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ABSTRAK 
 
Prima Adi Hutama, E 0005037. 2009. PEMBATALAN AKAD NIKAH YANG 
DILAKUKAN BERDASARKAN ADMINISTRASI PALSU DITINJAU DARI 
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN 
KOMPILASI HUKUM ISLAM (KAJIAN PUTUSAN NOMOR 
70/Pdt.G/2006/PA.Skh DAN PUTUSAN NOMOR 179/Pdt.G/PA.Skh). Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah yang mendasari 
pembatalan akad nikah yang menggunakan administrasi palsu, untuk mengetahui 
akibat hukum yang timbul pada akad nikah yang menggunakan administrasi palsu 
ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 
Kompilasi Hukum Islam. 

Penelitian  ini termasuk penelitian hukum normatif yang bersifat 
preskriptif dengan menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder yang 
digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum 
primer yang digunakan berupa peraturan perundang – undangan yang terkait 
dengan masalah pembatalan akad nikah yang menggunakan administrasi palsu 
dan putusan Pengadilan Agama. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan 
dasar adalah Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 
Kompilasi Hukum Islam. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah studi kepustakaan atau studi dokumen.  

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-
undangan, pendekatan kasus. Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisa 
suatu kasus berdasarkan Undang-Undang yang tujuannya untuk mempelajari 
penerapan norma atau kaidah hukum. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
dengan melakukan suatu penalaran yang bersifat deduksi yaitu dengan cara 
menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus. 

Melalui hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor yang mendasari 
pembatalan akad nikah yang dilakukan berdasarkan administrasi palsu 
diantaranya seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama, 
perempuan yang dikawini masih menjadi isteri orang lain, perempuan yang 
dikawini masih dalam iddah suaminya, perkawinan yang melanggar batas umur 
perkawinan, perkawinan yang dilaksanakan tanpa wali atau dengan wali yang 
tidak berhak, perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. Akibat hukum atas 
pembatalan akad nikah yang menggunakan administrasi palsu yaitu mengenai 
status hubungan suami istri, kedudukan anak, dan kedudukan harta. Pada kedua 
perkara tersebut faktor yang mendasari jatuhnya putusan pembatalan akad nikah 
yang dilakukan berdasarkan administrasi palsu antara lain adanya poligami liar 
dan juga adanya penggunaan wali nikah yang tidak sah, sedangkan akibat 
hukumnya adalah pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama. Faktor dan 
akibat hukum dari pembatalan akad nikah yang dilakukan berdasarkan 
administrasi palsu telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 
Kompilasi Hukum Islam dan bersifat adil. 

Kata kunci : Perkawinan, administrasi palsu, pembatalan perkawinan. 
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ABSTRAK 
 
 
Prima Adi Hutama, E 0005037. 2009. CANCELLATION OF THE 
MARRIAGE CEREMONY IS CONDUCTED BASED ON FALSE 
ADMINISTRATIVE REVIEW OF THE LAW NUMBER 1 OF 1974 ON 
MARRIAGE AND COMPILATIONS ISLAMIC LAW (REVIEW THE 
DECISION OF NUMBER 70/Pdt.G/2006/PA.Skh AND THE DECISION 
NUMBER 179/Pdt.G/PA.Skh). Law Faculty of Eleven March University.  

This research aims to determine if the underlying cancellation marriage 
ceremony using false administration, to know legal consequences that arise at the 
marriage ceremony using false administration in terms of law number 1 of 1974 
on marriage and the Compilation of Islamic Law. 

This research includes the study of law is prescriptive normative by using 
secondary data types. Secondary data used is the primary legal materials, 
secondary, and tertiary. Primary legal materials that are used in the form of 
legislation related to the problem of cancellation of the marriage ceremony using 
false administration and the Religious Court. Legislation is the basis for the law 
number 1 of 1974 on marriage and compilations islamic law. In this research, data 
collection technique used is literature study or study documents.  

Researh approach used is the approach of legislation, the case approach. 
Case approach is done by analyzing a case based on laws that aim to study the 
application of norms or rules of law. Data analysis technique used is to make a 
deduction of reasoning is that by drawing a conclusion from the general to the 
specific nature. 

Through the research results can be concluded that the factors underlying 
the cancellation of the marriage ceremony carried out under the administration of 
such person to make false polygamy without permissions of the Religious Courts, 
women who marry still another wife, a woman who married her husband was still 
in iddah, which violates the limit marriage age, marriage is implemented without 
guardian or a guardian who is not entitled, marriages that are performed by 
coercion. The legal consequences of the cancellation of the ceremony using false 
administration of the conjugal relationship status, child status, and status of 
property. In both cases the factors underlying the fall of the ceremony the 
cancellation decision is made on the basis of false administration of polygamy 
among other wild and also the use of marriage guardian is not valid, while the 
result was the cancellation of the marriage law by Religious Courts. Factors and 
the legal consequences of the cancellation of the marriage ceremony is conducted 
based on false administration has been in accordance with the provisions of 
legislation that there is law number 1 of 1974 on marriage and the compilation of 
islamic law and are fair. 
 
Key word : Marriage, false administration, cancellation marriage. 
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BAB I   PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang artinya bergabung dan 

berkumpul; dipergunakan juga dengan arti wata’ atau akad nikah, tetapi 

kebanyakan pemakaiannya untuk akad nikah (Peunoh Daly, 2005 : 104). Akad 

nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan 

perkawinan dalam bentuk penyerahan dari pihak yang pertama (ijab) dan juga 

penerimaan dari pihak kedua (qabul) (Amir Syarifuddin, 2007 : 61).  

Menurut istilah gramatikal, yang dimaksud dengan kawin adalah menjalani 

kehidupan baru dengan bersuami atau beristeri; menikah; melakukan hubungan 

seksual atau bersetubuh (Umi Chulsum dan Windy Novia, 2006: 350). Nikah 

adalah perkawinan yang dilakukan dengan mengikat perjanjian antara seorang 

pria dengan seorang wanita untuk menjalin hubungan rumah tangga; perjanjian 

antara laki-laki dan pertemuan untuk menjalin hubungan suami isteri secara sah 

yang disaksikan beberapa orang dan dibimbing oleh para wali (dari pihak 

perempuan) (Umi Chulsum dan Windy Novia, 2006: 482). 

Perkawinan (nikah) artinya adalah hubungan seksual, sedangkan menurut 

arti hukum adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan antara 

seorang pria dengan seorang wanita pasangan yang sah sebagai suami isteri. Akad 

nikah mempunyai arti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan 

antara seorang pria dengan seorang wanita membentuk keluarga yang bahagia dan  

kekal. Hal tersebut tercantum di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan, dimana perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara 

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan yang Maha Esa. Pertimbangannya adalah sebagai negara yang 

berdasarkan Pancasila maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali 

dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau 
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jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan penting 

(Mohd.Idris Ramulyo,1996: 2-3).  

Pernikahan merupakan seruan agama yang harus dijalankan oleh manusia 

bagi yang mampu untuk berkeluarga. Banyak sekali hikmah yang dapat diambil 

dari sebuah Selain sunatullah yang telah digariskan ketentuannya, pernikahan juga 

dapat membuat kehidupan seseorang menjadi lebih terarah, tenang, tenteram, dan 

bahagia. Pernikahan adalah sebagai perantara untuk menyatukan dua hati yang 

berbeda, memberikan kasih sayang, perhatian, kepedulian antara lelaki dan 

perempuan.  

Pernikahan merupakan ibadah karena dilakukan untuk menyempurnakan 

separuh agamanya sebagaimana Rasulullah SAW bersabda “Disaat seseorang 

telah menikah berarti ia telah menyempurnakan separuh agamanya, oleh karena 

itu bertakwalah kepada Allah untuk menyempurnakan sebagian yang lainnya” 

(Majalah Keluarga Islami Nikah, 15 Oktober-15 November 2008:5). 

Pernikahan harus dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku untuk menjaga keabsahan dan kelangsungannya, sesuai dengan Pasal 2 

ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur bahwa 

tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Pencatatan perkawinan di dalam pelaksanaannya diatur di dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 

3 dan 4 Tahun 1975, bab II pasal 2 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan 

dari mereka yang melangsungkannya menurut Agama Islam dilakukan oleh 

pegawai pencatat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 

Tahun 1954, Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Pencatatan suatu 

perkawinan diperlukan sebagai syarat sahnya suatu perkawinan, dimana suatu 

perkawinan akan sah dan diakui secara agama dan juga negara apabila telah 

dilakukan suatu perkawinan dan dicatat ke dalam suatu akta perkawinan 

(Mohd.Idris Ramulyo,1996: 3).  

Pengajuan administrasi perkawinan diperlukan sebelum suatu perkawinan 

akan dilaksanakan. Administrasi perkawinan meliputi syarat-syarat perkawinan, 
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rukun perkawinan maupun ketentuan lainnya yang diatur oleh Undang-Undang. 

Rukun dan syarat perkawinan menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang 

menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. 

Keduanya mempunyai arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan 

sesuatu yang harus diadakan, perkawinan tidak sah apabila rukun dan syarat 

perkawinan tidak lengkap. Rukun adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat 

dan merupakan bagian dari unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah 

sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya.  

Administrasi palsu di dalam pernikahan adalah unsur-unsur dalam 

pengajuan pendaftaran pernikahan, baik itu syarat, rukun, maupun ketentuan 

lainnya yang tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya dimana di dalamnya 

terdapat suatu halangan, kekeliruan, atau bahkan penipuan yang melanggar 

Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Apabila hal tersebut 

terjadi sebelum mengajukan permohonan perkawinan maka akan diurus oleh 

Kantor Urusan Agama (KUA) dan juga oleh pegawai pencatatan. Sedangkan jika 

terjadi setelah akad nikah (perkawinan) maka akan menjadi urusan pihak 

Pengadilan Agama. 

Apabila di dalam suatu perkawinan para pihak terbukti menggunakan 

administrasi palsu, dan pihak KUA ternyata melakukan kesalahan yang 

menyebabkan perkawinan tersebut dapat berlangsung maka dapat diajukan suatu 

pembatalan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam. Hal tersebut dikarenakan 

perkawinan yang terjadi dengan menggunakan administrasi palsu di dalamnya 

terdapat unsur penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak sehingga dapat 

menimbulkan keresahan di dalam masyarakat.  

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan 

menyusun skripsi dengan judul sebagai berikut: “PEMBATALAN AKAD 

NIKAH YANG DILAKUKAN BERDASARKAN ADMINISTRASI PALSU 

DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 

TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Kajian 
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Putusan Nomor 70/Pdt.G/2006/PA.Skh dan Putusan Nomor 

179/Pdt.G/2009/PA.Skh)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, perumusan masalah 

dalam penulisan hukum ini dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah yang mendasari pembatalan akad nikah yang menggunakan 

administrasi palsu pada putusan nomor 70/Pdt.G/2006/PA.Skh dan putusan 

nomor 179/Pdt.G/2009/PA.Skh ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam? 

2. Apakah akibat hukum yang timbul pada akad nikah yang menggunakan 

administrasi palsu pada putusan nomor 70/Pdt.G/2006/PA.Skh dan putusan 

nomor 179/Pdt.G/2009/PA.Skh ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam? 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam suatu kegiatan pada dasarnya memiliki suatu tujuan tertentu yang 

hendak dicapai. Dan suatu penelitian dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan 

tertentu. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah antara lain sebagai berikut : 

1. Tujuan Obyektif 

a. Untuk mengetahui tentang hal-hal yang mendasari pembatalan akad 

nikah yang menggunakan administrasi palsu pada putusan nomor 

70/Pdt.G/2006/PA.Skh dan putusan nomor 179/Pdt.G/2009/PA.Skh 

ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi 

Hukum Islam. 

b. Untuk mengetahui tentang akibat hukum yang timbul pada akad nikah 

yang menggunakan administrasi palsu pada putusan nomor 

70/Pdt.G/2006/PA.Skh dan putusan nomor 179/Pdt.G/2009/PA.Skh 

ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi 

Hukum Islam. 
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2. Tujuan Subyektif  

a. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan penulis dalam 

penelitian hukum khususnya dibidang Hukum dan Masyarakat. 

b. Penulis bertujuan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti sebagai bahan utama penyusunan penulisan 

hukum guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

kesarjanaan dibidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas 

Sebelas Maret Surakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

Di dalam penelitian diharapkan adanya manfaat dan kegunaan karena nilai 

suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari 

penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian 

ini antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan hukum pada umumnya, dan hukum dan masyarakat pada 

khususnya. 

b. Sebagai bahan masukan untuk pengkajian dan penulisan karya ilmiah 

dibidang hukum  

2. Manfaat Praktis 

a. Untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diteliti 

b. Meningkatkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis dan 

mengaplikasikan ilmu yang diperoleh penulis selama studi di Fakultas 

Hukum Universitas Sebelas Maret  

E. Metode Penelitian 

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode 

sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau 

beberapa gejala hukum dan masyarakat, dengan tujuan menganalisisnya. Dalam 
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hal ini diadakan pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta hukum tersebut 

permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan. 

Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik, maka perlu 

menggunakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan 

pengembangan ilmu  pengetahuan (Soerjono Soekanto, 2006 : 7). Metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah 

penelitian hukum doktrinal atau normatif, yaitu suatu penelitian yang 

bersumber dari undang–undang atau peraturan hukum yang berlaku serta 

doktrin–doktrin. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah putusan 

Pengadilan Agama atas perkara nomor 70/Pdt.G/2006/PA.Skh dan putusan 

nomor 179/Pdt.G/2009/PA.Skh. Bahan tersebut kemudian disusun secara 

sistematis, dikaji, dikaitkan dengan peraturan perundang–undangan 

kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang 

diteliti. 

2. Sifat Penelitian 

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan penelitian hukum 

yang bersifat preskriptif, yaitu suatu ilmu yang mempelajari tujuan hukum, 

nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan 

norma-norma hukum. Langkah awal dari penelitian ini adalah perbincangan 

mengenai makna hukum dalam hidup bermasyarakat, dimana ilmu hukum 

bukan hanya menempatkan hukum sebagai suatu gejala sosial yang 

dipandang dari luar tetapi masuk ke dalam suatu yang essensial yaitu sisi 

intrinsik dari hukum (Peter Mahmud, 2006: 22). 

Dalam penulisan hukum ini, khususnya akan dibahas mengenai akibat 

hukum yang timbul pada akad nikah yang menggunakan administrasi palsu 

dan hal-hal yang mendasari pembatalan akad nikah dengan menggunakan 

administrasi palsu pada putusan Pengadilan Agama atas perkara nomor 
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70/Pdt.G/2006/PA.Skh dan putusan nomor 179/Pdt.G/2009/PA.Skh ditinjau 

dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam.                           

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan normatif. Dalam penelitian normatif pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, 

pendekatan analitis, pendekatan kasus, pendekatan filsafat, pendekatan 

historis, dan perbandingan (Johny Ibrahim, 2006:443). Dalam penelitian ini 

penulis menggunakan pendekatan kasus (case approach), yaitu pada perkara 

pembatalan pernikahan dalam perkara Nomor 70/Pdt.G/2006/PA.Skh dan 

perkara Nomor 179/Pdt.G/2009/PA.Skh. Kemudian menggunakan 

pendekatan Undang-Undang (statute approach), yang dimaksud dengan 

pendekatan perundang-undangan adalah dengan menelaah Undang-Undang 

yang berkaitan dengan masalah yang diangkat, dimana tidak hanya 

menelaah bentuk perundang-undangannya saja melainkan juga menelaah 

materi muatannya. Dalam hal ini penulis menggunakan Kompilasi Hukum 

Islam dan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

sebagai dasar menelaah dan mengkaji masalah yang diangkat. 

4. Jenis dan Sumber Data Penelitian 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data 

sekunder yaitu data data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi. 

Buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya yang 

berkaitan dengan pokok bahasan yang dikaji penulis. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data 

sekunder. Sumber data sekunder bersumber dari bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 
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a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang isinya mempunyai 

kekuatan hukum mengikat, dalam hal ini adalah norma atau kaidah 

dasar peraturan perundang-undangan. Antara lain:  

1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang 

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan 

3) Kompilasi Hukum Islam (Inpres No 1 Tahun 1991). 

4) Putusan pembatalan pernikahan nomor: 70/Pdt.G/2006/PA. Skh 

dan putusan nomor 179/Pdt.G/2009/PA.Skh. 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang menjelaskan 

bahan hukum primer seperti; buku-buku, skripsi, tesis, artikel, 

majalah, dan koran terkait dengan permasalahan yang penulis angkat 

yaitu tentang status akad nikah yang menggunakan administrasi palsu 

dan juga akibat hukum pada akad nikah yang menggunakan 

administrasi palsu. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang 

memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa dan ilmu hukum 

yang lain. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengelolaan data adalah bagaimana caranya mengolah data 

yang berhasil dikumpulkan untuk memungkinkan penelitian bersangkutan 

melakukan analisa yang sebaik-baiknya. Baik bahan hukum primer maupun 

sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah 

dirumuskan berdasarkan sistem bola salju dan diklasifikasikan menurut 

sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komperehensif (Johnny Ibrahim, 

2006: 392). 
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Karena penelitian ini adalah penelitian normatif, maka dalam 

pengumpulan datanya dilakukan dengan studi kepustakaan atau studi 

dokumen. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan cara 

membaca, mengkaji dan mempelajari isi dari bahan pustaka baik berupa 

peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan agama, artikel internet, 

jurnal dan dokumen data-data yang mempunyai kaitan dengan masalah yang 

diteliti. 

6. Teknik Analisis Data 

Pada penelitian hukum normatif, maka pengolahan data pada 

hakikatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan 

hukum tertulis untuk mempermudah pekerjaan analisa dan kontruksi 

(Soerjono Soekanto,1986:251). Analisis data merupakan langkah 

selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis 

data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, 

kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat 

dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan oleh data. Penelitian ini 

menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif. Menurut Johny 

Ibrahim yang mengutip pendapatnya Benard Arief Shiharta, logika deduktif 

merupakan suatu teknik untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat 

umum menjadi kasus yang bersifat individual (Johny Ibrahim, 2006:249). 

Sedangkan Prof. Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapatnya 

Philipus M. Hadjon menjelaskan metode deduksi sebagaimana silogisme 

yang diajarkan oleh Aristoteles, penggunaan metode deduksi berpangkal 

dari pengajuan premis major (pernyataan bersifat umum). Kemudian 

diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian 

ditarik suatu kesimpulan atau Conclusion (Peter Mahmud Marzuki, 

2006:47).  
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F. Sistematika Penulisan Hukum 

Dalam bagian ini, penulis mensistematisasikan dalam bagian-bagian yang 

akan dibahas menjadi beberapa bab yang diusahakan dapat saling kait mengkait 

dan lebih tersistematis, terarah mudah dimengerti, sehingga saling mendukung 

dan menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh 

Adapun sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini penulis mengemukakan mengenai latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan membahas mengenai dua hal yaitu, yang pertama 

adalah kerangka teori yang melandasi penelitian serta 

mendukung di dalam memecahkan masalah yang diangkat 

dalam penulisan hukum ini, yang meliputi : Pertama Tinjauan 

Tentang Perkawinan diantaranya yaitu Asas-asas dan prinsip 

perkawinan, Tujuan perkawinan, Rukun perkawinan, Syarat 

perkawinan, Larangan perkawinan, Pembatalan perkawinan. 

Kedua Tinjauan Tentang Hukum Administrasi meliputi 

pengertian hukum administrasi, fungsi hukum administrasi, 

lapangan hukum administrasi dan kedudukan hukum 

administrasi di dalam lapangan hukum. Ketiga Tinjauan 

tentang Peradilan Agama. Keempat Tinjauan tentang 

Kantor Urusan Agama meliputi pengertian dan kedudukan 

Kantor Urusan Agama, tugas dan wewenang Kantor Urusan 

Agama, Pencatatan Nikah, Administrasi pernikahan, prosedur 

pendaftaran pernikahan. 
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BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis akan membahas sekaligus menjawab 

permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya yaitu tentang 

Apakah yang mendasari pembatalan akad nikah yang 

menggunakan administrasi palsu dan akibat hukum pada 

putusan nomor 70/Pdt.G/2006/PA.Skh dan putusan nomor 

179/Pdt.G/2009/PA.Skh ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 

BAB IV :  PENUTUP 

Dalam bab ini berisi kesimpulan atas permasalahan yang telah 

dibahas dan saran dari penulis setelah melakukan penelitian atas 

penulisan hukum ini. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kerangka Teori 

1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan 

Suatu perkawinan berarti membentuk suatu keluarga yang sejahtera, 

langgeng, bahagia lahir dan batin. Kebahagiaan ini tidak hanya karena 

didasarkan atas kebahagiaan lahir saja, tidak cukup hanya karena harta yang 

melimpah. Kebahagiaan itu juga mencakup kebahagiaan batiniah para 

anggota keluarga, bahagia batiniah dapat terjadi dengan adanya komunikasi, 

saling menghormati dan dan juga hubungan yang baik antar anggota 

keluarga. 

Menurut Kompilasi Hukum Islam pernikahan yaitu akad yang sangat 

kuat atau miitsaaqan ghaliidhan untuk mentaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah. Karena perkawinan bertujuan untuk 

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. 

a. Asas-Asas Perkawinan 

Dalam melaksanakan suatu perkawinan maka harus berdasarkan 

suatu asas dan prinsip yang harus dipenuhi. Menurut Soemiyati dalam 

Hukum Islam mengatur prinsip-prinsip perkawinan, prinsip tersebut 

antara lain yaitu (Soemiyati, 2007 : 4-5) : 

1) Harus ada persetujuan secara sukarela dari pihak yang 

mengadakan perkawinan. 

2) Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria sebab ada 

larangan yang harus diindahkan. 

3) Perkawinan harus dilaksanakan dengan mematuhi persyaratan 

tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak ataupun 

mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan 

itu sendiri. 
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4) Perkawinan pada dasarnya bertujuan untuk membentuk suatu 

keluarga yang bahagia, tentram, damai dan sejahtera selama-

lamanya. 

5) Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah 

tangga, dimana yang bertanggung jawab sebagai pemimpin 

adalah sang suami.  

b. Tujuan Perkawinan 

Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi 

petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, 

sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan 

kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan 

lahir dan batin disebabkan terpenihinya keperluan hidup lahir dan 

batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar 

anggota keluarga (Abd. Rahman Ghazaly, 2006 : 16). 

Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi 

yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan 

oleh Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada Sang Khaliq 

penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri 

manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk 

aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah SWT 

mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan. Jadi aturan 

perkawinan menurut islam merupakan tuntunan agama yang perlu 

mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun 

hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau 

diringkas tujuan perkawinan adalah memenuhi nalurinya dan juga 

memenuhi petunjuk agama (Abd. Rahman Ghazaly, 2006 : 17-18).  

Berdasarkan tujuan di atas, maka tujuan perkawinan dapat 

dikembangkan menjadi lima, yaitu (Abd. Rahman Ghazaly, 2006 : 18-

22) : 

1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan 
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Manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai 

keturunan yang sah keabsahan anak keturunan diakui oleh dirinya 

sendiri, masyarakat, negara, dan kebenaran keyakinan agama 

Islam memberi jalan untuk itu. Anak sebagai keturunan bukan 

saja sebagai pembantu-pembantu dalam hidup di dunia, bahkan 

akan memberi tambahan amal kebajikan di akhirat nanti manakala 

dapat mendidiknya menjadi anak yang shaleh. 

2) Penyaluran syahwat dan penumpahan kasih sayang berdasarkan 

tanggung jawab 

Sudah menjadi kodrat iradah Allah SWT, manusia 

diciptakan berjodoh-jodoh dan diciptakan mempunyai keinginan 

untuk berhubungan antara pria dan wanita. Perkawinan digunakan 

untuk pengaturan naluri seksual dan juga penyaluran kasih sayang 

di antara pria dan wanita secara harmonis dan bertanggung jawab. 

3) Memelihara diri dari kerusakan 

Ketenangan hidup dan cinta kasih sayang keluarga dapat 

ditunjukkan melalui sebuah perkawinan. Orang-orang yang tidak 

dapat melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan 

mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, 

entah kerusakan dirinya sendiri ataupun orang lain bahkan 

masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu, sedangkan nafsu 

itu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik. 

