keliling isbat nikah terpadu merupkan proses jalannya persidangan 

yang dilaksanakan di Desa Campaka, Kecamatan Campaka Kabupaten 

Cianjur. 

Dari ketiga unsur tersebut memiliki hubungan klausul yang artinya bahwa 

perkara permohonan isbat nikah terpadu di ajukan ke Pengadilan  Agama 

kemudian dilaksanakan sidang keliling di Desa Campaka.  
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E. Langkah-langkah Penelitian 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam menulis penelitian ini meliputi: 

penentuan metode penelitian yang digunakan, penentuan jenis data, penentuan 

sumber data, metode dan teknik pengumpulan data, dan cara pengumpulan data 

serta analisis data. 

1. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 

deskriptif. Menurut Whitney (1960),  metode deskriptif adalah pencarian fakta 

dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah 

dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-

situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan, sikap, pandangan, serta 

proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena. 

“Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan 

objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya” (addriadi‟s, dari 

http://jenis-jenis metode penelitian kualitatif menurut ahli.htm: diakses pada 

sabtu, 02 november 2013, jam 20.00). 

Metode deskriptif dalam penelitian ini yaitu mendeskripsikan pelaksanaan 

sidang keliling isbat nikah terpadu Pengadilan Agama Cianjur yang dilaksanakan 

di Desa Campaka dalam perkara permohonan Itsbat Nikah terpadu masal Prodeo, 

mulai dari proses pendaftaran, administrasi, pemanggilan, persidangan sampai 

pada keluarnya putusan perkara permohonan itsbat nikah, serta untuk memperoleh 

buku nikah (Akta Nikah).  

2. Jenis Data 
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Pada penelitian ini jenis data yang dikumpulkan merupakan jawaban atas 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada rumusan dan tujuan masalah yang 

telah ditetapkan. Oleh karena itu, jenis data tersebut diklasifikasikan sesuai 

dengan butir-butir pertanyaan yang diajukan, dan terhindar dari jenis data yang 

tidak relevan dengan pertanyaan tersebut walaupun dimungkinkan penambahan 

sebagai pelengkap(Cik Hasan Bisri, 2001: 63). 

Jenis data yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Hal yang  Melatar Belakangi diadakannya isbat nikah terpadu 

b. Proses Pelaksanaan Sidang Keliling Isbat Nikah Terpadu Secara Prodeo di 

Pengadilan Agama Cianjur. 

c. Setatus Hukum Isbat Nikah Terpadu 

3. Sumber data 

Penentuan sumber data  didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. 

pada tahapan ini ditentukan sumber data primer dan sumber data sekunder, 

terutama penelitian yang bersifat normatif yang didasarkan pada sumber dokumen 

atau bahan bacaan. (Cik Hasan Bisri, 2001: 64). Sehingga jenis data yang akan 

dikumpulkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Sumber data primer berupa: 

1) Data- dari warga masyarakat Desa Campaka yang sudah melakukan isbat 

nikah terpadu 

2) Data-data dari aparat pemerintah setempat dan Pengadilan Agama Cianjur; 

b. Sumber data sekunder berupa bahan pustaka atau literatur sesuai dengan 

tujuan pada penelitian ini yang akan diperoleh melalui: 



12 
 

 
 

1) Undang-undang tentang Peradilan Agama.  

2) Kompilasi Hukum Islam. 

3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.  

4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian 

Bantuan Hukum. 

5) PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Hukum. 

6) Buku-buku yang berkaitan dengan tujuan pada penelitian ini. 

7) Artikel-artikel dari media online yang berkaitan dengan tujuan pada 

penelitian ini. 

c. Studi Kepustakaan, diantaranya: 

1) Dokumen hasil observasi di instansi terkait. 

2) Surat-surat keputusan isbat nikah terpadu. 

3) Data dari media online yang berkaitan dengan penelitian ini. 

4) Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Data Lapangan, diperoleh melalaui observasi ke lapangan. Adapun langkah-

langkahnya adalah sebagai berikut: 

1) Menyusun alat pengumpulan data yang berisi pertanyaan yang bersifat 

umum. 

2) Menghubungi instansi terkait untuk melakukan observasi. 
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b. Wawancara dengan pihak yang terkait langsung dengan penelitian ini, yaitu 

dengan Ketua Pengadilan, Hakim, Kabag Umum, aparat pemerintah setempat 

dan warga masyarakat. 

c. Studi Kepustakaan. 

5. Analisis Data 

Analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan: katagorisasi 

dan klasifikasi, perbandingan, dan pencarian hubungan antar data yang secara 

spesifik. Pada tahap analisis data dilakukan dengan melibatkan tahapan penelitian 

yang telah dilaksanakan. Secara umum analisis data dilakukan dengan cara 

menghubungkan dari apa yang diperoleh dari suatu proses kerja sejak awal 

Analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data 

kualitatif, yaitu mendeskripsikan data yang berkaitan dengan tujuan penelitian 

tersebut. Data yang terkumpul baik dari hasil observasi, wawancara, bahan bacaan 

maupun dari referensi lain itu diidentifikasi, kemudian diklasifikasikan dengan 

jenis data yang telah ditentukan. Data yang diperoleh dideskripsikan secara 

keseluruhan sesuai dengan tujuan penelitian dan pengumpulan data. Analisis data 

dalam penelitian ini merupakan proses penyederhanaan data yang telah ditentukan 

ke dalam bentuk bacaan yang mudah difahami dan dimengerti(Cik Hasan Bisri, 

2001 : 18). 

 

 

 

 



14 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


