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BAB I . PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam kehidupan manusia hidup dalam sebuah lingkungan, yaitu 

lingkungan masyarakat. Dimana dalam masyarakat itu kehidupan 

manusia mencakup beberapa aspek juga kepentingan antar individu 

yang bebeda satu sama lain. Oleh karena itu untuk mengatur jalannya 

khidupan bermasyarakat dengan jamaknya kepentingan yang ada maka 

berlakulah sebuah hukum yang akan mengatur kehidupan kelompok 

manusia itu.  

Dalam kelompok masyarakat itu terdiri dari beberapa keluarga 

yang menghimpun menjadi suatu kelompok masyarakat. Dimana 

keluarga itu beranggotakan individu-individu yang terdiri dari bapak, 

ibu, dan anak. Dalam siklus kehidupan, orang yang muda nantinya 

akan menggantikan yang tua. Anak akan tumbuh menjadi manusia 

dewasa yang nantinya akan menjalani siklus kehidupan sepeti telah 

diperintahkan oleh Allah kepada manusia. Salah satu bagian dari siklus 

kehidupan manusia yang harus dijalani oleh manusia adalah 

membentuk sebuah keluarga dalam binghkai perkawinan yang sah 

dengan tujuan beribadah dan memperoleh keturunan.  

Dari sebuah dasar perkawinan terlahirlah sebuah hubungan 

hukum antara seorang suami dengan seorang isteri dalam sebuah 

keluarga yang menjadi asal lahirnya anak. Seperti Allah berfirman 

dalam QS. An Nisa :1 yang artinya adalah  

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang 
Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah 
menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang 
biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah 
kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling 
meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. 
Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi 
kamu”(Departemen Agama RI,1992:114). 
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Dengan adanya anak maka lengkaplah sebuah keluarga itu 

menjadi keluarga yang utuh. Dengan lahirnya hubungan hukum itu, 

maka juga akan lahir kewajiban satu sama lain antar anggota keluarga. 

Maka dari itu dikatakan bahwa perkawinan merupakan awal dari 

kehidupan manusia. Dan  perkawinan adalah suatu hal yang sangat 

kompleks. Karena perkawinan bukan hanya saja perjanjian antar 

manusia tetapi perjanjian kepada Allah.  

Melakukan perkawinan merupakan salah satu dari sunnah Rasul. 

Dalam hadist Rasul dikatakan bahwa : 

“ Hai pemuda barang siapa yang mampu diantara kamu serta 
berkeinginan hendak kawin (nikah), karena sesungguhnya kawin itu 
akan menjauhkan mata dari orang yang tidak halal dilihatnyadan 
akan memeliharanya dari godaan syahwat.”  

Maka jelaslah bagi orang muslim yang beriman hendaklah dia 

menikah. Karena dapat menghindarkan dari perbuatan yang tidak 

halal.   

 Perkawinan merupakan hal yang akan dijalani oleh semua 

orang manusia dan warga negrara Indonesia. Karena perkawinan 

merupakan titik awal dari dimulainya sebuah kelurga. Sebuah lembaga 

perkawinan itulah yang nantinya akan membentuk sebuah keluarga. 

Perkawinan terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan 

yang sudah baligh berdasarkan rasa cinta kasih untuk membina dalam 

sebuah keluarga tanpa adanya suatu paksaan. 

 Akibat hukum yang akan terjadi dari perkawinan salah 

satunya adalah terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut. 

Anak-anak yang lahir dari dasar perkawinan antara kedua orang tuanya 

adalah anak sah menurut hukum. Status dari seorang anak yang 

dilahirkan akan mempengaruhi haknya sebagai anak dari orang tuanya. 

Sebagai anak sah, seseorang berhak mewaris dari harta orang tuanya.  

Hukum yang mengatur kehidupan masyarakat itu salah satunya 

mengatur mengenai perkawinan, yaitu dalam Hukum Perkawinan. Di 
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Indonesia terdapat beberapa peraturan yang mengatur perkawinan. 

Bagi perkawinan orang yang beragama Kristen berlaku Huwelijke 

Ordonantie, bagi WNI keturunan Eropa, WNI keturunan Cina berlaku 

KUHPerdata,bagi masyarakat adapt dan Wni keturunan Timur Asing 

berlaku Hukum Adat. Dan bagi WNI Muslim berlaku Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 yang mulai berlaku 1 Oktober 1975 melalui PP 

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan. ( Mohd. Idris Ramulyo, 2002: 55). 