4) Menimbulkan kesungguhan bertanggungjawab dan mencari harta 

yang halal 

Suami istri yang perkawinannya didasarkan pada 

pengamalan agama, jerih payah dalam usahanya dan upayanya 

mencari keperluan hidupnya dan keluarga yang dibinanya dapat 

digolongkan sebagai ibadah dalam arti luas. Dengan demikian, 
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melalui rumah tangga dapat timbul gairah bekerja, dan 

bertanggungjawab serta berusaha mencari harta yang halal. 

5) Membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat 

yang sejahtera berdasarkan cinta dan kasih sayang 

Kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya 

ketenangan dan ketentraman anggota keluarga dalam 

keluarganya. Ketenangan dan ketentraman keluarga tergantung 

dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami istri 

dalam satu rumah tangga.  

c. Rukun Perkawinan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak 

menjelaskan mengenai rukun perkawinan, akan tetapi hanya 

menjelaskan syarat-syarat perkawinan saja karena syarat-syarat tersebut 

lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur perkawinan (Amir 

Syarifuddin, 2007 : 61). Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 

dijelaskan bahwa rukun perkawinan antara lain: 

1) Calon suami; 

2) Calon isteri; 

3) Wali Nikah; 

4) Dua orang saksi dan; 

5) Ijab dan kabul.  

d. Syarat Perkawinan 

Perkawinan menurut Pasal 6 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan, dilaksanakan berdasarkan atas persetujuan 

para pihak atau calon mempelai, hal tersebut dilakukan agar suami istri 

yang akan melakukan perkawinan itu pada akhirnya dapat membentuk 

suatu keluarga yang bahagia, langgeng dan sesuai dengan hak asasi 

manusia. Syarat tersebut diantaranya adalah (Mohd Idris Ramulyo, 

2003 : 50- 53) : 
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1) Perkawinan tidak dilakukan yang bertentangan dengan larangan 

yang terdapat dalam ketentuan surat Al Baqoroh ayat 221 yaitu 

larangan perkawinan karena perbedaan agama dengan  

 pengecualian dalam surat almaidah ayat 5 yaitu khusus laki- laki 

tidak boleh mengawini perempuan ahli kitab seperti yahudi dan 

nasrani dan juga tidak bertentangan dengan QS Annisa ayat 22, 

23, dan 24. 

2) Syarat khusus yaitu adanya calon mempelai pria dan wanita, ini 

merupakan syarat yang mutlak. 

3) Kedua calon mempelai harus islam, akhil balig atau dewasa dan 

berakal, sehat jasmani dan rohani. 

4) Harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai. 

 Yaitu berdasarkan persetujuan dari kedua calon mempelai tanpa 

 ada paksaan dari pihak mananapun. 

5) Harus ada wali nikah. 

 Sebagaimana Hadist rasul mengatakan bahwa “ tidak ada nikah  

 tanpa wali”. 

6) Harus ada 2 orang saksi yang dewasa islam dan berakal. 

 Hal ini untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan juga untuk 

 mendapat kepastian hukum dari masyrakat. 

7) Adanya ijin dari kedua orang tua atau wali (Pasal 6 ayat 2 

Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).  

Ijin ini diperlukan untuk calon mempelai yang belum memenuhi 

ketentuan umur untuk melakukan perkawinan. Mengenai 

perlunya ijin ini adalah erat hubungannya dengan pertanggung 

jawaban orang tua dalam pemeliharaan yang dilakukan oleh orang 

tua secara susah payah dalam membesarkan anaknya. Sehingga 

kebebasan anak dalam menentukan pilihan  calon suami atau istri 

tidak menghilangkan fungsi tangggung jawab orangtua. 

8) Pemberian ijin apabila orangtua telah meninggal. 
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Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 3, 4,dan 5 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berhak 

memberikan ijin adalah kedua orangtua, apabila salah satu 

meninggal dunia maka yang memberi ijin adalah salah satu dari 

orangtua yang masih ada. 

9) Adanya mahar atau mas kawin. 

Pengaturan mengenai mahar atau mas kawim dalam pernikahan 

diantaranya tercantum dalam Surat An Nisaa ayat 24 yang pada 

intinya menjelaskan bahwa seorang suami wajib memberikan 

maharnya dengan cara yang patut kepada  istri yang dia campuri. 

Pengaturan lain terdapat dalam Surat An Nisaa ayat 4 yang 

menerangkan tentang perintah pemberian mas kawin sebagai 

pemberian wajib.Berapa besarnya tidak ditentukan, tapi pendapat 

Umar Bin Khatab tidak boleh kurang dari 10 dirham. 

10) Adanya ijab qobul. 

Ijab Qobul merupakan proses yang terakhir dan yang paling     

penting, ijab adalah pernyataan kehendak dari calon mempelai 

wanita untuk mengikatkan diri kepada seorang laki- laki yang 

diwakili oleh wali, qobul adalah suatu pernyataan yang pada 

intinya berisi penerimaan dari pihak laki laki atas ijab pihak 

wanita. 

e. Larangan dalam perkawinan 

Sebagaimana laki–laki maka wanita juga merupakan unsur dalam 

rukun perkawinan, walaupun dalam Islam laki–laki diperbolehkan 

untuk menikahi lebih dari seorang wanita, namun dalam islam juga 

mengatur kebebasan tersebut dengan batasan–batasan tertentu. 

Pembatasan tersebut berarti suatu larangan, dimana larangan tersebut 

berlaku untuk selamanya. Larangan melangsungkan perkawinan antara 

seorang laki–laki dan wanita disebabkan karena ( Mohd. Idris Ramulyo, 

2003: 77-78) : 
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1) Karena Pertalian Nasab 

 

a) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang 

menurukankannya atau keturunannnya; 

b) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu; 

 

c) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkan. 

 

2) Karena Pertalian Kerabat Semenda 

a) Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau 

istrinya; 

b) Dengan seorang wanita bekas istri  orang yang 

menurunkannya; 

c) Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya 

kecuali putusnya hubungan perkawinan  dengan bekas 

istrinya itu qabla ad dukhu;. 

d) Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya. 

 
3) Karena pertalian sesusuan 

a) Dengan wanita yang menyusuinya dan terus menurut garis 

lurus ke atas; 

b) Dengan wanita sesusuan dan terus menurut garis lurus ke 

bawah; 

c) Dengan seorang wanita saudara sesusuan dan kemenakan 

sesusuan ke bawah; 

d) Dengan seorang wanita bibi sesusuian dan nenek bibi 

sesusuan; 

e) Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya. 

 
4) Keadaan tertentu 

(1) Karena wanita masih terikat perkawinan yang sah dengan  

 pria lain;  
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(2) Seorang wanita yang masih berada dalam masa idah dengan 

pria lain; 

(3) Seorang wanita yang tidak beragama Islam. 

 

f. Pembatalan Perkawinan 

Pembatalan perkawinan dalam bahasa arab disebut faskh yang 

artinya adalah pembatalan akad nikah antar suami isteri dan 

memisahkan keduanya tanpa hukum talaq disebabkan oleh kekurangan 

atau cela pada syarat sahnya akad nikah atau ada sebab tertentu 

(datangnya tiba-tiba) yang menentang adanya keutuhan akad nikah itu 

(www.arifwita.multiply.com). Dalam arti terminologis artinya adalah 

pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan 

tuntutan isteri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama 

atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum 

pernikahan (Amir Syarifuddin, 2007: 242). Dengan demikian, 

pembatalan perkawinan mempunyai arti menganggap perkawinan yang 

telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah, atau dianggap tidak 

pernah ada. Pasal 22 UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan 

menyatakan bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan, apabila 

para pihak tidak memenuhi syarat melangsungkan perkawinan. 

Dari segi alasan, fasakh secara garis besar dibagi menjadi dua 

sebab, yaitu (Amir Syarifuddin, 2007: 243): 

1. Perkawinan yang sebelumnya telah berlangsung ternyata 

kemudian tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik 

tentang rukun, maupun syaratnya; atau pada perkawinan tersebut 

terdapat halangan yang tidak membenarkan terjadinya 

perkawinan. Fasakh bentuk ini penyelesaiannya dilakukan di 

Pengadilan, terbagi menjadi dua: 

a. Tidak memerlukan pengaduan suami atau isteri atau dalam 

arti hakim dapat memutuskan dengan telah diketahuinya 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

kesalahan perkawinan sebelumnya melalui pemberitahuan 

oleh siapa saja. 

b. Harus ada pengaduan dari suami atau isteri atas dasar 

masing-masing pihak tidak melangsungkan perkawinan 

tersebut. 

2. Fasakh yang terjadi karena pada diri suami atau isteri terdapat 

sesuatu yang menyebabkan perkawinan tidak mungkin 

dilanjutkan, karena kalau dilanjutkan akan menyebabkan 

kerusakan pada diri suami atau isteri atau keduanya sekaligus. 

Faktor penyebab terjadinya fasakh ini antara lain: 

a. Syiqaq, yaitu pertengkaran antara suami isteri yang tidak 

mungkin didamaikan. 

b. Fasakh karena cacat, yaitu cacat yang terdapat pada diri si 

suami atau isteri baik jasmani maupun rohani atau jiwa. 

c. Fasakh karena ketidakmampuan suami memberi nafkah 

d. Fasakh karena suami ghaib (tidak diketahui keberadaannya). 

e. Fasakh karena melanggar perjanjian dalam perkawinan. 

Menurut Pasal 23 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 

yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan adalah: para keluarga 

dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, suami atau 

isteri, pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum 

diputuskan, dan juga pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 

Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan 

hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya 

setelah perkawinan ini putus, sedangkan di dalam Pasal 73 KHI 

disebutkan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan 

adalah: para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah 

dari suami atau isteri, suami atau isteri, pejabat yang berwenang 

mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang, para 

pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun 
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dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-

undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67. 

Pembatalan suatu perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga menurut Kompilasi Hukum 

Islam dapat dilakukan dengan alasan sebagai berikut: 

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: 

1.  Perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan 

(Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan).  

2.  Suami/istri yang masih mempunyai ikatan perkawinan melakukan 

perkawinan tanpa seijin dan sepengetahuan pihak lainnya (Pasal 

24 Undang-Undang Perkawinan).  

3.  Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar 

hukum (Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan).  

4.  Pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka 

mengenai diri suami atau istri, dimana salah satu pihak 

memalsukan identitas dirinya (Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang 

Perkawinan). Identitas palsu misalnya tentang status, usia atau 

agama.  

Menurut Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam:  

a. seorang suami melakukan poligami tanpa ijin Pengadilan Agama;  

b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih 

menjadi isteri pria lain yang maqfud (hilang);  

c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari 

suami lain;  

d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, 

sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang 

Perkawinan;  
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e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali 

yang tidak berhak;  

f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.  

Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan ke 

Pengadilan (Pengadilan Agama bagi Muslim dan Pengadilan Negeri 

bagi Non-Muslim) di dalam daerah hukum di mana perkawinan telah 

dilangsungkan atau di tempat tinggal pasangan (suami-istri). Atau bisa 

juga di tempat tinggal salah satu dari pasangan baru tersebut. 

Cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan adalah 

sebagai berikut (www.lbh-apk.co.id): 

1. Pemohon atau Kuasa Hukumnya mendatangi Pengadilan Agama 

bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi Non 

Muslim (UU No.7/1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 73). 

2. Kemudian Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis atau 

lisan kepada Ketua Pengadilan (HIR pasal 118 ayat (1)/Rbg Pasal 

142 ayat (1), sekaligus membayar uang muka biaya perkara 

kepada Bendaharawan Khusus.  

3. Pemohon dan Termohon harus datang menghadiri sidang 

Pengadilan berdasarkan Surat Panggilan dari Pengadilan, atau 

dapat juga mewakilkan kepada kuasa hukum yang ditunjuk (UU 

No.7/1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 82 ayat (2), PP No. 

9/1975 pasal 26,27 dan 28 jo HIR pasal 121,124 dan 125). 

