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baginya jalan keluar dan memberinya rizqi dari arah yang tiada disangka-

sangkanya” 
 (QS. Ath-Tholaaq : 2-3) 

 
Keindahan yang sesungguhnya adalah kencantikan akhlak, kemuliaan 

sesungguhnya adalah kemuliaan adab dan kecantikan sesungguhnya adalah 
kecantikan akal 

(DR. Aidh al-Qarmi) 
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SWT pasti selalu ada untuk menolongmu 
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ABSTRAK 
 
Pinta Hikmawati, 2008. ANALISIS TERHADAP PERMOHONAN 
PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DILAKUKAN ISTRI PERTAMA 
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 
TENTANG PERKAWINAN. 
  

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjawab permasalahan 
mengenai dasar alasan seorang istri pertama yang mengajukan pembatalan 
perkawinan terhadap perkawinan kedua suaminya dengan perempuan lain 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 
akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya pembatalan perkawinan tersebut. 

Suatu perkawinan dikatakan sah apabila perkawinan tersebut dilaksanakan 
sesuai hukum agama dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun dalam 
masyarakat juga terjadi suatu perkawinan yang tidak sah karena tidak memenuhi 
syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang maupun ketentuan 
agamanya. Keadaan tersebut akan memberikan kesempatan kepada pihak-pihak 
yang diberi hak oleh undang-undang untuk mengajukan permohonan pembatalan 
terhadap perkawinan yang tidak sah tersebut, salah satunya adalah pihak yang 
masih mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan para pihak yang 
perkawinannya dibatalkan. 

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian 
hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder 
yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum 
tertier. Apabila dilihat dari sifat dan pendekatannya maka termasuk penelitian 
deskriptif kualitatif yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti 
mungkin, sistematis dan menyeluruh mengenai pembatalan perkawinan yang 
dilakukan oleh istri pertama berdasarkan undang-undang perkawinan. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi 
kepustakaan. Setelah data teridentifikasi secara sistematis kemudian dianalisis 
menggunakan teknik analisis kualitatif. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa seorang istri 
pertama dapat mengajukan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan kedua 
yang dilakukan suaminya dengan wanita lain dengan alasan adanya hak yang 
diberikan oleh undang-undang perkawinan kepada istri pertama tersebut untuk 
mengajukan permohonan pembatalan perkawinan suaminya dengan wanita lain. 
Alasan lainnya adalah karena suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan 
maupun persetujuan dari istri pertamanya. Kemudian dengan adanya pembatalan 
perkawinan tersebut berakibat terhadap hubungan suami istri, anak dan harta 
kekayaan maupun hubungan dengan pihak ketiga. Para pihak yang akan 
melakukan perkawinan hendaknya telah mempersiapkan segala sesuatunya 
dengan matang termasuk melengkapi syarat-syarat yang dibutuhkan sebelum 
melangsungkan perkawinan agar dikemudian hari tidak terjadi hal-hal yang 
merugikan para pihak itu sendiri maupun orang lain. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan 

jenis kelamin yang berlainan, seorang perempuan dan seorang laki-laki, 

ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama (Wiryono 

Projodikoro, 1981 : 7). Setiap orang yang telah mencapai usia dewasa 

berkeinginan untuk membentuk sebuah rumah tangga atau keluarga bagi 

dirinya. Karena setiap orang senantiasa mempunyai naluri yang kuat untuk 

hidup bersama dengan lawan jenisnya. 

Hidup bersama antara seorang perempuan dan seorang laki-laki 

tersebut kemudian mempunyai akibat sangat penting dalam masyarakat. 

Misalnya setelah menikah dan hidup bersama dalam rumah tangganya, 

maka mereka menyendirikan diri dari anggota-anggota lain dari 

masyarakat, bahkan mempunyai anak-anak yang merupakan keturunan 

mereka. Adanya akibat yang sangat penting dari hidup bersama, maka 

masyarakat membutuhkan suatu peraturan dari hidup bersama ini, yaitu 

mengenai syarat-syarat untuk peresmian, pelaksanaan, kelanjutan, dan 

terhentinya hidup bersama itu (Wirjono Prodjodikoro, 1981 : 7). 

Lembaga perkawinan merupakan sarana yang digunakan untuk 

mencapai tujuan hidup bersama ini. Dalam hal ini peran keluarga menjadi 

penting dalam penyusunan masyarakat dan negara. Dari suatu perkawinan 
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akan terbentuk satu keluarga dan selanjutnya himpunan keluarga akan 

menghasilkan masyarakat, dan suatu masyarakat yang diorganisasi secara 

hukum dalam suatu teritorial akan membentuk negara. Oleh karena itu, 

untuk membangun negara yang kuat, adil dan makmur, perlu dibangun 

keluarga atau rumah tangga yang kuat dan bahagia. Pemerintah sebagai 

organisasi tertinggi di dalam negara diperintahkan untuk mengadakan 

peraturan-peraturan yang berkenaan dengan keluarga. Hal ini diakukan 

agar pelaksanaan dari hak dan kewajiban masing-masing pihak yang 

timbul dari adanya ikatan perkawinan tersebut lebih terjamin. 

Sejak tanggal 2 Januari 1974, Negara Republik Indonesia telah 

memiliki Undang-Undang Perkawinan Nasional yang berlaku bagi semua 

warga negara Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan (LN No.1 Tahun 1974) yang disertai dengan Peraturan 

Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (LN No.12 Tahun 1975). Peraturan 

perundang-undangan tersebut antara lain mengatur tentang syarat-syarat 

dan tata cara untuk melangsungkan perkawinan, pembubaran atau 

pembatalan perkawinan, hak dan kewajiban orang tua kepada anak, dan 

lain-lain. Dengan demikian, maka sejak kemerdekaan Republik Indonesia, 

telah tercipta suatu kepastian hukum dalam urusan perkawinan pada 

khususnya dan keluarga pada umumnya. 

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, menyatakan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara 

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga)  yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian Perkawinan tersebut 

disimpulkan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali 

dengan agama/ kerohanian. Sehingga perkawinan bukan hanya 

mempunyai unsur lahir/ jasmani tetapi unsur batin/ rohani juga 

mempunyai peranan penting (Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang 

Perkawinan). Pada dasarnya, setiap pasangan yang melangsungkan 
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perkawinan mengharapkan perkawinannya dapat berlangsung langgeng 

atau abadi, yang hanya berakhir apabila salah satu pihak  tersebut 

meninggal dunia. 

Ikatan lahir batin yang ada dalam suatu perkawinan yang kekal 

merupakan tujuan dari setiap pasangan suami istri, yang dapat diartikan 

bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh 

diputus tanpa keputusan Hakim. Namun jika kita membaca secara lengkap 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan didalamnya 

juga diatur mengenai perceraian, yaitu dalam Pasal 39. Sehingga 

perceraian merupakan pengecualian dari prinsip kekal dan abadinya 

perkawinan. Mengenai perceraian dan pembatalan terhadap suatu 

perkawinan hanya dapat dilakukan dengan alasan-alasan tertentu yang 

telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan. 

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

dinyatakan bahwa ”Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut 

hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Jadi menurut 

pasal tersebut, Undang-Undang Perkawinan menunjuk hukum masing-

masing agama dan kepercayaan sebagai syarat sahnya perkawinan. Untuk 

itu setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus menentukan 

hukum agama mana yang akan ditempuh karena perkawinan harus 

berdasarkan agama. Oleh karena hal tersebut bagi orang yang beragama 

Islam tidak ada kemungkinan untuk menikah maupun bercerai dengan 

melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang Kristen, 

bagi orang Hindu maupun orang Budha (H.M. Djamil Latif, 1985 : 104). 