Selain itu perkawinan di Indonesia bagi umat agama Islam juga 

berlaku Kompilasi Hukum Islam melalui Instruksi Presiden Nomor 1 

Tahun 1990. berlakunya KHI ini diharapkan dapat meningkatkan 

peranan Hakim Peradilan Agama untuk 

berijtihad.(http://one.indoskripsi.com/node/6711) 

Karena masalah perkawinan adalah masalah yang sangat 

kompleks, yang melibatkan beberapa pihak dan beberapa bidang. Baik 

itu bidang hukum keluarga ataupun bidang harta perkawinan. Untuk 

umat Islam di Indonesia diberlakukan Kompilasi Hukum Islam dan 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selain dua 

masalah tersebut perkawinan menyangkut status hukum seseorang. 

Sebagai seorang suami, sebagai seorang isteri, orang tua, ataupun 

status hukum sebagai anak sah. Perkawinan menurut Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 pada asasnya menganut asas monogami, tetapi 

tidak menutup kemungkinan dilakukannya perkawinan poligami 

karena hal itu juga diatur dalam undang-undang tersebut.  

Apabila perkawinan dilakukan dengan tidak memenuhi atau 

melanggar undang-undang maka perkawinan dapat dibatalkan. Artinya 

perkawinan diputus batal ikatan antara seorang suami dengan isterinya. 

Hubungan keduanya sebagai suami isteri tidak lagi menjadi hubungan 

yang sah dan halal menurut agama maupun menurut hukum positif. 

Masalah menjadi sangat rumit di sini. Menjadi rumit akan harta 
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perkawinan yang diperoleh selama perkawinan juga akan status anak 

menurut hukum. Karena pembatalan perkawinan berbeda masalah 

dengan perceraian. Pada perceraian perkawinan yang pernah terjadi 

adalah perkawinan yang sah. Sedangkan dalam pembatalan 

perkawinan tidak ada perkawinan yang sah menurut hukum. Status  

hukum anak jika perkawinan orang tuanya batal menjadi masalah yang 

perlu dikaji secara mendalam. Baik itu berdasarkan hukum atau 

Undang-undang juga melalui ijtihad yang dilakukan hakim untuk dapat 

memutuskan mengenai hal ini.   

Pembatalan perkawinan tentunya membawa akibat hukum yang 

tidak jauh dari perceraian. Hal tersebut turut mempengaruhi status 

anak yang dilahirkan, apakah anak tersebut dianggap sebagai anak sah 

dari sebuah perkawinan yang tidak sah. Bertitik tolak dari masalah 

tersebut bahwa peneliti masih melihat adanya permasalahan tentang 

kedudukan anak akibat pembatalan perkawinan orang tuanya. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas untuk memahami lebih lanjut 

mengenai kedudukan anak akibat pembatalan perkawinan. Maka 

penulis tertarik untuk menyusun sebuah penulisan hukum dengan judul  

“KEDUDUKAN ANAK AKIBAT PEMBATALAN 

PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 

TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI 

PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO (STUDI PUTUSAN 

PERKARA NOMOR 06/2009/PDT.G/PA.SKH DAN NOMOR 

019/2008/PDT.G.PA.SKH)”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, dirumuskan beberapa 

permasalahan sebagai berikut :  

1. Bagaimana kedudukan anak akibat pembatalan perkawinan di 

Pengadilan Agama Sukoharjo (Studi Putusan Perkara Nomor 

06/2009/Pdt.G/PA.Skh dan Nomor 019/2008/Pdt.G/PA.Skh)? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Setiap dilakukannya penelitian pastilah mempunyai tujuan yang 

hendak dicapai agar penelitin tersebut membawa manfaat. Adapun tujuan 

dari penelitian tersebut sebagai berikut :  

1. Tujuan Obyektif 

Untuk mengetahui bagaimana kedudukan anak akibat pembatalan 

perkawinan di Pengadilan Agama Sukoharjo (Studi Putusan Perkara 

Nomor 06/2009/Pdt.G/PA.Skh dan Nomor 019/2008/Pdt.G/PA.Skh).  