4. Pemohon dan Termohon secara pribadi atau melalui kuasanya 

wajib membuktikan kebenaran dari isi (dalil-dalil) permohonan 

pembatalan perkawinan/tuntutan di muka Sidang Pengadilan 

berdasarkan alat bukti berupa surat-surat, saksi-saksi, pengakuan 

salah satu pihak, persangkaan hakim atau sumpah salah satu pihak 

(HIR Pasal 164/Rbg Pasal 268). Selanjutnya hakim memeriksa 

dan memutus perkara tersebut. 
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5. Pemohon atau Termohon secara pribadi atau masing-masing 

menerima salinan putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan 

Agama yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.  

6. Pemohon dan Termohon menerima Akta Pembatalan Perkawinan 

dari Pengadilan. 

7. Setelah menerima akta pembatalan perkawinan, maka para pihak 

harus segera meminta penghapusan pencatatan perkawinan di 

buku register Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan 

Sipil (KCS).  

Terdapat batas waktu untuk pengajuan suatu pembatalan 

perkawinan. Untuk perkawinan yang terjadi karena seorang suami atau 

isteri memalsukan identitasnya atau karena perkawinan yang terjadi 

karena adanya ancaman atau paksaan, pengajuan itu dibatasi hanya 

dalam waktu enam bulan setelah perkawinan terjadi. Jika sampai lebih 

dari enam bulan pasangan tersebut masih hidup bersama sebagai suami 

isteri, maka hak salah satu pihak untuk mengajukan permohonan 

pembatalan perkawinan dianggap gugur (Pasal 27 UU No. 1 tahun 

1974). Sementara itu, tidak ada pembatasan waktu untuk pembatalan 

perkawinan dimana apabila sang suami telah menikah lagi tanpa 

sepengetahuan isteri. Kapanpun seorang isteri dapat mengajukan 

pembatalannya (www.lbh-apk.co.id). 

Batalnya perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan 

mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat 

berlangsungnya perkawinan. Keputusan Pembatalan Perkawinan tidak 

berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan 

tersebut. Artinya, anak-anak dari perkawinan yang dibatalkan, tetap 

merupakan anak yang sah dari pasangan suami isteri. Dan berhak atas 

pemeliharaan dan pembiayaan serta waris (pasal 28 UU No. 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan) (www.lbh-apk.co.id). 
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2. Tinjauan Tentang Hukum Administrasi 

a. Pengertian Hukum Administrasi 

Pengertian Hukum Administrasi di sini adalah pengertian Hukum 

Administrasi yang dikemukakan oleh para ahli. Definisi bukanlah 

merupakan satu-satunya cara untuk menjelaskan suatu konsep, namun 

demikian telah banyak definisi yang dikemukakan tentang hukum 

administrasi. Definisi-definisi tersebut meskipun kurang lengkap, namun 

setidak-tidaknya memberikan gambaran pertama/elemen tentang hukum 

administrasi. Berikut ini adalah definisi Hukum Administrasi menurut para 

ahli: 

1) Menurut J.M. Baron de Gerando objek hukum administrasi adalah 

peraturan-peraturan yang mengatur hubungan timbal balik antara 

pemerintah dan rakyat. 

2) Menurut C. Van Vollenhoven, hukum administrasi adalah 

keseluruhan ketentuan yang mengikat alat-alat perlengkapan negara, 

baik tinggi maupun rendah, setelah itu alat-alat tersebut akan 

menggunakan kewenangan-kewenangan ketatanegaraan. 

3) Menurut J.H.A. Logemann, ialah hukum administrasi meliputi 

peraturan-peraturan khusus, yang di samping hukum perdata positif 

yang berlaku umum, mengatur cara-cara organisasi negara ikut serta 

dalam lalu lintas masyarakat. 

4) Menurut E. Utrecht, Hukum administrasi negara (hukum 

pemerintahan) menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan 

akan memungkinkan para pejabat (ambtsdrager) administrasi negara 

melakukan tugas mereka secara khusus. 

 

5) Menurut W.F. Prins, untuk sebagian hukum administrasi negara 

merupakan pembatasan terhadap kebebasan pemerintah, jadi 

merupakan jaminan bagi mereka, yang harus taat kepada pemerintah; 
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akan tetapi untuk sebagian besar hukum administrasi mengandung 

arti pula bahwa mereka yang harus taat kepada pemerintah menjadi 

dibebani berbagai kewajiban yang tegas bagaimana dan sampai di 

mana batasnya, dan berhubung dengan itu, berarti juga, bahwa 

wewenang pemerintah menjadi luas dan tegas ( Philipus M. Hadjon, 

2005: 21-25). 

b. Fungsi Hukum Administrasi 

Fungsi hukum administrasi Menurut Van Wijk-Konijnenbelt, secara 

umum dapat dikatakan hukum administrasi merupakan instrumen yuridis 

bagi penguasa untuk secara aktif terlibat dengan masyarakat; dan pada sisi 

lain hukum administrasi merupakan hukum yang memungkinkan anggota 

masyarakat mempengaruhi penguasa dan memberikan perlindungan 

terhadap penguasa. Sejalan dengan pendapat tersebut, maka P. De Haan 

mengemukakan tiga fungsi hukum administrasi, yaitu norma, instrumen, 

dan jaminan, yang meliputi : 

1) Mengatur sarana bagi penguasa untuk mengatur dan mengendalikan 

masyarakat. 

2) Mengatur cara-cara partisipasi warganegara dalam proses pengaturan 

dan pengendalian tersebut. 

3) Perlindungan hukum (rechtsbescherming) 

4) Menetapkan norma-norma fundamental bagi penguasa untuk 

pemerintahan yang baik ( Philipus M. Hadjon, 2005 : 27-28). 

c. Lapangan Hukum Administrasi dan Kedudukan Hukum 

Administrasi di dalam Lapangan Hukum 

Lapangan hukum administrasi, dibagi menjadi lapangan hukum 

administrasi khusus dan juga lapangan hukum administrasi umum. 

Lapangan hukum administrasi khusus adalah peraturan-peraturan hukum 

yang berhubungan dengan bidang tertentu dari kebijaksanaan penguasa 
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(hukum atas tata ruang, hukum perizinan bangunan). Sedangkan yang 

dimaksud dengan hukum administrasi umum adalah peraturan-peraturan 

hukum yang tidak terikat pada suatu bidang tertentu dari kebijaksanaan 

penguasa (asas-asas umum pemerintahan yang baik, Undang-undang 

PTUN) ( Philipus M. Hadjon, 2005 : 32-39). 

Hukum administrasi materiil terletak di antara hukum privat dan 

hukum pidana. Hukum pidana berisi norma-norma yang begitu penting 

(esensial) bagi kehidupan masyarakat sehingga penegakan norma-norma 

tersebut tidak diserahkan pada pihak partikelir tetapi harus dilakukan oleh 

penguasa. Hukum privat berisi norma-norma yang penegakannya dapat 

diserahkan kepada pihak partikelir. Hukum administrasi berada di antara 

kedua bidang hukum tersebut, sehingga hukum administrasi dapat 

dikatakan sebagai hukum antara ( Philipus M. Hadjon, 2005 : 45-46). 

3. Tinjauan Tentang Peradilan Agama 

Dalam Negara Hukum Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar 1945, keadilan, kebenaran, ketertiban dan 

kepastian hukum dalam sistem dan penyelenggaraan hukum merupakan hal 

pokok yang sangat penting dalam usaha mewujudkan suasana perikehidupan 

yang aman, tenteram, dan tertib. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal-hal 

tersebut dibutuhkan adanya lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan 

kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan yang baik. 

Salah satu lembaga untuk menegakkan hukum dalam mencapai keadilan, 

kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum adalah badan-badan peradilan 

yang masing-masing mempunyai lingkup kewenangan mengadili perkara atau 

sengketa di bidang tertentu dan salah satunya adalah Badan Peradilan Agama 

(Departemen Agama Republik Indonesia, 2004 : 97). 

Peradilan Agama adalah salah satu dari empat lingkungan peradilan 

negara yang dijamin kemerdekaannya dalam menjalankan tugasnya. 

Peradilan Agama yang kewenangannya mengadili perkara-perkara tertentu 

dan mengenai golongan rakyat tertentu, yaitu mereka yang beragama Islam, 
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sejajar dengan peradilan yang lain (Departemen Agama Republik Indonesia, 

2004 : 101). 

Pengadilan Agama adalah peradilan khusus yang mengadili perkara-

perkara perdata yang memiliki tugas dan wewenang memeriksa, memutus, 

dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang 

yang beragama islam di bidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, 

zakat, infaq, sodaqah, ekonomi syari’ah. Menurut Pasal 49 Undang-undang 

Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 Tentang Peradilan Agama, jika terjadi sengketa mengenai hak milik 

atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus 

diputus lebih dulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum 

(Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2007 : 5-6). 

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman 

bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu 

yang diatur dalam Undang-undang. Pengadilan Agama berkedudukan di 

kotamadya atau ibu kota kabupaten, dan derah hukumnya meliputi wilayah 

kotamadya atau kabupaten. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama 

berkedudukan di ibukota propinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah 

propinsi. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama 

dilaksanakan oleh : 

a. Pengadilan Agama (Pengadilan tingkat pertama) 

b. Pengadilan Tinggi Agama (Pengadilan tingkat banding) 

Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara 

yang menjadi kewenangan pengadilan agama dalam tingkat banding, dan 

mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili 

antar pengadilan agama di daerah hukumnya. Kekuasaan kehakiman di 

lingkungan Pengadilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung. 

Pembinaan teknis peradilan agama dilakukan oleh Mahkamah Agung, 

sedangkan pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan pengadilan 

dilakukan oleh Menteri Agama. 
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Susunan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari 

Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris. Untuk Pengadilan Agama 

ditambah dengan Juru Sita. Pimpinan Pengadilan Agama dan Pengadilan 

Tinggi Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. Hukum 

acara yang berlaku dalam Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang 

berlaku dalam Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur khusus dalam 

Undang-Undang Peradilan Agama. Pemeriksaan perkara di Peradilan Agama 

dimulai sesudah diajukannya permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang 

berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku. Penetapan dan 

putusan peradilan agama hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila 

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. 

Khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dilaksanakan oleh : 

a. Mahkamah Syar’iyah (Pengadilan tingkat pertama) 

b. Mahkamah Provinsi (Pengadilan tingkat banding)  

(Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008 : 7-8) 

4. Tinjauan Tentang Kantor Urusan Agama 

a. Pengertian dan Kedudukan Kantor Urusan Agama 

Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) adalah instansi 

Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor 

Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama islam dalam 

wilayah kecamatan. 

Kantor Urusan Agama Kecamatan berkedudukan di wilayah 

kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen 

Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan 

Agama Islam/Bimas Islam/bimas dan Kelembagaan Agama Islam 

(Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 

Tentang Pencatatan Nikah). 
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b. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama 

Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang 

Urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan. Kantor Urusan Agama 

Kecamatan menyelenggarakan fungsi (Keputusan Menteri Agama 

Republik Indonesia Nomor 517 Tahun 2001 Tentang Penataan Organisasi 

Kantor Urusan Agama Kecamatan) : 

1) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi; 

2) Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, 

pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan; 

3) Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina 

masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial, kependudukan 

dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan 

yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 

dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.  

c. Pencatatan Nikah 

Pencatatan nikah adalah pencatatan peristiwa pernikahan ke dalam 

suatu akta nikah, yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). 

Akta nikah ditandatangani oleh suami, isteri, wali nikah, saksi-saksi dan 

PPN. Akta nikah dibuat rangkap dua, masing-masing disimpan di KUA 

setempat dan Pengadilan. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah pejabat 

yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan 

peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan 

bimbingan perkawinan. PPN dijabat oleh Kepala KUA. Kepala KUA 

menandatangani akta nikah, akta rujuk, buku nikah (kutipan akta nikah) 

dan/atau kutipan akta rujuk. 

PPN di dalam melaksanakan tugasnya dapat diwakili oleh Penghulu 

atau Pembantu PPN. Penghulu adalah pejabat fungsional Pegawai Negeri 
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Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan 

pengawasan nikah/rujuk menurut agama islam dan kegiatan kepenghuluan. 

Pembantu PPN adalah anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh 

Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota untuk membantu 

tugas-tugas PPN di desa tertentu.  

PPN mencatat peristiwa nikah ke dalam suatu akta nikah. Akta nikah 

tersebut ditandatangani oleh suami, istri, wali nikah, saksi-saksi, dan PPN. 