Setiap keluarga pasti mengharapkan keutuhan dan kebahagiaan 

rumah tangga selamanya. Namun sering kali riak gelombang kehidupan 

datang tanpa diundang. Salah satunya jika hadir orang ketiga ditengah-

tengah kehidupan mereka. Kebanyakan para istri yang mendapati situasi 

seperti ini tak tahu harus melakukan apa. Mereka hanya bisa meratapi 
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nasib dengan menjadi istri tua atau memilih bercerai. Katidaktahuan 

seorang istri akan tindakan apa yang harus ia lakukan tersebut, karena 

mereka masih kurang tahu dan paham akan hukum yang sebenarnya juga 

telah memberikan perlindungan bagi mereka. Namun kadang kala suatu 

perkawinan kedua yang dilakukan oleh suami misalnya, dilakukan dengan 

cara melakukan pelanggaran mengenai syarat-syarat dan rukun sahnya 

perkawinan dengan sengaja karena sudah pasti tidak mendapat izin dari 

istri pertamanya. Padahal justru keadaan seperti inilah yang memberikan 

kesempatan kepada orang-orang tertentu yang diberi hak oleh undang-

undang untuk membatalkan perkawinan tersebut. 

Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan, suatu 

perkawinan dapat dibatalkan oleh Pengadilan, apabila para pihak tidak 

memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat 

yang dimaksud adalah syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 6 

dan 7 Undang-Undang Perkawinan sepanjang hukum masing-masing 

agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. 

Kemudian bagi para pihak tersebut  terdapat larangan perkawinan  

sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan, masih 

terikat tali perkawinan dengan orang lain (Pasal 9), melanggar ketentuan 

pada Pasal 10 mengenai berapa kali cerai tidak boleh kawin lagi, dan 

jangka waktu ‘iddah (Pasal 11), yang kesemuanya sepanjang hukum 

masing-masing agama dari yang bersangkutan tidak menentukan lain 

(H.M. Djamil Latif, 1985:105). 

Perkawinan juga dapat dibatalkan apabila perkawianan tersebut  

dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak 

berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa 

dihadiri dua orang saksi. Perkawinan tersebut dapat dimintakan 

pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas 

suami atau istri, jaksa, dan suami atau istri (Pasal 26 ayat (1) Undang-

Undang Perkawinan). 
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Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih 

dalam, sehingga dalam penulisan hukum ini penulis memilih judul 

“ANALISIS TERHADAP PERMOHONAN PEMBATALAN 

PERKAWINAN YANG DILAKUKAN ISTRI PERTAMA 

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 

TENTANG PERKAWINAN”. 

B. Perumusan Masalah 

Sehubungan dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan 

sebelumnya peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut : 

1.  Apakah yang dapat dijadikan dasar alasan istri pertama untuk 

mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terhadap suaminya 

yang menikah lagi dengan perempuan lain? 

2.  Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya pembatalan 

perkawinan? 

C. Tujuan Penelitian 

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas, hal tersebut 

dimaksudkan supaya dalam pelaksanaan kegiatan memiliki pegangan yang 

kuat dan arah yang jelas demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan. 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai 

tujuan sebagai berikut : 

1. Tujuan Obyektif 

a.  Untuk mengetahui dan memperjelas dasar alasan yang dapat 

digunakan istri pertama untuk mengajukan permohonan 

pembatalan perkawinan terhadap suaminya yang menikah lagi 

dengan orang lain. 
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b.  Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan karena 

adanya pembatalan suatu perkawinan 

2.  Tujuan Subyektif 

a. Untuk memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan 

penulisan hukum (skripsi) guna memenuhi salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum 

Fakultas Hukum Sebelas Maret Surakarta. 

b.  Untuk melatih kemampuan dan keterampilan menulis serta 

menambah wawasan dalam memperluas arti pentingnya ilmu 

hokum dalam teori dan praktek, khususnya Hukum Acara 

Peradilan Agama dan Hukum Islam. 

D. Manfaat Penelitian 

 Nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat 

diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan penulis 

dari penelitian ini antara lain : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk memberikan sumbangan pengetahuan serta pemikiran 

yang bermanfaat bagi pengembangan di bidang ilmu hukum pada 

umumnya dan khususnya bagi Hukum Acara Peradilan Agama 

serta Hukum Islam mengenai pembatalan perkawinan. 

b. Sebagai bahan masukan untuk pengkajian dan penulisan karya 

ilmiah dibidang Ilmu Hukum.  

2.  Manfaat Praktis 

a. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti. 
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b.  Hasil penelitian ini dapat membantu memberikan pemahaman 

mengenai pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang 

Perkawinan. 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan faktor yang penting dalam suatu 

penelitian guna mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian 

juga untuk mempermudah pengembangan data kelancaran penyusunan 

penulisan hukum. 

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan 

ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan 

secara metodologis, sistematis dan konsisten. Dimana metodologis itu 

berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Kemudian sistematis 

adalah berdasarkan pada suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak 

adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu (Soerjono 

Soekanto, 2005 : 42). 

Metode merupakan cara yang utama yang digunakan untuk 

mencapai suatu tujuan. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan 

ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, 

yang bertujuan untuk satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan 

jalan menganalisanya (Soerjono Soekanto, 2005 : 43). Penulis dalam 

penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini dilihat dari sumber 

datanya yang berupa pustaka, maka merupakan penulisan hukum 

normatif atau doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah penelitian 

hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data 

sekunder belaka (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2006 : 13). 
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2. Sifat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat deskriptif. 

Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data 

yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala 

lainnya (Soerjono Soekanto, 2005 : 10). Penelitian deskriptif ini 

bertujuan menggambarkan secara lengkap dan sistematis keadaan 

obyek yang diteliti (Tim PPH, 2007 : 5). Jadi dari pengertian tersebut 

penulis berusaha untuk melukiskan keadaan dari obyek yang 

dijadikan permasalahan. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama 

Surakarta, yang beralamat di Jl. Veteran No. 273 Kampung Serengan 

RT. 03 RW. III Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan, Kota 

Surakarta. Selain itu juga dilakukan penelitian di perpustakaan 

dengan melakukan studi kepustakaan untuk memperoleh bahan-

bahan yang dibutuhkan. Hal ini sesuai dengan jenis penelitian 

normatif yang digunakan dalam penelitian hukum ini. 

4. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan 

penulisan hukum ini adalah dengan pendekatan penelitian secara 

kualitatif, yaitu pendekatan dengan mendasarkan pada data-data yang 

dinyatakan dalam bentuk tertulis, yang diteliti dan dipelajari sebagai 

suatu yang utuh (Soerjono Soekanto, 2005 : 32). 

5. Jenis Data 

Pengertian data secara umum, yaitu semua informasi mengenai 

variable atau obyek yang diteliti. Lazimnya didalam penelitian, 

dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat yang 
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disebut data primer atau primary data, dan data yang diperoleh dari 

buku pustaka disebut data sekunder atau secondary data (Soerjono 

Soekanto, 2005 : 12). 

Berkaitan dengan jenis penelitian yang dilakukan penulis yang 

merupakan jenis penelitian normatif, maka jenis data yang digunakan 

oleh penulis adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari 

bahan pustaka. Data tersebut meliputi dokumen-dokumen resmi, 

buku-buku, artikel majalah, surat kabar, peraturan perundang-

undangan, bahan dari kepustakaan dan sumber-sumber lainnya yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti, antara lain : buku “Hukum 

Perkawinan Indonesia Menurut  Perundangan, Hukum Adat, Hukum 

Agama” (Hilman Hadikusuma), “Hukum Perdata Indonesia” 

(Abdulkadir Muhammad), “Hukum Perkawinan di Indonesia” 

(Wirjono Prodjodikoro), Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 

Tentang Perkawinan dan buku-buku lain yang berkaitan dengan 

obyek yang diteliti. 

6. Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan oleh penulis merupakan 

data sekunder yang terdiri dari : 

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, 

dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan pokok permasalahan yang hendak dibahas 

antara lain Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 

1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang 

Peradilan Agama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 
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Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Putuan Pengadilan 

Agama Surakarta Nomor 56/Pdt.G/2005/PA Ska. 