2. Tujuan Subyektif 

a. Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan penulis 

di bidang Hukum Perkawinan Islam.  

b. Untuk mengetahui bagaimana penerapan teori dalam prakteknya. 

c. Untuk memperoleh data yang akan digunakan dalam menyusun 

penulisan skripsi hukum sebagai syarat akademis guna 

memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum pada 

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Selain tujuan penelitian yang hendak dicapai, suatu penelitian 

tentunya juga mempunyai manfaat dari penelitian tersebut. Adapun 

manfaat yang dapat diambil oleh penulis dari penelitian ini adalah :  

1. Manfaat Teoritis 
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a. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wacana dan wawasan 

yang bermanfaat khususnya bagi penulis. 

b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada 

umumnya dan Hukum Perkawinan Islam pada khususnya.  

c.  Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pengetahuan tambahan untuk dapat dipelajari lebih lanjut, 

khususnya bagi mahasiswa di fakultas Hukum. 

2. Manfaat Praktis 

a. Diharapkan dapat menjadi jawaban atas masalah yang sedang 

diteliti.  

b. Untuk dapat menambah pengetahuan tentang bagaimana 

pembatalan perkawinan Islam di Indonesia.  

 

E. Metode Penelitian 

Metode merupakan pendekatan untuk memenuhi tujuan penelitian 

dengan melalui prosedur dan urutan untuk menjawab pertanyaan penelitian. 

Penelitian merupakan suatu usaha untuk memecahkan suatu masalah secara 

sistematis dengan metode-metode dan teknik-teknik tertentu yang ilmiah. 

Suatu kegiatan ilmiah merupakan usaha untuk menganalisa serta mengadakan 

konstruksi, secara metodologis, sistematis, dan konsisten (Soerjono Soekanto, 

2006:3) 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode penelitian  

merupakan suatu pendekatan baik dengan menggunakan metode ilmiah 

yang digunakan guna memenuhi tujuan  penelitian yaitu mempelajari suatu 

problem (permasalahan) atapun untuk menemukan, mengembangkan 

maupun  guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu 

pengetahuan, gejala atau hipotesa.  
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1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian normatif. Yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara 

meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Soerjono Soekanto, 

1990:15). 

Penelitian ini digunakan untuk memahami adanya hubungan 

antara ilmu-ilmu hukum dengan hukum positif yang memerlukan suatu 

telaah terhadap unsur-unsur hukum.(Purnadi Perbacaraka & Soerjono 

Soekanto, 1982 : 14).  

Dalam penelitian ini akan didiskripsikan secara lengkap obyektif 

dan menyeluruh mengenai pelaksanaan pembatalan perkawinan dan 

akibatnya.  

2. Sifat Penelitian 

Sifat dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu 

penelitian yang memberikan data dengan seteliti mungkin tentang 

manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Yaitu untuk mempertegas 

hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori, atau di dalam 

menyusun teori baru (Soerjono Soekanto, 2006:10).  

3. Pendekatan Penelitian 

 Menurut Johny Ibrahim, dalam penelitian normatif dapat 

digunakan beberapa pendekatan, antara lain Pendekatan Perundang-

undangan ( Statute Approach), Pendekatan konsep (Conceptual 

Approach), Pendekatan Analisis (Analytical Aprroach), Pendekatan 

Perbandingan (Comparative Approach), Pendekatan Historis 

(Historical Approach), Pendekatan Filsafat (Philosophical Approach), 

Pendekatan Kasus (Case Approach). Dalam penelitian hukum ini, 

penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan serta 
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pendekatan kasus. Menggunakan pendekatan perundang-undangan 

karenameneliti serta mengkaji aturan-aturan hukum terkait dengan 

akibat pembatalan perkawinan terhadap anak. Baik itu Undang-undang 

Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan pelaksanaannya. 

Selain itu, penulis juga mengkaji peraturan-peraturan yaitu perundang-

undangan anak, seperti Undang-undang Perlindungan Anak dan 

Undang-undang Kesejahteraan Anak dan sebagainya.  

 Selain pendekatan perundang-undangan, penulis juga 

melakukan pendekatan kasus dalam penelitian hukum ini. Hal ini 

bertujuan untuk mengkaji hukum yang diterapkan dalam perkara yang 

terkait dengan  pembatalan perkawinan yang berhubungan dengan 

akibat hukumnya terhadap anak.  