Akta nikah dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing disimpan di KUA 

setempat dan juga Pengadilan. Setiap peristiwa pernikahan dilaporkan ke 

kantor administrasi kependudukan di wilayah tempat pelaksanaan akad 

nikah. 

Pencatatan nikah warga negara Indonesia yang ada di luar negeri 

dilakukan sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Agama 

Republik Indonesia dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 

589 Tahun 1999 dan Nomor 182/OT/X/99/01 Tahun 1999 Tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri 

(Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 

Tentang Pencatatan Nikah). 

d. Administrasi Pernikahan 

Syarat-syarat pernikahan menurut Pasal 5 Peraturan Menteri Agama 

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah 

adalah : 

1) Surat keterangan untuk nikah dari kepala desa/lurah atau nama 

lainnya; 

2) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan 

asal usul calon mempelai dari kepala desa/lurah atau nama lainnya; 

3) Persetujuan kedua calon mempelai; 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

4) Surat keterangan tentang orang tua (ibu dan ayah) dari kepala 

desa/pejabat setingkat; 

5) Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum 

mencapai usia 21 tahun; 

6) Izin dari pengadilan, dalam hal kedua orang tua atau walinya 

sebagaimana dimaksud huruf e di atas tidak ada; 

7) Dispensasi dari pengadilan bagi calon isteri yang belum mencapai 

umur 19 tahun dan bagi calon isteri yang belum mencapai umur 16 

tahun; 

8) Surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota 

TNI/POLRI; 

9) Putusan pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak beristeri 

lebih dari seorang; 

10) Kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka 

yang perceraiannya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 

11) Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/isteri dibuat 

oleh kepala desa/lurah atau pejabat setingkat bagi janda/duda; 

12) Izin untuk menikah dari kedutaan/kantor perwakilan negara bagi 

warga negara asing. 

e. Prosedur Pendaftaran Pernikahan 

Prosedur pendaftaran pernikahan dikeluarkan oleh KUA antara lain: 

1) Calon pengantin datang ke KUA untuk mengisi formulir pendaftaran 

nikah yang disediakan oleh KUA kecamatan setempat. 
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2) Waktu pendaftaran minimal 10 hari sebelum menikah. 

3) Membawa Surat keterangan untuk menikah (model N1), Surat 

keterangan asal-usul (model N2), Surat persetujuan mempelai 

(model N3), Surat keterangan tentang orang tua (model N4), dan 

Surat pemberitahuan kehendak nikah (model N7) dari Kantor 

Desa/Kelurahan setempat. 

4) Membawa bukti imunisasi TT I bagi calon pengantin wanita dari 

puskesmas/Rumah Sakit setempat. 

5) Membawa: 

a) Surat izin pengadilan apabila tidak ada izin dari orang tua/wali 

(bagi yang belum berusia 21 tahun); 

b) Pas foto ukuran 3x2 sebanyak 3 lembar; 

c) Dispensasi dari pengadilan begi calon suami yang belum 

berumur 19 tahun dan bagi calon istri yang belum berusia 16 

tahun; 

d) Surat izin dari atasan/kesatuan jika calon pengantin adalah 

anggota TNI/POLRI; 

e) Surat izin pengadilan bagi suami yang hendak beristri lebih dari 

seseorang; 

f)     Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran 

cerai bagi mereka yang perceraiannya terjadi sebelum 

berlakunya Undang-Undang Nomor & tahun 1989; 

g) Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/istri yang 

ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah atau pejabat berwenang 

yang menjadi dasar pengisian model N6 bagi janda/duda yang 

akan menikah, serta surat ganti nama bagi warga negara 

Indonesia keturunan. 

6) Calon pengantin wajib mengikuti kursus calon pengantin (suscatin) 
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7) Pelaksanaan akad nikah dipimpin oleh Pegawai Pencatat 

Nikah/Penghulu. 

8) PPN/Penghulu menyerahkan buku kutipan akta nikah kepada calon 

pengantin sesaat setelah akad nikah. 

9) Membayar biaya pencatatan nikah sebesar Rp. 30.000,-, sesuai 

dengan PP No 47 Tahun 2004. 
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B. Kerangka Pemikiran 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerangka berpikir ini beranjak dari adanya pendaftaran perkawinan, dimana 

apabila administrasi perkawinan yang diajukan untuk pendaftaran perkawinan 

telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka suatu perkawinan dapat segera 

dilaksanakan. Apabila setelah dilaksanakan suatu perkawinan tersebut di 

kemudian hari tidak terjadi suatu permasalahan maka perkawinan tersebut 

Administrasi Perkawinan dilihat dari Kompilasi 

Hukum Islam dan juga Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 

Sesuai 

KUA 

Tidak Sesuai 

Perkawinan 

Pendaftaran 

Perkawinan 

Langgeng 
Pengadilan 

Agama 

Administrasi 

Palsu 

BATAL 
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kemungkinan akan dapat bertahan untuk selamanya (langgeng). Akan tetapi, 

apabila setelah dilaksanakannya suatu perkawinan terdapat suatu permasalahan, 

dalam kasus ini permasalahan tersebut adalah adanya pemalsuan administrasi 

perkawinan maka dapat diajukan suatu pembatalan pernikahan yang telah terjadi 

kepada Pengadilan Agama sebagai suatu badan peradilan yang berwenang 

menangani masalah tersebut. Sedangkan apabila administrasi perkawinan yang 

diajukan untuk pendaftaran perkawinan tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum 

Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka 

pengajuan pendaftaran perkawinan dapat dibatalkan oleh Kantor Urusan Agama 

(KUA). Begitu pentingnya pembahasan tentang putusan pembatalan pernikahan 

yang terjadi akibat pemalsuan administrasi maka peneliti akan menganalisis 

mengenai status pernikahan yang dilakukan berdasarkan administrasi palsu dan 

juga akibat hukum atas putusan pembatalan pernikahan yang terjadi akibat 

pemalsuan administrasi ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam hal ini penulis akan 

menganalisis putusan Pengadilan Agama nomor: 70/Pdt.G/2006 /PA.Skh dan 

nomor 179/Pdt.G/2009/PA.Skh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

BAB III   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 
A. Dasar pembatalan pada putusan nomor 70/Pdt.G/2006/PA.Skh dan 

putusan nomor 179/Pdt.G/2009/PA.Skh atas akad nikah yang 

menggunakan administrasi palsu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 

1. Perkara Nomor: 70/Pdt.G/2006/PA.SKH 

a. Identitas Para Pihak 

NC. Sahirjan, S.Ag. (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Grogol), umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di 

Ngambak Kalang RT 03 RW 03, Desa Bekonang, Kecamatan 

Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut PEMOHON. 

Wiji bin Kastowiyono, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, 

bertempat tinggal di Kunden, Desa Kunden, Kecamatan Bulu, 

Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut TERMOHON I.  

Budi Utami binti Sumidi, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan 

swasta, bertempat tinggal di Arak-arak RT 02 RW 13, Desa Telukan, 

Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut 

TERMOHON II. 

b. Tentang Duduk Perkaranya 

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Februari 

2006 telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan 

Pengadilan Agama Sukoharjo No. 70/Pdt.G/2006/PA.Skh; 

Bahwa Pemohon telah menemukan pernikahan Termohon I dan 

termohon II yang dinikahkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Grogol; 
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Bahwa dalam pernikahan Termohon I dan Termohon II tersebut telah 

tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol pada tanggal 1 

Oktober 2005 dengan nomor Akta Nikah, 666/02/X/2005 tanggal 1 

Oktober 2005; 

Bahwa dalam pernikahan tersebut Termohon I mengaku jejaka, akan 

tetapi setelah dilaksanakan pernikahan ternyata termohon I berstatus 

masih beristri dengan mempunyai 4 orang anak; 

Bahwa berdasarkan uraian alasan tersebut di atas, Pemohon memohon 

kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Sukoharjo berkenan untuk memeriksa perkara ini 

dan menjatuhkan putusan sebagai berikut: 

1) PRIMAIR 

a) Mengabulkan permohonan Pemohon; 

b) Menyatakan perkawinan Termohon I dengan Termohon II 

batal; 

c) Menetapkan kutipan Akta Nikah No. 666/02/X/2005 tanggal 1 

Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo tidak berkekuatan 

hukum; 

d) Menetapkan biaya perkara menurut hukum. 

2) SUBSIDAIR 

Mohon putusan yang seadil-adilnya 

c. Bukti-bukti 

1) Bukti tertulis: 
 
a) Kutipan Akta Nikah atas nama Wiji dan Budi Utami 

No.666/02/X/2005 tanggal 1 Oktober 2005 dari Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Grogol (P.1); 
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b) Foto copy Akta Nikah No. 274/15/IX/1993 tanggal 9 

September 1993 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulu 

(P.2). 

2) Keterangan saksi: 

a) Basirun, saksi menerangkan bahwa saksi adalah pembantu 

PPN Desa Telukan, Bahwa benar Termohon I pada tanggal 1 

Oktober 2005 menikah dengan Termohon II di rumah orang 

tua Termohon II, bahwa yang bertindak sebagai wali nikah 

adalah ayah termohon, bahwa petugas yang hadir dari KUA 

Kecamatan Grogol adalah Pak Harjito, Bahwa pada waktu 

ditanya oleh petugas KUA Kecamata Grogol, Termohon I 

mengaku berstatus jejaka. 

b) Drs. Harjito, saksi adalah Pegawai dan Penghulu KUA 

Kecamatan Grogol, bahwa saksi kenal dengan Termohon I dan 

Termohon II, bahwa Termohon I sewaktu ditanya saksi 

mengaku berstatus jejaka, bahwa benar Termohon I telah 

menikah dengan Termohon II pada tanggal 1 Oktober 2005 

bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Termohon II, bahwa 

setelah dilangsungkan pernikahan Termohon II melaporkan 

Termohon I ke Polsek Grogol. 

d. Pertimbangan Hukumnya 

1) Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam wewenang 

Pengadilan Agama Sukoharjo; 

2) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon 

adalah sebagaimana tersebut di atas; 

3) Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada 

Pemohon dan Termohon II untuk tidak jadi mengajukan untuk 
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tidak jadi mengajukan pembatalan nikah, akan tetapi Pemohon dan 

Termohon II tetap meneruskan permohonannya; 

4) Menimbang bahwa Termohon I telah dipanggil secara sah dan 

patut, akan tetapi tidak pernah hadir; 

5) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P.1 

maka terbukti telah terjadi pernikahan antara Termohon I dan 

Termohon II; 

6) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan 

keterangan para saksi serta bukti P.2, maka terbukti Termohon I 

saat menikah dengan Termohon II pada tanggal 1 Oktober 2005 

masih terikat dengan perkawinan sebelumnya yaitu dengan Wiji 

Lestari yang dinikahi oleh Termohon I pada tanggal 9 September 

1993; 

7) Menimbang bahwa perkawinan antara Termohon I dengan 

Termohon II yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2005 

dimana pada saat itu Termohon I masih terikat dalam perkawinan 

yang sah yang berarti Termohon I telah melakukan poligami tanpa 

ijin Pengadilan Agama; 

8) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

tersebut di atas, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan 

sesuai dengan ketentuan Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum 

Islam; 

9) Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka 

berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, 

maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan 

kepada Pemohon; 
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10) Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku 

yang berkaitan dengan perkara ini. 

e. Amar Putusan 

1) Mengabulkan permohonan Pemohon; 

2) Membatalkan perkawinan Termohon I (Wiji bin Kastowiyono) 

dengan  termohon II (Budi Utami binti Samidi) yang dilangsungkan 

di Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo; 

3) Menyatakan bahwa akta nikah No. 666/02/X/2005 tanggal 1 Oktober 

2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Grogol, Kabupaten Sukoharjo tidak sah dan tidak berkekuatan 

hukum; 

4) Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam 

perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 266.000,- 

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) 

2. Perkara Nomor: 179/Pdt.G/2009/PA.Skh 

a. Identitas Para Pihak 

Dalimin bin Karno Parto Ijoyo, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan 

operator alat berat, tempat tinggal di Laban Kulon RT 05 RW 02, Desa 

Laban, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya 

disebut PEMOHON. 