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang 

memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti 

hasil-hasil penelitian dan hasil karya kalangan hukum. Berkaitan 

dengan hal tersebut, dalam penelitian ini digunakan antara lain 

literatur-literatur dan buku-buku yang berkaitan dengan obyek 

yang diteliti seperti buku “Hukum Perdata Indonesia” 

(Abdulkadir Muhammad), “Aneka Hukum Perceraian di 

Indonesia” (H.M. Djamil Latif), “Hukum Perkawinan Indonesia 

Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama” (Hilman 

Hadikusuma), “Hukum Perkawinan di Indonesia” (Wirjono 

Prodjodikoro), “Hukum Perdata Indonesia” (Abdulkadir 

Muhammad), “Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang 

Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)” 

(Soemiyati), “Hukum Kekeluargaan Nasional” (Sudarsono), 

“Harta Benda Perkawinan” (Satrio), “Hukum Perkawinan Islam 

Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam” (Mohammad Idris 

Ramulyo), “Hukum Perdata Islam : Kompetensi Peradilan 

Agama Tentang perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan 

Shodaqah” (Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati), 

“Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di 

Indonesia” (Soetojo Prawirohamidjojo), dan buku-buku lain yang 

berkaitan dengan obyek penelitian. 

c. Bahan Hukum Tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum tertier 

berupa kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen 

Pendidikan Nasional. 
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7. Teknik Pengumpul Data 

Pada penelitian hukum ini, penulis menggunakan teknik 

pengumpul data sekunder, yaitu dengan studi dokumen atau studi 

pustaka (Library Research). Studi kepustakaan (Library Research) 

adalah  teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui buku-buku 

ilmiah, peraturan perundang-undangan, arsip-arsip dan bahan lainnya 

yang berbentuk tertulis yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti. Dimana pada metode ini penulis mempergunakan data antara 

lain, buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan tentang 

perkawinan, dokumen putusan pengadilan dan peraturan lainnya 

yang berhubungan dengan penelitian ini. 

8. Teknik Analisis Data 

Setelah mendapatkan data yang diperoleh melalui metode 

pengumpulan data, maka tahap selanjutnya adalah tahap analisis data 

atau tahap pengolahan data. Penganalisaan data merupakan tahap 

yang paling penting dalam suatu penelitian. Dalam penelitian hukum 

normatif, pengelolaan data pada hakekatnya berarti kegiatan untuk 

mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. 

Sistematisasi tersebut berarti, membuat klasifikasi terhadap bahan-

bahan hukum tertulis, untuk memudahkan pekerjaan analisa dan 

konstruktif (Soerjono Soekanto, 2005 : 251).  

Sesuai dengan pendekatan penelitian secara kualitatif, maka 

teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini 

adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan 

data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang 

berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan 

untuk menentukan hasil. Dengan menggunakan metode kualitatif ini, 

seorang peneliti terutama bertujuan untuk mengerti atau memahami 

gejala yang ditelitinya (Soerjono Soekanto, 2005 : 32). 
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F. Sistematika Penelitian 

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dari penulisan 

hukum yang akan disusun, maka penulis menyusun kerangka sebagai 

berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Memberikan gambaran secara singkat dan jelas mengenai 

hal-hal yang melatarbelakangi permasalahan yang menjadi 

dasar pembahasan penulisan hukum (skripsi) ini kemudian 

mengenai pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  

Pada bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan kepustakaan 

yang terdiri dari kerangka teori dan kerangka pemikiran. 

Dalam kerangka teori berisi tentang tinjauan umum 

mengenai perkawinan dan pembatalan perkawinan serta 

peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengatur 

tentang kedua hal tersebut. Sementara pada kerangka 

pemikiran berisi mengenai pemikiran penulis tentang 

pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang 

Perkawinan yang diuraikan dengan bagan. 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Penyesuaian dasar alasan permohonan pembatalan yang 

diajukan ke Pengadilan Agama Surakarta dengan 
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alasan-alasan yang tertuang dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

B. Pembahasan 

Pada bab ini akan dijelaskan dan diuraikan mengenai 

pembahasan penulis yang meliputi : 

1. Dasar alasan yang digunakan istri pertama untuk 

mengajukan permohonan pembatalan perkawinan 

terhadap suaminya yang menikah lagi dengan orang 

lain. 

2.  Akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan 

suatu perkawinan. 

BAB IV PENUTUP 

Pada bab ini akan diuraikan atau setidaknya diambil 

kesimpulan atas uraian permasalahan serta pembahasannya 

dan saran-aran dari pihak penulis demi penyelesaian terbaik 

dari permasalahan ini. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teori 

1. Tinjauan tentang Perkawinan 
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a. Pengertian Perkawinan 

  Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai 

suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Pengertian perkawinan berdasarkan Undang-Undang 

Perkawinan tersebut berbeda dengan pengertian perkawinan menurut 

hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata barat. Menurut Hukum 

Islam perkawinan adalah “akad” (perikatan) antara wali wanita calon 

istri dengan pria calon suaminya (Hilman Hadikusuma, 2003 : 11). 

Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas 

berupa ijab (serah) dan terima (kabul) oleh si calon suami yang 

dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Jika 

hal tersebut tidak dilakukan maka perkawinan menjadi tidak sah, 

karena bertentangan dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang 

meriwayatkan Ahmad yang menyatakan “Tidak sah nikah kecuali 

dengan wali dan dua saksi yang adil”. 

Menurut Hukum Adat, perkawinan adalah sarana untuk 

melangsungkan hidup kelompoknya secara tertib teratur; sarana yang 

dapat melahirkan generasi baru yang melanjutkan garis hidup 

kelompoknya (Imam Sudiyat, 1981 : 107). Sedangkan menurut Hukum 

Perdata Barat, yang dimaksud perkawinan adalah pertalian yang sah 

antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri 

dalam jangka waktu yang lama. Menurut KUH Perdata (BW), 

perkawinan itu hanya dilihat dari segi keperdataan dan mengabaikan 

segi keagamaan. Hal ini jelas bertentangan dengan falsafah negara 

Pancasila yang menempatkan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa di atas 

segala-galanya (Hilman Hadikusuma, 2003 : 7). 
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Dari pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974, menurut Prof. Abdulkadir Muhammad pada dasarnya di 

dalam pengertian perkawinan tersebut terkandung lima unsur yaitu : 

1). Ikatan lahir batin 

Artinya suatu perkawinan tidak cukup dengan ikatan lahir 

saja atau batin saja, akan tetapi kedua-duanya harus terpadu 

erat. Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat 

karena dibentuk menurut undang-undang, artinya harus 

memenuhi syarat-syarat dan dilaksanakan berdasarkan undang-

undang. Ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang 

dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh, 

yang mengikat kedua pihak saja. Ikatan batin ini dapat berupa 

rasa cinta dan kasih sayang antar keduanya.  

2). Antara seorang pria dan seorang wanita 

Antara seorang pria dan seorang wanita, artinya dalam 

satu masa ikatan lahir batin itu hanya terjadi antara seorang pria 

dan seorang wanita saja. Seorang pria disini adalah seorang 

yang berjenis kelamin pria, sedangkan seorang wanita artinya 

seorang yang berjenis kelamin wanita. Jenis kelamin ini adalah 

kodrat (karunia Tuhan), bukan merupakan bentukan manusia.  

3). Sebagai suami istri 

Suami istri adalah fungsi masing-masing pihak sebagai 

akibat dari adanya ikatan lahir batin. Tidak adanya ikatan lahir 

batin berarti tidak pula ada fungsi sebagai suami istri. Dari 

ikatan perkawinan tersebut kemudian menimbulkan hak dan 

kewajiban bagi keduanya. 

4). Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 
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Perkawinan yang kekal dan abadi merupakan prinsip 

utama dari suatu perkawinan. Namun dalam Undang-Undang 

Perkawinan mengatur pula kemungkinan perceraian antara 

suami dan istri tersebut. Untuk mempertahankan prinsip kekal 

abadinya suatu perkawinan maka Undang-Undang Perkawinan 

juga mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini dilakukan agar 

perkawinan yang telah dilangsungkan tidak dapat diputuskan 

begitu saja baik itu atas keputusan salah satu pihak maupun 

atas kesepakatan keduanya tanpa melalui proses persidangan di 

muka Hakim. Dalam Pasal 39 ayat (1) memuat ketentuan 

bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang 

pengadilan yang berwenang setelah pengadilan yang 

bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua 

belah pihak.  

5). Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa 

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan 

menyebutkan, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan 

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya 

itu. Tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-

Undang Dasar 1945 (Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang 

Perkawinan). Dengan demikian perkawinan yang sah adalah 

perkawinan yang dilangsungkan menurut syarat dan prosedur 

yang ditentukan oleh undang-undang dan sesuai dengan hukum 

agama. 

b. Asas – asas Perkawinan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

juga mengatur tentang asas-asas perkawinan. Asas-asas ini mendasari 
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ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan peraturan 

pelaksanaannya. Asas-asas tersebut yaitu : 

1). Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan 

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 

Undang-Undang Perkawinan). Jadi perkawinan yang tidak 

mempunyai tujuan ini, bukan perkawinan dalam arti undang-

undang ini. 

2). Suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut 

hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh pihak yang 

akan menikah itu (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 

Perkawinan). Kemudian perkawinan tersebut harus dicatat 

menurut peraturan yang berlaku (Pasal 2 ayat (2)). Pencatatan 

perkawinan tersebut harus dinyatakan dalam akta perkawinan 

(Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). 

3). Dalam satu masa, perkawinan itu hanya boleh dilakukan oleh 

seorang pria dan seorang wanita. Pada pasal 3 Undang-Undang 

Perkawinan jelas dinyatakan bahwa pada asasnya dalam suatu 

perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, 

dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami 

(asas monogami). 

4). Calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat 

melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan 

perkawinan yang baik tanpa berakhir pada perceraian dan 

mendapat keturunan yang baik dan sehat. 

5). Untuk melangsungkan perkawinan seorang pria dan seorang 

wanita harus memenuhi batas minimal usia menikah. 

Perkawinan dapat dilakukan oleh mereka yang sudah dewasa 

yaitu sudah genap 21 tahun (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang 
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Perkawinan). Tetapi apabila sebelum usia 21 tahun mereka 

ingin melangsungkan perkawinan, maka batas umum minimal 

bagi wanita adalah 16 tahun, sedangkan bagi pria adalah 19 

tahun (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan). 

6). Asas perceraian dipersulit. Asas ini ada hubungannya dengan 

tujuan perkawinan yang kekal, dan kebebasan kehendak untuk 

menikah. Sekali perkawinan dilakukan, sulit untuk melakukan 

perceraian. Untuk itu Undang-Undang Perkawinan menentukan 

alasan-alasan sah yang diakui undang-undang tersebut untuk 

dapat melakukan perceraian. Perceraian tersebut juga harus 

dilakukan didepan sidang Pengadilan yang berwenang. 

7). Asas kedudukan suami dan istri seimbang. Setelah 

berlangsungnya perkawinan maka suami istri mempunyai 

kedudukan seimbang baik itu dalam kehidupan rumah tangga 

maupun pergaulan hidup bermasyarakat. Masing-masing pihak 

berhak melakukan perbuatan hukum. Suami menjadi kepala 

keluarga dan istri menjadi ibu rumah tangga. Namun diantara 

keduanya tetap mempunyai kedudukan yang sama, tidak ada 

yang diatas atau dibawah yang lainnya. 

c. Tujuan Perkawinan 

Berdasarkan pengertian perkawinan yang ada pada Pasal 1 

Undang-Undang Perkawinan, bahwa tujuan dari suatu perkawinan 

adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut, maka suami dan 

istri harus saling menjaga hubungan baik, saling membantu dan 

melengkapi satu sama lain. Perkawinan harus dilaksanakan 

berdasarkan kesepakatan bersama kedua belah pihak sehingga 
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keduanya akan taat dan berjanji memenuhi kewajiban dan hak masing-

masing. 

Oleh karena itu segala tindakan yang dapat mengakibatkan 

putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dipikirkan dan 

dipertimbangkan secara matang, bahkan sebaiknya dihindari. Hal ini 

dimaksudkan agar tidak terjadi kawin cerai berulang kali yang dapat 

berakibat buruk bagi suami, istri dan bahkan anak-anak mereka. Untuk 

itu guna mencapai kebahagian dan kekekalan suatu perkawinan, suami 

istri harus tetap menghormati dan menghargai satu sama lain serta 

menanamkan pada diri mereka bahwa sekali menikah adalah untuk 

selamanya, kecuali cerai karena salah satu dari mereka meninggal 

dunia. 

Dalam Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 Tentang 

Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa “Perkawinan 

bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, 

mawaddah, dan rahmah” (Pasal 3). 

d. Syarat – syarat Perkawinan 

Seorang pria dan seorang wanita yang akan melangsungkan 

perkawinan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat perkawinan 

ialah segala hal mengenai perkawinan yang harus dipenuhi 

berdasarkan peraturan undang-undang sebelum perkawinan 

dilangsungkan. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan suatu 

perkawinan sah apabila dilakukan berdasarkan hukum agama masing-

masing dan juga peraturan yang berlaku. Secara umum syarat-syarat 

perkawinan yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan adalah 

sebagai berikut : 

 1)  Persetujuan kedua calon mempelai. 
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Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang 

Perkawinan, perkawinan harus didasarkan atas persetujuan 

kedua calon mempelai. Maksudnya antara kedua belah pihak 

harus setuju dan sepakat untuk melangsungkan perkawinan dan 

tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun.  

2)  Pria sudah berumur 19 tahun, wanita 16 tahun. 

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan juga 

disebutkan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria 

sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai 

umur 16 tahun. Batas umur ini ditetapkan maksudnya untuk 

menjaga kesehatan suami istri dan keturunannya. 

3)  Izin orang tua atau pengadilan jika belum berumur 21 tahun. 

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang 

Perkawinan, untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang 

belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua 

orang tuanya. Menurut Abdulkadir Muhammad, izin orang tua 

ini wajar karena seseorang yang belum berumur 21 tahun 

dinyatakan belum dewasa menurut hukum. 

Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah 

meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan 

kehendaknya, maka izin maksud ayat (2) pasal ini cukup 

diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua 

yang mampu menyatakan kehendaknya. 

Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau 

dalam keadaan tidak mampu manyatakan kehendaknya maka 

izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga 

yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus 
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keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat 

menyatakan kehendaknya (Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang 

Perkawinan). 

Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang 

yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah 

seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan 

pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat 

tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas 

permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih 

dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), 

dan (4) pasal ini (Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang 

Perkawinan). 

Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal 

ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan 

lain. 

4)  Tidak masih terikat dalam satu perkawinan. 

Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa 

seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain 

tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada 

Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan, yaitu 

tentang poligami. Misalnya, seorang suami harus telah bercerai 

dengan istrinya dengan putusan pengadilan, barulah ia boleh 

menikah lagi dengan wanita lain. 

5)  Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami atau istri yang 

sama yang hendak dikawini. 
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Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Perkawinan, 

apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan 

yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara 

mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang 

hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari yang 

bersangkutan tidak menentukan lain. 

6)  Bagi janda, sudah lewat waktu tunggu (iddah). 

Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku 

jangka waktu tunggu (Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang 

Perkawinan).  Jangka waktu tunggu (iddah) diatur dalam Pasal 

39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu 

sebagai berikut : 

a) Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu 
ditetapkan 130 hari, dihitung sejak kematian suaminya; 

b) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu 
bagi yang masih memperoleh haid ditetapkan 3x suci 
dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi yang tidak 
memperoleh haid ditetapkan 90 hari, dihitung sejak 
jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan 
hukum tetap; 

c) Apabila perkawinan putus sedangkan janda tersebut dalam 
keadaan hamil, maka waktu tunggunya ditetapkan sampai 
melahirkan. 

Sedangkan pada Pasal 39 ayat (2) dinyatakan, bahwa 

tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinannya 

karena perceraian sedangkan antara janda tersebut dengan 

bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin. 

  7)  Sudah memberi tahu kepada Pegawai Pencatat Perkawinan 10 

hari sebelum dilangsungkan perkawinan. 
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Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan 

memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di 

tempat perkawinan yang akan dilangsungkan. Pemberitahuan 

tersebut dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum 

perkawinan dilangsungkan (Pasal 3 Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975). Pemberitahuan dilakukan secara lisan 

atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau 

wakilnya (Pasal 4). Jika pemberitahuan melalui wakilnya, 

harus dilakukan dengan surat kuasa khusus. 

  8)  Tidak ada yang mengajukan pencegahan. 

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Perkawinan disebutkan, 

bahwa suatu perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang 

tidak memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan. 

Pihak-pihak yang dapat mengajukan pencegahan itu adalah 

keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, 

saudara, wali nikah, wali, pengampu, dari salah seorang calon 

mempelai, dan pihak-pihak yang berkepentingan (Pasal 14 ayat 

(1) Undang-Undang Perkawinan). 

  9)  Tidak ada larangan perkawinan 

Larangan perkawinan diatur dalam Pasal 8 Undang-

Undang Perkawinan. Berdasarkan pasal tersebut, perkawinan 

dilarang antara dua orang yang : 

a). Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke 
bawah atau pun ke atas; 

b). Berhubungan darah dalam garis lurus menyamping 
yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara 
orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; 

c). Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, 
menantu, ibu-bapak tiri; 
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d). Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak 
susuan, saudara susuan dan bibi/ paman susuan; 

e). Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau 
kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri 
lebih dari seorang; 

f). Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau 
peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. 

e. Tata Cara Melakukan Perkawinan 

Mengenai tatacara pelaksanaan perkawinan diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang 

diatur dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 11. 

Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 

menyatakan bahwa tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum 

masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Adapun tatacara 

pelaksanaan perkawinan ini dibedakan sebelum perkawinan 

berlangsung dan saat perkawinan berlangsung. 

Sebelum perkawinan berlangsung sebagai persiapan untuk 

melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 

sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, 

para pihak yang hendak menikah harus: 

  1)  Memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pecantat 

di tempat perkawinan akan dilangsungkan.  

  2) Mereka harus lebih dahulu menyampaikan kehendaknya 

selambat-lambatnya 10 hari sebelum akad nikah 

dilangsungkan. Kemudian Pegawai Pencatat Nikah harus 

memeriksa dan meneliti calon suami istri dan wali yang 

bersangkutan tentang kemungkinan adanya larangan atau 

halangan nikah dilangsungkan. Penelitian tersebut labih 
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lanjut diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 9 

tahun 1975. 

  3) Apabila dari penelitian tersebut tidak ada halangan 

perkawinan, maka, Pegawai Pencatat Nikah membuat 

pengumuman tentang pemberitahuan kehendak untuk 

melaksanakan pernikahan tersebut dengan jalan 

menempelkannya ditempat yang mudah dibaca orang. 

  4) Apabila dari penelitian yang dilakukan Pegawai Pencatat 

Nikah ternyata terdapat halangan perkawinan sebagaimana 

dimaksud dalam undang-undang dan atau belum 

terpenuhinya persyaratan seperti yang tersebut pada Pasal 6 

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka 

harus segera diberitahukan kepada calon mempelai atau 

kepada orang tua atau wakilnya. 

Ketentuan mengenai tatacara perkawinan yang ada pada Pasal 

10 sampai Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

berlaku juga bagi mereka yang beragama selain Islam. 

Dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975, perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak 

pengumuman kehendak perkawinan yang dilakukan oleh pegawai 

pencatat. Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-

masing agama. Perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat 

dan dihadiri oleh dua orang saksi. 

Kemudian sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai 

dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 9 

Tahun 1975, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang 

telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang 

berlaku. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai 
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tadi, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai 

Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan 

perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah 

atau yang mewakilinya. Dengan penandatanganan akta perkawinan, 

maka perkawinan tersebut telah tercatat secara resmi (Pasal 11 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). 

f. Akibat Hukum dari Suatu Perkawinan 

Sebagai suatu peristiwa hukum, perkawinan menimbulkan 

beberapa akibat hukum, diantaranya berkaitan dengan : 

1) Hak dan Kewajiban Suami Istri 

Dilangsungkannya suatu perkawinan mengakibatkan 

munculnya hak dan kewajiban antara suami istri. Ketentuan 

mengenai hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Pasal 30 

sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan. 

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan, 

suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan 

rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan 

masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan tujuan perkawinan 

yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. 

Kemudian pada Pasal 31 disebutkan bahwa hak dan kedudukan 

istri sebagai ibu rumah tangga adalah seimbang dengan hak dan 

kedudukan suami sebagai kepala keluarga dalam kehidupan 

rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, 

dimana masing-masing pihak tersebut berhak melakukan 

perbuatan hukum. 

Seorang suami sebagai kepala keluarga wajib melindungi 

istrinya dan memberikan keperluan hidup rumah tangga sesuai 
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dengan kemampuannya. Sedangkan istri wajib mengatur 

urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. 

Suami dan istri juga wajib saling cinta mencintai, hormat 

menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang 

satu kepada yang lain (Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan). 

  2)  Harta Benda Perkawinan 

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan, yang 

dimaksud dengan harta benda perkawinan adalah harta benda 

yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. 

Namun tidak termasuk harta bawaan yang dibawa masing-

masing pihak sebelum perkawinan berlangsung, yang meliputi 

harta benda yang diperoleh masing-masing pihak berupa hadiah 

atau warisan, yang berada dibawah penguasaan masing-masing 

sepanjang para pihak tersebut tidak menentukan lain. 

Harta bersama dikuasai oleh suami dan istri, dimana 

harus ada persetujuan kedua belah pihak terhadap harta 

bersama itu (Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan). Terhadap 

harta bersama suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban 

yang sama. Menurut ketentuan Pasal 37 Undang-Undang 

Perkawinan, apabila perkawinan putus karena perceraian, harta 

bersama diatur menurut hukumnya masing-masing pihak, yaitu 

hukum agama, hukum adat, hukum perdata barat (BW) dan 

lain-lain. 

Mengenai harta bawaan masing-masing, baik suami dan 

istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan 

hukum terhadap harta bendanya (Pasal 36 ayat (2) Undang-

Undang Perkawinan). Tetapi apabila pihak suami dan istri 

menentukan lain atas harta bawaan mereka, misalnya dengan 
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membuat perjanjian perkawinan, maka penguasaan harta 

bawaan masing-masing pihak tersebut dilakukan sesuai dengan 

isi perjanjian perkawinan yang telah mereka buat. Apabila 

suatu hari terjadi perceraian diantara mereka, maka harta 

bawaan dikuasai dan dibawa oleh masing-masing pemiliknya, 

kecuali apabila di dalam perjanjian perkawinan yang telah 

dibuat ditentukan lain (Abdulkadir Muhammad, 2000 : 102). 