4. Jenis Data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder. Sebagai data sekunder antara lain adalah buku-buku, hasil 

penelitian yang bersifat laporan, buku harian, jurnal hukum, kamus, 

artikel dan sebagainya. Data sekunder berguna untuk memberikan 

petunjuk kepada peneliti ke arah mana peneliti melangkah. (Peter 

Mahmud, 2005: 155) 

5. Sumber Data 

 Sumber data adalah dimana data dari penelitian berasal. Dalam 

penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data 

sekunder.  Ciri-ciri umum dari data sekunder adalah sebagai berikut : 

a. data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat 

(ready made).  

b. bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diiisi oleh 

peneliti-peneliti terdahulu.  
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c. data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh 

waktu dan tempat.  

Maka dengan adanya data sekunder, peneliti tidak perlu 

mengadakan penelitian sendiri secara langsung terhadap faktor-faktor 

yang menjadi latar belakang penelitian. ( Soerjono Soekanto, 1982 : 

28). 

Data sekunder dari penelitian ini yaitu data sekunder yang 

diperoleh dari dokumen resmi dari Pengadilan Agama Sukoharjo yang 

berkaitan dengan pembatalan perkawinan. Selain sumber data 

sekunder tersebut, juga dugunakan sumber data sekunder yang terdiri 

dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang 

berhubungan dengan perkawinan dan peraturan perundang-undangan 

anak yang menjadi ulasan dalam penulisan hukum ini. Sumber data 

yang lain, sumber data juga diperoleh dari buku-buku referensi yang 

mengulas seputar kedudukan anak akibat dari pembatalan perkawinan.  

Menurut Soerjono Soekanto, dalam bukunya Penelitian Hukum 

Normatif Suatu Tinjauan Singkat, data sekunder di bidang hukum 

ditinjau dari kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga, 

yaitu: 

a.    Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, 

dan terkait dengan topik bahasan yaitu terdiri dari; 

1). Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945 

2). Peraturan Dasar 

a). Batang Tubuh UUD 1945 

b). Ketetapan MPR 

3). Peraturan Perundang-Undangan 
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a). Undang-Undang dan peraturan yang setaraf, yaitu 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang 

Kesejahteraan Anak 

b). Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setaraf, 

yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

Tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan.  

c). Keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf 

d). Keputusan Menteri dan peraturan yang setaraf 

e). Peraturan-Peraturan Daerah 

4). Bahan hukum yang tidak terkodifikasi, seperti, hukum 

adat 

5). Yurisprudensi, yaitu Putusan Pengadilan Agama 

Sukoharjo Nomor 06/2009/Pdt.G/PA.Skh dan Nomor 

019/2008/Pdt.G/PA.Skh 

6). Traktat 

7). Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini 

masih berlaku seperti, KUHP(yang merupakan 

terjemahan yang secara yuridis formal bersifat tidak 

resmi dari Wetboek van Strafrecht). Dalam penelitian 

ini ndigunakan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.   

b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai 

bahan hukum primer, dan terkait dengan topik bahasan yaitu 

seperti; 

1). Rancangan peraturan perundang-undangan 

2). Hasil karya ilmiah para sarjana 

3). Hasil-hasil penelitian 
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 Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum 

sekunder berupa putusan Pengadilan Agama Sukoharjo mengenai 

pembatalan perkawinan.  

c.    Bahan hukum tersier atau penunjang, yaitu bahan yang 

memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder, dan terkait dengan topik 

bahasan yaitu bahan dari media internet, kamus besar bahasa 

Indonesia, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.  

Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang 

digunakan oleh penulis adalah media internet, yaitu artikel-artikel 

mengenai pembatalan perkawinan yang diperoleh dari internet.   

                                                                                                                             

6. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan untuk 

memperoleh data dalam penelitian. Dalam penelitian ini teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi 

kepustakaan adalah teknik pengunpulan data dengan cara 

pengumpulan data sekunder yang berasal dari buku-buku, putusan 

mengenai pembatalam perkawinan di Pengadilan Agama Sukoharjo, 

artikel, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, dan 

bahan-bahan kepustakaan yang lain.  