Joko Saryanto, Amd bin Suyadi, umur 32 tahun, agama Islam, 

pekerjaan Kaur Pemerintahan Desa Laban, tempat tinggal di Laban 

Kulon, RT 05 RW 02 Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten 

Sukoharjo, selanjutnya disebut TERMOHON I.  
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Beaty Ishani, S.Sos binti Dalimin, umur 26 tahun, agama Islam, 

pekerjaan Karyawan PT Tripanca Lestari, tempat tinggal di Trangkilan, 

RT 01 RW 14, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota 

Surakarta, selanjutnya disebut TERMOHON II. 

b. Tentang Duduk Perkaranya 

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 18 Pebruari 2009 

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo No. 

179/Pdt.G/2009/PA.Skh mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 

Bahwa Pada tanggal 2 Desember 2008, Termohon I dan Termohon II 

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta ( Kutipan 

Akta Nikah Nomor : 1013/04/XII/2008 tanggal 2 Desember 2008); 

Bahwa setelah pernikahan tersebut Termohon I dan Termohon II belum 

pernah tinggal bersama karena setelah menikah Termohon I dan 

Termohon II saling berpisah tempat tinggal Pemohon di Desa Laban, 

Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, dan Termohon II tinggal 

di Sumber Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta; 

Bahwa pada saat Termohon I melaksanakan pernikahan dengan 

Termohon II mengaku bahwa orang tua (ayah) Termohon II sudah 

dihubungi karena merantau di Kalimantan tidak jelas tempat tinggalnya 

dicari tidak ketemu dan sukar dihubungi maka pernikahan tersebut 

dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari Kota 

Surakarta dengan wali hakim; 

Bahwa perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II tidak sah, 

karena yang menjadi wali nikah adalah Pemohon sebagai ayah kandung 

Termohon II; 
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Bahwa berdasarkan uraian alasan tersebut di atas, Penggugat memohon 

kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq Majelis Hakim 

pemeriksaan perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa,  

mengadili dan memutus sebagai berikut: 

1) PRIMAIR 

a) Mengabulkan permohonan Pemohon; 

b) Menetapkan, membatalkan perkawinan antara Termohon I (Joko 

Suryanto, Amd bin Suyadi) dengan Termohon II (Beaty Ishani, 

S.Sos binti Dalimin) yang dilangsungkan di Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta pada tanggal 2 

Desember 2008; 

c) Menyatakan akta nikah dan kutipan akta nikah No: 

1013/04/XII/2008 tanggal 2 Desember 2008 tidak berkekuatan 

hukum; 

d) Menetapkan biaya perkara menurut hukum; 

e) Menetapkan biaya menurut hukum. 

2) SUBSIDAIR 

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya 

c. Bukti-bukti 

1) Bukti pemohon 

a) Bukti tertulis 

(1) Fotocopy kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta No: 

1013/04/XII/2008 tanggal 2 Desember 2008 (P.1) 

(2) Fotocopy akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor 

Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo No. 726/IND/1982 

tanggal 3 Januari 1983 (P.2) 
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b) Keterangan saksi 

(1) H. Muhtaroji, S.Pd.I, di bawah sumpah saksi telah 

memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah: bahwa 

saksi tahu Termohon I dan Termohon II karena saksi yang 

menikahkan atau wali hakim; bahwa benar pada tanggal 2 

Desember 2008 telah terjadi pernikahan Termohon I dan 

Termohon II; bahwa menurut keterangan Termohon I, 

Termohon II dan ayah Termohon II sebagai wali berada di 

Kalimantan dan tidak bisa dihubungi, kemudian Termohon II 

membuat surat pernyataan di atas materai, menyatakan ayah 

Termohon II tidak diketahui alamatnya (ghaib) sehingga 

saksi berani menikahkan Termohon I dan Termohon II.  

(2) Sundari, di bawah sumpah saksi telah memberikan 

keterangan yang pada pokoknya adalah: bahwa saksi kenal 

dengan Pemohon, Termohon I, dan Termohon II karena 

sebagai tetangga; bahwa saksi tahu bahwa Termohon II 

adalah anak pemohon; bahwa saksi tahu Termohon I dan 

Termohon II telah menikah di Sumber Solo; bahwa saksi 

mengetahui pada saat Termohon I dan Termohon II menikah, 

Pemohon berada di rumah di Laban, Polokarto, Sukoharjo, 

karena saksi pada waktu itu bertemu dilayatan. 

2) Bukti Termohon 

a) Bukti Tertulis 

(1) Foto copy Kutipan Akta Nikah 1013/04/XII/2008 tanggal 2 

Desember 2008 (T.1) 

b) Keterangan Saksi 

(1) Eko Wiyatno, di bawah sumpah saksi telah memberikan 

keterangan yang pada pokoknya adalah: bahwa saksi kenal 
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dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga 

Termohon; bahwa saksi mengetahui Termohon I dan 

Termohon II menikah pada tangga 2 Desember 2008 di 

rumah Bp. Harno di Solo; bahwa yang menjadi wali pada 

waktu itu petugas dari KUA Banjarsari; bahwa pada waktu 

Termohon I dan Termohon II, ayah termohon II tidak ada, 

entah kemana saksi tidak tahu keberadaan ayah Termohon II. 

d. Pertimbangan Hukumnya 

1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon 

adalah sebagaimana diuraikan di atas; 

2) Menimbang, bahwa majelis hakim di dalam persidangan telah 

berusaha mendamaikan Pemohon, Termohon I dan Termohon II, 

namun tidak berhasil; 

3) Menimbang, bahwa para pihak telah melaksanakan mediasi pada 

tanggal 11 Maret 2009 dihadapan mediator Drs. H. Hamdani, SH 

yang hasilnya gagal, para pihak tetap akan melanjutkan perkaranya; 

4) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa pemohon 

dengan Termohon II telah terikat dalam hubungan keuarga, 

Pemohon adalah ayah kandung Termohon II; 

5) Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon 

yang diakui oleh Termohon I dan Termohon II dan diteguhkan 

dengan surat-surat serta keterangan para saksi dibawah sumpah, 

maka telah terbukti Termohon I dan Termohon II telah 

melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Desember 2008 di KUA 

Kecamatan Banjarsari Surakarta dengan wali hakim (Kepala KUA 

Banjarsari); 
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6) Menimbang, bahwa menurut pengakuan Termohon II menikah 

dengan Termohon I dengan wali hakim, karena ayah Termohon II 

(Pemohon) tidak menyetujui hubungan Termohon I dan Termohon 

II, sehingga Termohon II menempuh jalan dengan membuat surat 

pernyataan ghaib (menyatakan bahwa Termohon II tidak diketahui 

tempat tinggalnya); 

7) Menimbang, bahwa surat pernyataan ghaib yang dibuat oleh 

Termohon II itu dibuat oleh sepihak dan yang seharusnya 

mengeluarkan surat keterangan ghaib itu adalah perangkat 

desa/kelurahan setempat, sehingga surat penyataan ghaib tersebut 

tidak berkekuatan hukum; 

8) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon yang 

dibenarkan oleh Termohon I dan Termohon II  (ayah kandung 

Termohon II) tidak ternyata ghaib, karena pada waktu pernikahan 

Termohon I dan Termohon II dilaksanakan Pemohon berada di 

rumah di Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten 

Sukoharjo; 

9) Menimbang, bahwa oleh karena surat pernyataan ghaib yang dibuat 

oleh Termohon II tidak sah dan berlawanan dengan kenyataan, 

maka wali hakim yang melaksanakan pernikahan Termohon I dan 

Termohon II dinyatakan tidak sah; 

10) Menimbang, bahwa karena wali hakim yang menikahkan 

Termohon I dan Termohon II, wali yang tidak berhak karena masih 

ada wali nasab oleh karena itu perkawinan antara Termohon I dan 

Termohon II dapat dibatalkan;  

11) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

tersebut di atas, maka gugatan penggugat telah memenuhi alasan 

pembatalan nikah tersebut dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang 
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No. 1 tahun 1974 jo Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, 

maka permohon Pemohon dapat dikabulkan; 

12) Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka 

berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, 

maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan 

kepada Pemohon; 

13) Memperhatikan segala ketentuan hukum syara’ dan peraturan 

perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.  

e. Amar Putusan 

1) Mengabulkan permohonan Pemohon; 

2) Menetapkan, batal perkawinan antara Termohon I (Joko Suryanto, 

Amd bin Suyadi) dengan Termohon II (Beaty Ishani, S.Sos binti 

Dalimin) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Banjarsari Kota Surakarta pada tanggal 2 Desember 2008; 

3) Menyatakan akta nikah dan kutipan akta nikah No: 

1013/04/XII/2008 tanggal 2 Desember 2008 tidak berkekuatan 

hukum; 

4) Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam 

perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 361.000,- 

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah). 

 Alasan yang mendorong diajukannya permohonan pembatalan 

perkawinan dalam perkara nomor 70/Pdt.G.2006/PA.Skh ke Pengadilan 

Agama Sukoharjo adalah berkaitan dengan kompetensi relatif dari Pengadilan 

Agama tersebut, bahwa Pengadilan Agama Sukoharjo memang berwenang 

untuk menangani sengketa perkawinan bagi mereka yang beragama Islam 

yang perkawinannya dilangsungkan di daerah hukum dari Pengadilan Agama 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

Sukoharjo atau karena tempat tinggal dari suami isteri, suami atau isteri 

berada dibawah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo. Hal tersebut 

didasarkan pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan dan Pasal 74 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dimana disebutkan 

bahwa permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan 

dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau di tempat 

tinggal kedua suami-isteri, suami atau isteri. 

Pengajuan permohonan pembatalan perkawinan antara Wiji bin 

Kastowiyono dengan Budi Utami binti Sumidi diajukan oleh NC. Sahirjan, 

S.Ag. yang menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Sebagai Kepala Kantor Urusan Agama, NC. 

Sahirjan, S.Ag. dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

dimana pada Pasal 23 [d] dijelaskan bahwa pejabat yang ditunjuk tersebut 

ayat (2) Pasal 16 undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai 

kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut tetapi 

hanya setelah perkawinan ini putus dapat mengajukan pembatalan 

perkawinan, dan juga Pasal 73 [d] Kompilasi Hukum Islam dikatakan para 

pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan 

syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan 

sebagaimana disebut dalam Pasal 67. 

Di dalam perkara ini, yang mendasari putusan pembatalan perkawinan 

dalam perkara pembatalan perkawinan nomor 70/Pdt.G/2006/PA.SKH adalah 

Termohon I selaku suami (Wiji bin Kastowiyono) telah melakukan 

perkawinan keduanya dengan Termohon II (Budi Utami binti Sumidi) yang 

dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamata Grogol Kabupaten Sukoharjo 

pada tanggal 1 Oktober 2005 dengan nomor akta nikah 666/02/X/2005. 

Sebelum melakukan perkawinan ini, Termohon I masih terikat dalam  

perkawinan yang sah dengan Wiji Lestari dengan dasar akta nikah nomor 

274/15/IX/1993 tertanggal 9 September 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo, sehingga pada saat 
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melakukan perkawinan yang keduanya Termohon I mengaku sebagai jejaka, 

akan tetapi setelah dilaksanakan pernikahan ternyata Termohon I berstatus 

masih beristeri dan mempunyai 4 orang anak. Hal tersebut menjadi 

pertimbangan permohonan pembatalan perkawinan ini dikabulkan oleh 

Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo dengan pertimbangan hukum 

antara lain: 

1. Termohon I telah melakukan Poligami tanpa ijin dari Pengadilan.  

Hal tersebut didasarkan pada Pasal 71 huruf [a] Kompilasi 

Hukum Islam, dimana perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang 

suami melakukan Poligami tanpa ijin dari Pengadilan. Seharusnya, 

apabila Termohon I ingin melakukan poligami maka ia harus mendapat 

izin dari Pengadilan Agama. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 4 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 

juga Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan syarat-syarat 

untuk meminta permohonan melakukan poligami tertuang di dalam 

Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Apabila seorang suami 

bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib 

mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan. Pengadilan 

akan memeriksa mengenai: 

a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami 

kawin lagi, ialah: 

1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; 

2) Istri mendapat cacat badan/atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan; 

3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan. 

b. Ada atau tidak adanya persetujuan dari isteri, baik persetujuan 

lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan 

persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang 

Pengadilan; 
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c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin 

keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak dengan 

memperlihatkan: 

1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang 

 ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau 

2) Surat keterangan pajak penghasilan; atau 

3) Surat keterangan lain yang dapat diterima Pengadilan. 

d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil 

terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan 

atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan 

untuk itu. 