  3).  Anak / Keturunan 

Salah satu akibat perkawinan antara suami dan istri 

adalah lahirnya anak. Dalam Undang-Undang Perkawinan 

dikatakan bahwa mengenai anak dibedakan menjadi dua, yaitu : 

a).  Anak sah dari kedua orang tuanya. Hal ini diatur dalam 

Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan. Anak yang sah 

adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat 

perkawinan yang sah. 

b).  Anak yang hanya mempunyai hubungan perdata dengan 

ibu dan keluarga si ibu yang melahirkannya (Pasal 43 

Undang-Undang Perkawinan). 

Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang 

dikandung oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa 

istrinya telah berzina dan anak itu adalah akibat daripada 

perzinaan tersebut, dalam hal ini maka Pengadilan memberikan 

keputusan tentang sah/ tidaknya anak atas permintaan yang 

berkepentingan (Pasal 44 Undang-Undang Perkawinan). 

Dalam Undang-Undang Perkawinan juga telah diatur 

mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya, 

begitu pula sebaliknya. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang 
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Perkawinan dinyatakan bahwa “Kedua orang tua wajib 

memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”. 

Tanggung jawab orang tua terhadap anak bersifat continue atau 

terus menerus sampai anak tersebut mencapai usia dewasa yang 

telah bisa berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus 

meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus. Kewajiban 

orang tua yang lain adalah mewakili anak-anak tersebut di 

dalam dan di luar Pengadilan (Pasal 47 ayat (2) Undang-

Undang Perkawinan). Hal ini sesuai dengan Pasal 47 ayat (1) 

Undang-Undang Perkawinan yang menentukan anak yang 

belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah 

melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang 

tuanya.  

Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati 

kehendak orang tua yang baik terhadap anak dan suatu 

kewajiban yang sudah sepatutnya apabila anak yang sudah 

dewasa dan berada dalam keadaan mampu dan berkecukupan 

membantu dan memelihara serta membiayai orang tuanya yang 

sudah tua. 

 

2. Tinjauan tentang Pembatalan Perkawinan 

a.  Pengertian 

Pengertian pembatalan perkawinan pada umumnya adalah 

suatu upaya hukum untuk membatalkan suatu perkawinan melalui 

pengadilan, karena perkawinan yang telah dilangsungkan itu tidak 

sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam Hukum Islam, pembatalan perkawinan disebut 

“Fasakh” yang berarti merusakkan atau membatalkan. Hal ini berarti 
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bahwa perkawinan itu diputuskan / dirusakkan atas permintaan salah 

satu pihak oleh Hakim Pengadilan Agama (Soemiyati, 1986 : 113). 

Ketentuan tentang pembatalan perkawinan diatur dalam Bab IV 

Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan, Pasal 

70 sampai dengan 76 Kompilasi Hukum Islam, serta dalam Bab VI 

Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. 

Ketentuan ini mengatur tentang syarat-syarat, alasan-alasan untuk 

pembatalan perkawinan, para pihak yang dapat mengajukan 

pembatalan perkawinan dan tata cara pembatalan perkawinan. 

Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, 

bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak 

memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. 

Kemudian dalam penjelasannya, dijelaskan bahwa pengertian “dapat” 

dalam pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana 

menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan 

lain.  

Perkawinan yang dilangsungkan secara Islam, pembatalan 

perkawinan diatur dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 

3 Tahun 1975. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa “apabila 

pernikahan telah berlangsung kemudian ternyata terdapat larangan 

menurut hukum munakahad atau peraturan perundang-undangan 

tentang perkawinan, Pengadilan Agama dapat membatalkan 

pernikahan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang 

berkepentingan”. Dengan demikian suatu perkawinan bisa batal demi 

hukum dan bisa dibatalkan oleh Pengadilan (Bahder Johan Nasution 

dan Sri Warjiyati, 1997 : 26).  

Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan 

tegas menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat 
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diputuskan oleh Pengadilan. Mengingat pembatalan suatu perkawinan 

dapat membawa akibat yang jauh baik terhadap suami istri maupun 

terhadap keluarganya, maka ketentuan ini dimaksudkan untuk 

menghindarkan terjadinya pembatalan suatu perkawinan oleh instansi 

lain diluar Pengadilan (Penjelasan Pasal 37). Pembatalan perkawinan 

hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak kepada Pengadilan dalam 

daerah hukum yang meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau 

ditempat tinggal dari kedua belah pihak suami atau istri. Pengadilan 

yang dimaksud adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama 

Islam dan Pengadilan Umum bagi yang beragama lainnya (Pasal 63 

ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974). Sedangkan tata cara 

pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai 

dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian (Pasal 38 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975). 

b.  Pihak – pihak yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan 

Menurut Pasal 23 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan, yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu: 

1)  Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami 

atau istri; 

2)  Suami atau istri; 

3) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum 

diputuskan; 

4)  Pejabat yang ditunjuk oleh Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang 

Perkawinan ini dan setiap orang yang berkepentingan hukum 

secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya 

setelah perkawinan ini putus. 

Dalam Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan juga disebutkan 

bahwa “Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan 
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salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya 

perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, 

dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 

undang-undang ini.” 

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 73, 

yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah: 

1)  Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah 

dari suami atau istri; 

2)  Suami atau istri; 

3) Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan 

menurut undang-undang; 

4)  Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat 

dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan 

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam 

pasal 67. 

 

c.  Alasan – alasan Pembatalan Perkawinan 

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, Pasal 22 dikatakan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan, 

apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan 

perkawinan”. 

Alasan-alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan 

perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimuat 

dalam Pasal 26 dan 27 adalah : 

1) Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai Pencatat 

Perkawinan yang tidak berwenang; 

2)  Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah; 

3)  Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi; 

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



 xliv 

4) Perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar 

hukum; 

5) Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai 

diri suami atau istri. 

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 71 dan 72 

disebutkan, suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila : 

1)  Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan 

Agama; 

2) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih 

menjadi istri pria yang mahfud; 

3)  Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari 

suami lain; 

4)  Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagai 

mana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan 

5)  Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh 

wali yang tidak berhak; 

6)  Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan; 

7) Perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar 

hukum; 

8)  Pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau 

salah sangka mengenai diri suami atau istri. 

 

d.  Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan 

Menurut ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang 

Perkawinan, batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan 

Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat 

berlangsungnya perkawinan. Menurut Abdulkadir Muhammad, hal ini 

berarti putusnya perkawinan berlaku surut sejak saat terjadinya 
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perkawinan. Dengan kata lain, perkawinan itu dinyatakan tidak pernah 

ada karena dibatalkan (Abdulkadir Muhammad, 2000 : 92). 

Kemudian pada Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan 

dinyatakan bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap : 

1)  Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; 

2)  Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali 

terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan 

didasarkan adanya perkawinan lain yang lebih dahulu; 

3) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam sub a dan b 

sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik 

sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan 

hukum tetap. 

 

e. Tata Cara Pembatalan Perkawinan 

Setiap orang yang hendak mengajukan permohonan 

pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah 

hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua 

suami istri, suami atau istri (Pasal 25 Undang-Undang Perkawinan). 

Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan 

(Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Pengadilan 

yang dimaksud adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama 

Islam dan Pengadilan Negeri bagi mereka yang beragama selain Islam. 

Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dijelaskan 

bahwa tatacara pengajuan permohonan pembatalan suatu perkawinan 

dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian. 

Tatacara pengajuan gugatan perceraian bagi yang beragama Islam itu 

diatur lebih lanjut dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006 Tentang Peradilan Agama. Kemudian hal-hal yang berhubungan 
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dengan panggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan Putusan 

Pengadilan, dilakukan sesuai dengan tatacara tersebut dalam Pasal 20 

sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. 

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan 

Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak 

saat berlangsungnya perkawinan (Pasal 28 Undang-Undang 

Perkawinan). 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. 