7. Teknik Analisis Data  

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan 

mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar 

sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja 

seperti yang disarankan oleh data. (Lexy J Meleong, 2007:280).  

Teknis analisis data yang digunakan oleh penulis dalam 

penelitian hukum ini adalah teknik analisis data kualitatif. Dalam 

bukunya,  Lexy J Meleong mengemukakan beberapa konsep analisis 
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data dari beberapa pakar, yang diantaranta adalah Bogdan & Biklen 

yang mendefinisikan analisis data kualitatif sebagai upaya yang 

dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, 

memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan 

apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang 

diceritakan kepada orang lain. Seiddel yang mengemukakan proses 

dari analisis data kualitatif adalah mencatat yang menghasilkan catatan 

lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat 

ditelusuri, yang kedua mengumpulkan, memilah-milah, 

mengklasifikasikan, mensintesiskan, membuat ikhtisar dan membuat 

indeksnya, proses yang ketiga adalah berpikir, dengan jalan membuat 

agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan 

pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum. 

Selanjutnya Janice McDrurry yang mengemukakan tahapan analisis 

data kualitatif yaitu membaca/mempelajari data, menandai kata-kata 

kunci dan gagasan yang ada dalam kata, tahap yang kedua adalah 

mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan teme-tema 

yang berasal dari data, yang ketiga adalah menuliskan ‘model’ yang 

ditemukan, dan tahap yang terakhir adalah koding yang telah 

dilakukan (Lexy J Meleong, 2007:248).  

F. Sistematika Penulisan Hukum 

 Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai 

sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam 

penulisan hukum, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan 

hukum. Adapun sistematika penulisan hukum terdiri dari 4 (empat) Bab 

yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk 

memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. 

Sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut :  
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BAB I   :  PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini, penulis memberikan gambaran penulisan hukum 

mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan hukum.  

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

  Dalam bab ini berisi sub bab yang meliputi tinjauan tentang 

perkawinan, tinjauan mengenai pembatalan perkawinan, tinjauan 

mengenai pengertian anak, tinjauan mengenai kedudukan anak akibat 

pembatalan perkawinan. Sub bab perkawinan membahas mengenai 

pengertian perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan dan menurut Kompilasi Hukum Islam, syarat 

sahnya perkawinan. Sub bab pembatalan perkawinan membahas 

mengenai pembatalan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam 

dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pihak-

pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawina. Sub bab 

mengenai pengertian anak membahas mengenai pengertin anak 

menurut Undang-undang, meliputi anak sah dan anak tidak sah beserta 

akibat hukumnya. Sub bab mengenai kedudukan anak akibat 

pembatalan perkawinan membahas tentang kedudukan anak setelah 

batalnya perkawinan orang tuanya, hak asuh anak, perbedaan dengan 

orang tua yang bercerai.  

BAB III  :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 Dalam bab ini terdiri dari dua bab antara lain sebagai berikut : 

1. Sub Bab yang pertama berisi mengenai hasil penelitian yang telah 

dilakukan penulis di Pengadilan Agama Sukoharjo, yakni Putusan 
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Nomor 06/2009/Pdt.G/PA.Skh dan Putusan Nomor 

019/2008/Pdt.G/PA. Skh.  

Didalamnya akan dideskripsikan mengenai identitas para pihak, 

dasar permohonan, permohonan Pemohon, alat bukti yang diajukan 

oleh Pemohon, pertimbangan Hakim dalam memutus perkara, dan 

putusan Hakim dalam perkara tersebut.  

2. Sub bab yang kedua berisi mengenai analisis Kedudukan anak 

akibat pembatalan perkawinan dalam perkara Nomor 

06/2009/Pdt.G/PA.Skh dan perkara Nomor 019/2008/Pdt.G/PA.Skh 

3. Dalam sub bab ini akan dideskripsikan mengenai pengertian anak, 

kedudukan anak dalam pembatalan perkawinan dalam Putusan 

Nomor 06/2009/Pdt.G/PA.Skh dan Putusan Nomor 

019/2008/Pdt.G/PA.Skh 

BAB IV : PENUTUP 

 Dalam bab ini berisi simpulan dari jawaban-jawaban permasalahan 

yang menjadi obyek penelitian dan saran yang didasarkan pada 

simpulan yang ada.  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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