Menurut pendapat penulis, meskipun Wiji bin Kastowiyono 

sebelum melakukan perkawinan yang baru (poligami) meminta ijin dari 

Pengadilan, maka Pengadilan tidak akan memberikan ijin karena dari 

ketiga alasan seorang suami dapat menikah lagi tidak dapat ditemukan 

dalam diri Pemohon poligami. Pada fakta kasus, isteri dari pemohon 

tidak menderita cacat/atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan 

juga terbukti dapat melahirkan keturunan, karena dalam perkawinan 

Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak. Hal tersebut membuktikan 

bahwa sebagai seorang isteri Wiji Lestari dapat menjalankan 

kewajibannya sebagai seorang isteri. 

2. Termohon I telah melakukan penipuan status (adanya salah sangka 

dalam diri suami atau isteri). 

Dalam perkara ini, Termohon I di dalam melakukan 

pernikahannya yang kedua dengan Termohon II telah melakukan 

penipuan status. Penipuan status di sini adalah penipuan tentang status 

perkawinan, dimana pada saat akan melangsungkan akad nikah ketika 

Termohon I ditanya oleh para saksi, yaitu Pembantu PPN (Basirun) dan 

juga Pegawai dan Penghulu KUA (Drs. Harjito) Termohon I mengaku 

sebagai jejaka akan tetapi Termohon I telah melakukan perkawinan 
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sebelumnya dengan Wiji Lestari dengan bukti akta nikah nomor 

274/15/IX/1993 tertanggal 9 September 1993 yang dikeluarkan oleh 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo.  

Menurut Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 27 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 

seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan 

perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi 

penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Menurut 

pendapat penulis, di dalam perkara ini Termohon II selaku seorang 

isteri yang suaminya melakukan penipuan dan menganggap salah 

sangka dari diri sang suami maka ia dapat mengajukan permohonan 

pembatalan perkawinan kepada Pengadilan. Akan tetapi dalam 

pelaksanaannya, yang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan 

adalah Kepala KUA Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo yang 

setelah mengesahkan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon 

II ternyata mengetahui bahwa terjadi penipuan status yang dilakukan 

oleh Termohon I. 

3. Sebab-sebab lainnya. 

Menurut penulis, selain sebab-sebab tersebut faktor lain yang 

dapat dijadikan sebagai pendukung pembatalan akad nikah tersebut 

adalah adalah kurang pahamnya masyarakat terhadap peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, sehingga di dalam masyarakat 

banyak terjadi poligami liar yang dilakukan tanpa ijin dari Pengadilan 

Agama yang menyebabkan suatu perkawinan dapat dibatalkan. Selain 

itu, kurang telitinya petugas KUA dalam memeriksa administrasi 

perkawinan baik syarat-syarat maupun rukun perkawinan, sehingga 

perkawinan yang seharusnya tidak dapat dilakukan bisa terlaksana juga 

dapat menimbulkan permohonan pembatalan perkawinan. Sebagai 

contoh, misalnya menikah dengan menggunakan kartu identitas palsu, 
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mengaku perjaka/perawan padahal telah menikah atau menggunakan 

akta cerai palsu. 

Permohonan pembatalan pernikahan nomor 179/Pdt.G/2009/PA.Skh 

antara Joko Saryanto, Amd bin Suyadi dan Beaty Ishani, S.Sos binti Dalimin 

diajukan oleh Dalimin bin Karno Parto Ijoyo selaku ayah dari Beaty Ishani, 

S.Sos. Menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan dan Pasal 73 [a] Kompilasi Hukum Islam, yang dapat 

mengajukan permohonan pembatalan pernikahan adalah para keluarga dalam 

garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri, sehingga 

dalam hal ini seorang ayah dapat mengajukan permohonan pembatalan 

pernikahan kepada Pengadilan Agama.  

Pembatalan perkawinan di dalam perkara nomor 

179/Pdt.G/2009/PA.Skh didasarkan pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 yang menerangkan bahwa pejabat yang ditunjuk 

berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-

ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 

Undang-Undang ini tidak terpenuhi. Dalam hal ini, pejabat yang ditunjuk 

memiliki kaitan dengan penerapan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang perkawinan, dimana dijelaskan bahwa tata cara pelaksanaan 

perkawinan diatur di dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di 

dalam bab III menjelaskan tentang tata cara perkawinan, dimana dalam Pasal 

11 ayat (2) dikatakan bahwa “akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh 

mempelai itu selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai 

Pencatat yang menghadiri; perkawinan dan bagi yang melangsungkan 

perkawinan menurut agama Islam ditandatangani oleh wali nikah atau yang 

mewakilinya”. Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan 

telah tercatat secara resmi (Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 
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Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Apabila di dalam 

penandatanganan akta perkawinan oleh wali nikah dilakukan oleh wali nikah 

yang tidak berhak maka akta perkawinan dianggap tidak sah dan perkawinan 

akan dianggap tidak tercatat secara resmi.  

Dasar hukum yang lain adalah Pasal 71 huruf [e] Kompilasi Hukum 

Islam yang menjelaskan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila 

perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak 

berhak. Dalam perkara ini, yang menjadi wali nikah dari Termohon II adalah 

wali hakim yaitu H. Muhtaroji, S.Pd.I yang berani menikahkan/menjadi wali 

hakim bagi Termohon II berdasarkan keterangan dari Termohon I dan 

Termohon II bahwa ayah Termohon II yang seharusnya bertindak sebagai 

wali nikah berada di Kalimantan, tidak bisa dihubungi, dan tidak diketahui 

alamatnya (ghaib). Hal tersebut diperkuat dengan surat pernyataan di atas 

materai yang menyatakan ghaib yang dibuat sepihak oleh Termohon II, akan 

tetapi pihak yang seharusnya berwenang mengeluarkan surat pernyataan 

ghaib adalah Kepala Desa/Kelurahan setempat sehingga surat yang 

dikeluarkan oleh Termohon II tersebut tidak berkekuatan hukum. Selain itu, 

pihak yang dianggap ghaib yaitu ayah Termohon II (Pemohon) secara nyata 

berada di rumah di Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten 

Sukoharjo, sehingga pihak yang seharusnya menjadi wali dari Termohon II 

adalah wali nasab dari Termohon II yaitu Ayah dari Termohon II, dan dalam 

perkara ini Termohon II telah melakukan penipuan yaitu menikah dengan 

menggunakan wali nikah yang tidak sah dimana Termohon II menyatakan 

ghaib secara sepihak ayah Termohon II yang pada pernikahan ini sebenarnya 

tidak menyetujui pernikahan yang dilakukan antara Termohon I dan 

Termohon II sehingga Termohon II menggunakan wali hakim yaitu petugas 

KUA Banjarsari untuk melaksanakan pernikahan dengan Termohon I. 

Dalam perkara ini penulis berpendapat, berdasarkan Pasal 19 Kompilasi 

Hukum Islam dimana wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang 

harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk 

menikahkannya maka di dalam pernikahan antara Termohon I dengan 
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Termohon II rukun nikah tersebut tidak terpenuhi. Hal ini disebabkan karena 

Termohon II tidak dapat menghadirkan wali nikah yang seharusnya ada di 

dalam pernikahannya, meskipun disini Termohon II menggunakan wali 

hakim akan tetapi berdasarkan urutan yang menjadi wali nikah maka wali 

nasab mempunyai kedudukan lebih utama dari wali hakim. Di dalam Pasal 23 

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa wali hakim baru dapat 

bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin 

menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal 

atau enggan, dalam hal ini Termohon II yang sebelum melakukan pernikahan 

dengan Termohon I tidak mendapat restu dari ayah Termohon II (Pemohon) 

terpaksa menggunakan wali hakim dengan menyatakan bahwa wali nasab 

tidak diketahui tempatnya (ghaib). Seharusnya, dalam hal wali nasab adlal 

atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak setelah ada putusan 

Pengadilan Agama tentang wali tersebut (Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum 

Islam). 

 

B. Akibat hukum pada putusan nomor 70/Pdt.G/2006/PA.Skh dan putusan 

nomor 179/Pdt.G/2009/PA.Skh atas akad nikah yang menggunakan 

administrasi palsu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 

1. Perkara Nomor: 70/Pdt.G/2006/PA.Skh 

Bahwa berdasarkan isi dari permohonan yang diajukan oleh 

pemohon yang di dalam salah satu isinya menyebutkan bahwa Pemohon 

telah menemukan pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II 

yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol pada tanggal 1 

Oktober 2005 dengan nomor akta nikah 666/02/X/2005, merupakan dasar 

dari diajukannya permohonan dari Pemohon dimana di dalam pernikahan 

tersebut Termohon I mengaku sebagai jejaka, akan tetapi setelah 

dilaksanakannya pernikahan ternyata Termohon I berstatus masih beristeri 

dan mempunyai 4 orang anak. 
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Pasal 71 huruf [a] Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa 

suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan 

poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama. Pasal tersebut merupakan 

dasar dari jatuhnya putusan pembatalan perkawinan karena adanya 

pemalsuan administrasi perkawinan, yaitu pemalsuan status perkawinan 

dan adanya poligami liar tanpa izin dari Pengadilan Agama. 

Dalam menjatuhkan amar putusannya dengan mengingat segala 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka majelis hakim 

menjatuhkan putusan sebagai berikut: 

a. Mengabulkan permohonan Pemohon; 

b. Membatalkan perkawinan Termohon I (Wiji bin Kastowiyono) 

dengan  termohon II (Budi Utami binti Samidi) yang dilangsungkan 

di Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo; 

c. Menyatakan bahwa akta nikah No. 666/02/X/2005 tanggal 1 Oktober 

2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Grogol, Kabupaten Sukoharjo tidak sah dan tidak berkekuatan 

hukum; 

d. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam 

perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 266.000,- 

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah. 

2. Perkara Nomor: 179/Pdt.G/2009/PA.Skh 

Bahwa berdasarkan isi dari gugatan yang diajukan oleh penggugat 

yang di dalam salah satu isinya menyebutkan bahwa pada tanggal 2 

Desember 2008, Termohon I dan Termohon II melangsungkan pernikahan 

yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta (Kutipan Akta Nikah nomor: 

1013/04/XII/2008 tanggal 2 Desember 2008. Hal tersebut  merupakan 

dasar dari gugatan penggugat dimana pada saat Termohon I melaksanakan 
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pernikahan dengan Termohon II, Termohon II mengaku bahwa orang tua 

(ayah) Termohon II sudah dihubungi karena merantau di Kalimantan, tidak 

jelas tempat tinggalnya, dicari tidak ketemu dan sukar dihubungi maka 

pernikahan tersebut dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Banjarsari Kota Surakarta dengan wali hakim. Akan tetapi, pada 

kenyataannya Termohon I menikah dengan  Termohon II dengan wali 

hakim dikarenakan ayah Termohon II tidak merestui dan tidak mau 

menjadi wali nikah walaupun Termohon II sebagai anak telah berkali-kali 

meminta kepada Pemohon (ayah termohon II), namun Pemohon tetap tidak 

mau merestuinya. 

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

menerangkan bahwa pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah 

berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 

ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-Undang ini tidak 

terpenuhi. Pasal 71 huruf [e] Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa 

suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilangsungkan 

tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak. Pasal-pasal 

tersebut merupakan dasar dari jatuhnya putusan pembatalan pernikahan 

yang dilakukan dengan administrasi palsu, dalam kasus ini yaitu adanya 

pemalsuan wali di dalam pelaksanaan pernikahan. 

Dalam menjatuhkan amar putusannya dengan mengingat segala 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka majelis hakim 

menjatuhkan putusan sebagai berikut: 

a. Mengabulkan permohonan Pemohon; 

b. Menetapkan, batal perkawinan antara Termohon I (Joko Suryanto, 

Amd bin Suyadi) dengan Termohon II (Beaty Ishani, S.Sos binti 

Dalimin) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Banjarsari Kota Surakarta pada tanggal 2 Desember 2008; 

c. Menyatakan akta nikah dan kutipan akta nikah No: 

1013/04/XII/2008 tanggal 2 Desember 2008 tidak berkekuatan 

hukum; 
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d. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam 

perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 361.000,- 

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah). 