B. Kerangka Pemikiran 

Setiap manusia pasti mempunyai keinginan untuk membina sebuah 

rumah tangga atau keluarga dengan cara melakukan perkawinan. Suatu 

perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaan para pihak yang melangsungkan 

perkawinan serta harus memenuhi seluruh syarat-syarat yang telah 

dtetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Namun seringkali suatu 

perkawinan itu dilakukan oleh para pihak dengan tidak memenuhi syarat-

syarat untuk melangsungkan perkawinan sesuai yang tercantum dalam 

undang-undang. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan suatu 

perkawinan itu dapat dibatalkan. 

Pembatalan suatu perkawinan hanya dapat dibatalkan oleh 

Pengadilan. Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan oleh orang-

orang yang berhak kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana 

perkawinan itu dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami istri, 

suami, atau istri.  

Dari uraian tersebut, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran 

sebagai berikut : 
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Bagan : Kerangka Pemikiran 

BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Pembatalan perkawinan merupakan upaya hukum untuk membatalkan 

suatu ikatan perkawinan antara suami istri karena perkawinan yang telah 

dilangsungkan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan 

perkawinan. Pembatalan perkawinan sebagai salah satu upaya pemutusan 

hubungan perkawinan adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab dari 

badan peradilan, yaitu Pangadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam 

Perkawinan 

Undang - Undang 

Pembatalan Perkawinan 

Pengadilan 

Syarat-syarat Perkawinan 
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dan Pengadilan Umum bagi yang beragama selain Islam. Peradilan Agama 

adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan 

dan bersifat khusus, karena berwenang untuk memeriksa, memutus dan 

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

beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, 

infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 

49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Sehingga 

bagi pemeluk agama Islam dalam menyelesaikan perkaranya diajukan ke 

Pengadilan Agama. 

Seperti diketahui bersama, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin 

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang mana 

ikatan ini bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang 

bahagia, kekal dan berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada 

dasarnya suatu perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan 

menurut hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh pihak yang akan 

menikah dan juga perkawinan tersebut harus didaftarkan pada lembaga 

pencatatan perkawinan berdasarkan peraturan yang berlaku agar mendapatkan 

bukti berupa akta perkawinan. 

Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan. 

Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan disalah gunakannya 

pembatalan perkawinan tersebut oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung 

jawab. Oleh karena itu instansi pemerintah atau lembaga lain di luar 

pengadilan atau siapapun juga tidak berwenang untuk menyatakan batalnya 

suatu perkawinan. 

Dalam Undang-Undang Perkawinan telah disebutkan dengan jelas 

pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan terhadap suatu 

perkawinan. Dalam Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan disebutkan pihak-

pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu para keluarga 

dalam garis lurus keatas dari suami atau istri, misalnya bapak atau ibu dari 
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suami atau istri, kakek atau nenek dari suami atau istri. Kemudian suami atau 

istri itu sendiri juga dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Pejabat yang 

berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan, pejabat yang ditunjuk 

maupun para pihak yang berkepentingan hukum secara langsung terhadap 

perkawinan tersebut tetapi hanya setelah perkawinan tersebut diputuskan. 

Selanjutnya dalam Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan juga menyebutkan 

bahwa pihak yang masih mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan 

pihak yang melangsungkan perkawinan dapat mengajukan pembatalan 

perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) 

dan Pasal 4 undang-undang ini. 

Alasan-alasan yang dapat digunakan oleh para pihak yang tersebut 

diatas untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan juga telah 

disebutkan dalam Pasal 26 dan 27 Undang-Undang Perkawinan yaitu : 

1) Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai Pencatat 

Perkawinan yang tidak berwenang; 

2)  Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah; 

3)  Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi; 

4) Perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum; 

5) Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri 

suami atau istri. 

Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 71 dan 72 juga disebutkan bahwa 

suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila : 

1)  Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama; 

2) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi 

istri pria yang mahfud; 

3)  Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain; 

4)  Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagai mana 

ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan; 
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5)  Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali 

yang tidak berhak; 

6)  Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan; 

7) Perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum; 

8)  Pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah 

sangka mengenai diri suami atau istri. 

Berdasarkan data yang diperoleh, alasan-alasan yang digunakan oleh 

para pihak yang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, khususnya 

di Pengadilan Agama Surakarta telah sesuai dengan norma-norma yang telah 

disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan didukung dengan 

alasan-alasan yang juga sesuai dengan norma-norma peraturan perundangan 

lain yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam. Hal ini dapat digambarkan pada 

salah satu kasus permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan ke 

Pengadilan Agama Surakarta yaitu dalam Putusan Nomor 56/Pdt.G/2005/PA 

Ska. Dalam surat permohonannya, Pemohon menerangkan sebagai berikut: 

- Bahwa pada tanggal 24 September 1992 Pemohon (Peni Wahyuniati binti 

Soegiyono) telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon I (Alip 

Kotjo Wasito bin S. Soeprapto) di Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan Laweyan, Surakarta, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta 

Nikah Nomor 334/38/IX/92 tertanggal 24 September 1992. 

-  Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon I 

dikaruniai dua orang anak yaitu, Adhi Eko Pratowo (12 Tahun) dan Nur 

Budi Utomo (9 Tahun). 

-  Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon I hidup rukun dan 

bahagia dalam satu rumah tangga yang sakinah. 

-  Bahwa sekitar tahun 2001 Termohon I menjalin hubungan dengan 

Termohon II (Lestari binti Sulistiyo) yang sudah bersuami dan mereka 
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telah diperingatkan oleh Pemohon untuk tidak mengulangi perbuatannya 

lagi. Kemudian Termohon I berjanji untuk tidak akan mengulangi 

perbuatannya lagi. 

-  Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon, pada tanggal 

24 Januari 2005, Termohon I telah menikah lagi dengan Termohon II yang 

sudah bercerai dengan suaminya. Pernikahan tersebut dilaksanakan 

dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Slogohimo, Kabupaten 

Wonogiri, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 27/27/I/2005 

tanggal 24 Januari 2005. 

- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Slogohimo, Kabupaten 

Wonogiri (Termohon III) mau menikahkan karena Termohon I telah 

memalsukan identitasnya yaitu: mengaku perjaka padahal sudah 

mempunyai istri sah, mengaku lahir 14 Februari 1970 padahal tanggal 

lahir yang sebenarnya adalah 13 Februari 1968, dan mengaku beralamat di 

Bogormiri Sragen padahal alamat sebenarnya adalah di Jl. Ki Ageng 

Mangir Gg. III No. 6 Penumping, Kecamatan Laweyan, Surakarta. 

- Bahwa Termohon II juga mengetahui kalau Termohon I sudah mempunyai 

istri dan dua orang anak yang masih kecil-kecil karena dulunya Termohon 

II adalah tetangga dekat dengan Pemohon dan Termohon I, tetapi 

Termohon II nekad berhubungan dengan Termohon I bahkan sampai 

melakukan pernikahan. 

- Bahwa pernikahan Termohon I dengan Termohon II tersebut tidak sah dan 

harus dibatalkan karena selain didasarkan pada fakta yang palsu atau 

penipuan yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 

tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Pasal 4 ayat (1) jo Kompilasi Hukum 

Islam Pasal 56 yang memuat ketentuan bahwa seorang suami yang hendak 

beristri lebih dari seorang harus mendapatkan ijin dari Pengadilan Agama. 
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- Bahwa Pemohon sebagai istri yang sah tidak pernah dan tidak akan 

mengijinkan suami Pemohon (Termohon I) menikah lagi sebab Pemohon 

tidak pernah melalaikan kewajibannya sebagai istri dan keadaan rumah 

tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja dan tidak ada masalah. 