Menurut pendapat penulis, dengan dikeluarkannya putusan nomor 

70/Pdt.G/2006/PA.Skh oleh Pengadilan Agama, maka akibat hukumnya 

adalah perkawinan yang dilakukan antara Wiji bin Kastowiyono dengan Budi 

Utami binti Sumidi pada tanggal 1 Oktober 2005 yang dilakukan dengan 

menggunakan administrasi palsu dianggap batal demi hukum. Suatu 

keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap apabila para 

pihak dalam perkara tersebut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan 

tidak melakukan upaya hukum apapun. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 28 

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga Pasal 74 

ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu batalnya suatu perkawinan dimulai 

setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap 

dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan, dengan demikian 

perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi dan hubungan perkawinan 

yang ada dianggap tidak sah sejak saat berlangsungnya perkawinan. Suatu 

pembatalan perkawinan akan menyebabkan putusnya hubungan suami istri 

yang pernah menjalin ikatan perkawinan. Putusan perkawinan hanya dapat 

dinyatakan oleh Pengadilan, Pengadilan akan menyatakan bahwa perkawinan 

yang telah dilaksanakan tidak sah dan batal demi hukum.  

Batalnya perkawinan yang menggunakan administrasi palsu tersebut 

maka akan menimbulkan akibat hukum antara lain: 

1. Mengenai hubungan suami istri 

Pembatalan nikah menghentikan hubungan suami isteri secara 

langsung, sehingga memiliki akibat tidak sahnya hubungan 

persetubuhan antara suami isteri. Suami tidak memiliki hak untuk rujuk 

kembali kepada istrinya, karena pernikahan yang telah dilakukan 

dianggap tidak pernah terjadi. Dalam kasus ini antara Wiji bin 

Kastowiyono dengan Budi Utami binti Sumidi yang melakukan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

perkawinan yang didasarkan dengan administrasi palsu, yaitu adanya 

penipuan status perkawinan dan juga adanya poligami yang dilakukan 

tanpa izin dari Pengadilan Agama bukan merupakan pasangan suami 

istri yang sah menurut hukum sehingga pasangan ini terpaksa harus 

berpisah. 

2. Mengenai anak 

Menurut Pasal 28 ayat 2 (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan dan juga Pasal 75 [b] Kompilasi Hukum 

Islam, disebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak berlaku surut 

terhadap anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut. Maka 

anak-anak yang lahir dari suatu perkawinan yang dibatalkan menurut 

Undang-Undang Perkawinan tersebut tetap diakui sebagai anak dari 

kedua pasangan yang perkawinannya dibatalkan meskipun perkawinan 

yang dianggap batal tersebut dianggap tidak pernah terjadi sebelumnya. 

Penulis berpendapat, bahwa meskipun pernikahan kedua orang tuanya 

telah berakhir dan dianggap tidak pernah ada akan tetapi anak masih 

berhak mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya meskipun 

ternyata pernikahan kedua orang tuanya tersebut tidak sah menurut 

hukum. Baik bapak maupun ibu tetap memiliki kewajiban untuk 

memelihara, mendidik, dan membesarkan anak-anak mereka hingga 

dewasa seperti ketika pasangan suami isteri tersebut masih bersatu. 

Perhatian dari orang tua berupa pemberian nafkah lahiriah maupun 

batiniah, nafkah lahiriah mencakup kebutuhan sandang, papan, dan juga 

pendidikan terhadap anak-anaknya. Nafkah batiniah sendiri berupa 

kasih sayang dari orang tua kepada anak-anaknya yang dengan adanya 

putusan pembatalan pernikahan ini diharapkan tidak terputusnya kasih 

sayang orang tua karena jika terputus akan mengakibatkan sang anak 

merasa tidak ada yang melindungi dan membuat hidupnya menjadi 

nyaman. Pada perkara ini, tidak dijelaskan pernikahan antara Wiji bin 

Kastowiyono dengan Budi Utami binti Sumidi apakah sudah 
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menghasilkan seorang anak dari perkawinan yang mereka lakukan atau 

belum. 

3. Mengenai harta benda dalam perkawinan 

Pada dasarnya, di dalam suatu perkawinan terdapat dua macam 

harta benda yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan yang disebut 

sebagai harta bersama dan juga harta yang dimiliki oleh masing-masing 

pihak (suami istri) yang disebut sebagai harta bawaan. Pengaturan 

mengenai harta kekayaan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 35, 36, dan 37 yang pada 

intinya menjelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama 

perkawinan yang disebut sebagai harta bersama dan juga harta yang 

dimiliki oleh masing-masing pihak (suami istri) yang disebut sebagai 

harta bawaan. Mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak atas 

persetujuan kedua belah pihak, sedangkan mengenai harta bawaan 

masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk 

melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Apabila 

perkawinan putus, maka pengaturan mengenai harta bersamanya diatur 

menurut hukumnya masing-masing. Pengaturan mengenai harta 

kekayaan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan tersebut pada dasarnya hampir sama dengan yang diatur di 

dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 86 dan 87. Sebenarnya dikaitkan 

dengan kasus pembatalan perkawinan antara Wiji bin Kastowiyono 

dengan Budi Utami binti Sumidi pada putusan pembatalan pernikahan 

Nomor 70/Pdt.G/2006/PA.SKH hakim tidak menjatuhkan putusan 

mengenai pembagian harta bersama, karena dalam kasus ini 

permohonan yang diajukan hanya permohonan pembatalan perkawinan. 

Menurut penulis, meskipun di dalam putusan pembatalan pernikahan 

Nomor 70/Pdt.G/2006/PA.SKH tidak menjatuhkan mengenai 

pembagian harta bersama akan tetapi alangkah baiknya agar kedua 

belah pihak yang pernikahannya dibatalkan, sebaiknya berdiskusi 
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dengan baik di dalam mengatur harta bersama yang mereka peroleh 

pada waktu mereka masih bersama agar ke depannya tidak terjadi 

masalah setelah perkawinannya dianggap berakhir. Apabila ke 

depannya terjadi perselisihan antara suami-isteri tentang harta bersama 

maka penyelesaian perselisihan itu dapat diajukan kepada Pengadilan 

Agama, sesuai dengan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam. 

Menurut pendapat penulis, pada dasarnya akibat hukum dari 

pembatalan pernikahan pada putusan nomor: 179/Pdt. G/2008/PA.Skh adalah 

sama dengan putusan nomor: 70/Pdt. G/2006/PA.Skh. Dengan 

dikeluarkannya putusan nomor 179/Pdt.G/2008/PA.Skh oleh Pengadilan 

Agama, maka akibat hukumnya adalah perkawinan yang dilakukan antara 

Joko Saryanto, Amd bin Suyadi dan Beaty Ishani, S.Sos binti Dalimin pada 

tanggal 2 Desember 2008 yang dilakukan dengan menggunakan administrasi 

palsu dianggap batal demi hukum. 

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama 

mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat 

berlangsungnya perkawinan, dengan demikian perkawinan tersebut dianggap 

tidak pernah terjadi dan hubungan perkawinan yang ada dianggap tidak sah 

sejak saat berlangsungnya perkawinan. Putusan nomor: 179/Pdt. 

G/2008/PA.Skh isinya tidak menyingung mengenai akibat hukum tentang 

kedudukan anak dan harta bersama, hakim tidak menjatuhkan putusan 

mengenai hal itu, meskipun demikian penulis berpendapat sama dengan 

putusan sebelumnya bahwa sebagai orang tua yang baik seharusnya tetap 

memelihara dan mengasuh anaknya dan tidak menelantarkankan sang anak 

demi masa depannya kelak. Mengenai harta bersama meskipun tidak 

disinggung sebagai putusan hakim penulis berpendapat bahwa urusan harta 

bersama dibagi antara kedua belah pihak secara adil apabila terjadi 

perselisihan baru diselesaikan lewat Pengadilan Agama. 
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BAB IV   PENUTUP 

A.  Simpulan 

1. Dasar pembatalan pada putusan nomor 70/Pdt.G/2006/PA.Skh dan 

putusan nomor 179/Pdt.G/2009/PA.Skh atas akad nikah yang 

menggunakan administrasi palsu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 

Terjadinya pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Sukoharjo 

adalah berkaitan dengan Yurisdiksi dari Pengadilan Agama Sukoharjo itu 

sendiri bahwa Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang menangani setiap 

masalah perkawinan di dalam daerah hukumnya. Kasus No. 

70/Pdt.G/2006/PA.Skh dan No 179/Pdt.G/2009/PA.Skh diajukan ke 

Pengadilan Agama Sukoharjo karena tempat tinggal suami atau isteri maupun 

tempat perkawinan dilangsungkan berada di daerah  hukum Pengadilan 

Agama Sukoharjo. 

Terdapat beberapa faktor atau alasan yang menjadi dasar pertimbangan 

hakim dalam memutus pembatalan pernikahan karena peraturan perundang-

undangan yang ada di Indonesia telah mengatur mengenai masalah 

pembatalan perkawinan, yaitu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam. Secara yuridis, yang 

menyebabkan timbulnya permohonan pembatalan perkawinan diatur dalam 

Undang-Undang Perkawinan yaitu dalam Pasal 22 dan juga di dalam 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 71. Faktor penyebab dari suatu pembatalan 

permohonan perkawinan biasanya dicantumkan sebagai alasan pengajuan 

permohonan pembatalan perkawinan. 
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2. Akibat hukum pada putusan nomor 70/Pdt.G/2006/PA.Skh dan putusan 

nomor 179/Pdt.G/2009/PA.Skh atas akad nikah yang menggunakan 

administrasi palsu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 

Perkawinan yang dilakukan berdasarkan administrasi palsu setelah 

diputus oleh Pengadilan mempunyai akibat hukum yaitu batal demi hukum, 

sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang 

Perkawinan bahwa batalnya perkawinan berlaku sejak saat berlangsungnya 

perkawinan. Batalnya suatu perkawinan akan mengakibatkan 3 hal, yaitu: 

hubungan suami-isteri antara kedua pasangan dianggap telah berakhir, dan 

perkawinan yang telah dilakukan dianggap tidak pernah ada. Status anak 

setelah perkawinan dinyatakan batal oleh Pengadilan Agama adalah 

mempunyai akibat hukum bagi anak, yaitu menurut Pasal 28 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 75 [b] 

Kompilasi Hukum Islam bahwa pembatalan ini tidak berlaku surut terhadap 

anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut sehingga status anak 

dalam perkawinan yang dibatalkan tetap anak kandung dan anak sah, 

sehingga pemeliharaan dan pendidikan anak tetap menjadi tanggung jawab 

kedua orang tuanya. Kedudukan Harta Bersama setelah perkawinan 

dinyatakan batal oleh Pengadilan Agama maka harta benda yang diperoleh di 

dalam perkawinan tersebut menurut Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam harus 

dibagi dengan ketentuan masing-masing pihak mendapat separuh dari harta 

tersebut, dan apabila dalam pembagiannya terdapat perselisihan maka 

penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan yang berwenang sesuai Pasal 88 

Kompilasi Hukum Islam. 
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B. Saran 
 

 

1. Ditujukan kepada Pemerintah dan DPR, diperlukan suatu aturan yang lebih 

rinci yang mengatur mengenai pembatalan pernikahan agar ke depannya 

dapat dijadikan dasar atas pertimbangan hukum pembatalan pernikahan yang 

lebih jelas, lengkap dan rinci sehingga hakim dalam menjatuhkan putusan 

mempunyai dasar yang pasti. 

2. Ditujukan kepada Pemerintah dan pihak-pihak di bawahnya yang terkait 

dengan masalah pembatalan perkawinan, diperlukan suatu upaya untuk 

memasyarakatkan peraturan yang ada di dalam setiap anggota masyarakat 

agar mereka dapat memahami hukum yang ada. 

3. Ditujukan kepada Instansi yang terkait dengan pendaftaran pernikahan, 

peningkatan kinerja dari para Pegawai Pencatatan Pernikahan (pegawai 

KUA) dalam upaya untuk meminimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan 

maupun kekurang hati-hatian dari petugas KUA di dalam melakukan 

pengecekan administrasi sebelum seseorang melakukan pernikahan. 
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