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa pada 

dasarnya alasan-alasan yang digunakan oleh istri pertama untuk mengajukan 

permohonan pembatalan perkawinan baru suaminya dengan perempuan lain 

telah sesuai dan berdasar pada norma-norma yang terdapat dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena berdasarkan data 

yang diperoleh tersebut diketahui bahwa pengajuan permohonan pembatalan 

perkawinan yang dilakukan oleh istri pertama ke Pengadilan Agama Surakarta 

telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu pada Pasal 24, dimana 

seseorang yang masih mempunyai ikatan perkawinan dengan salah satu dari 

kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan dapat mengajukan 

pembatalan perkawinan yang baru tersebut. Kemudian selain telah sesuai 

dengan alasan dalam Undang-Undang Perkawinan, alasan lainnya yang 

digunakan untuk mengajukan pembatalan perkawinan tersebut juga sesuai 

dengan Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dimana suatu perkawinan 

dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari 

Pengadilan Agama. Serta Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang 

menyatakan perkawinan dapat dibatalkan apabila terjadi penipuan atau salah 

sangka mengenai diri suami atau istri yang melangsungkan perkawinan 

sebagaimana telah diuraikan penulis dimuka. 

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi 

rakyat pencari keadilan dalam melaksanakan tugasnya juga berdasarkan pada 

norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hal itu 

bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan 

tersebut, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi mereka ketika pengadilan 

yang bersangkutan mengeluarkan keputusannya. 
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B. Pembahasan 

1.  Dasar alasan istri pertama untuk mengajukan permohonan 

pembatalan perkawinan terhadap suaminya yang menikah lagi 

dengan perempuan lain. 

Setiap orang pasti mempunyai keinginan untuk membentuk sebuah 

keluarga atau rumah tangga dengan cara melakukan perkawinan. 

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir 

batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri 

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suatu perkawinan 

harus dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan 

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan 

sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan para pihak yang akan 

melangsungkan perkawinan.  

Sebagaimana dikemukakan pada uraian sebelumnya, yang 

menyatakan bahwa perkawinan yang melanggar syarat-syarat perkawinan 

itu dapat dibatalkan. Oleh karena itu sebelum berlangsungnya suatu 

perkawinan perlu diadakan pemeriksaan dan penelitian terlebih dahulu 

terhadap wali nikah dan calon suami istri, tujuannya untuk mengetahui 

apakah syarat perkawinan yang diperlukan telah dipenuhi dan tidak ada 

halangan yang merintangi perkawinan tersebut. Apabila ternyata salah satu 

atau kedua syarat tersebut tidak dipenuhi, maka pelaksanaan perkawinan 

itu harus dicegah, tentunya oleh pihak-pihak yang berdasarkan undang-

undang diberikan hak untuk melakukan pencegahan perkawinan tersebut. 

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Perkawinan, pihak-pihak tersebut 

yaitu para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas atau kebawah, 

saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai 
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dan pihak-pihak yang berkepentingan. Namun apabila perkawinan tersebut 

sudah terlaksana, maka harus dilakukan pembatalan perkawinan. 

Suatu perkawinan mempunyai akibat tidak hanya semata-mata 

menyangkut kepentingan pribadi dari orang-orang yang terikat pada 

perkawinan itu tetapi juga menyangkut kepentingan yang lebih luas. Oleh 

karena itu agar di kemudian hari tidak menimbulkan kerugian bagi para 

pihak yang berkepentingan, maka terhadap Pegawai Pencatat Nikah harus 

bersikap hati-hati dan teliti dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian 

terhadap syarat-syarat yang diajukan para pihak sebelum melangsungkan 

perkawinan. Namun apabila perkawinan itu terlanjur dilaksanakan, maka 

haruslah diadakan pembatalan terhadap perkawinan yang bersangkutan. 

Dalam Undang-Undang Perkawinan telah disebutkan dengan jelas 

pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan terhadap suatu 

perkawinan. Salah satunya adalah pihak yang masih mempunyai ikatan 

perkawinan yang sah dengan pihak yang melangsungkan perkawinan, 

yaitu suami atau istri terdahulu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 

Undang-Undang Perkawinan.  

Pada prinsipnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan berasaskan monogami, yakni seorang pria hanya boleh 

mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai 

seorang suami. Ketentuan ini ada pengecualiannya, yaitu sesuai dengan 

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, apabila dikehendaki oleh 

pihak-pihak yang bersangkutan pengadilan dapat memberi izin kepada 

suami untuk beristri lebih dari seorang. Meskipun pengecualian ini oleh 

undang-undang telah diberikan batasan-batasan yang cukup kuat yang 

berupa suatu pemenuhan syarat dengan suatu alasan tertentu dan izin dari 

pengadilan, namun pada kenyataannya dijumpai adanya suatu perkawinan 

kedua yang dilakukan oleh seorang suami tanpa izin pengadilan dan 

persetujuan dari istri pertamanya. Apabila perkawinan baru tersebut tetap 
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dilakukan oleh suaminya maka perkawinan baru itu menjadi tidak sah 

karena ada syarat-syarat yang tidak dipenuhi untuk melangsungkan 

perkawinan. 

Pada dasarnya alasan yang dapat digunakan oleh seorang istri 

pertama untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan baru 

suaminya adalah adanya hak yang diberikan Undang-Undang Perkawinan 

kepada istri pertama itu sendiri. Hal tersebut berdasarkan pada ketentuan 

Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan, dimana seorang istri yang masih 

terikat perkawinan yang sah dengan suaminya dapat mengajukan 

pembatalan perkawinan baru suaminya dengan perempuan lain. 

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan, bahwa seorang yang 

masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi. Hal ini 

berarti, pada waktu yang bersamaan seseorang tidak boleh menikah 

dengan dua orang atau lebih sekaligus kecuali apabila para pihak memang 

menghendaki keadaan tersebut. Para pihak yang dimaksud adalah suami 

itu sendiri, istri dan calon istri yang akan dinikahi. Sehingga apabila 

perkawinan baru tetap dilakukan oleh suaminya yang masih mempunyai 

istri yang sah maka berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan, 

perkawinan baru suaminya tersebut dapat dibatalkan oleh istri pertamanya. 

Kemudian dalam Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam juga 

disebutkan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang 

suami melakukan poligami tanpa izin dari pengadilan. Permohonan 

pembatalan perkawinan itu diajukan kepada Pengadilan dalam daerah 

hukum di mana perkawinan itu dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua 

suami istri, suami atau istri. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang perkawinan telah disebutkan dengan jelas mengenai syarat-syarat 

yang harus dipenuhi jika seorang pria ingin menikah lagi dengan wanita 

lain. Adapun alasan-alasan yang memungkinkan seorang suami untuk 

beristri lebih dari satu diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang 
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Perkawinan dan ditegaskan kembali dalam Pasal 41a Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 tahun 1975, yaitu : 

1).  Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri; 

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

disembuhkan; 

3).  Istri tidak dapat melahirkan keturunan. 

Salah satu alasan tersebut, dalam pengajuannya ke Pengadilan harus 

didukung oleh ketiga syarat, yaitu sebagai berikut : 

1).  Adanya persetujuan dari istri / istri-istri; 

2). Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup 

istri-istri dan anak-anak mereka; 

3).  Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri 

dan anak-anak mereka. 

Apabila dalam permohonannya, seorang suami tidak memenuhi 

syarat-syarat seperti ketentuan diatas, maka pengadilan tidak akan 

memberikan izin kepada seorang suami untuk menikah lagi atau 

berpoligami. Kemudian pada Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam juga 

disebutkan bahwa syarat utama beristri lebih dari seorang adalah suami 

harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Apabila 

syarat utama tersebut tidak dapat dipenuhi, maka suami dilarang beristri 

lebih dari seorang. Bagi Pegawai Pencatat Nikah juga dilarang untuk 

melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beriastri lebih 

dari seorang sebelum adanya izin dari Pengadilan. Hal tersebut diatur pada 

Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Tanpa izin dari 

pengadilan, maka perkawinan kedua, ketiga, atau keempat tidak 

mempunyai kekuatan hukum. Hal ini bertujuan untuk memberikan 
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perlindungan kepada seorang perempuan yang mempunyai hak sebagai 

istri untuk dihormati dan dimintai persetujuannya apabila suaminya ingin 

menikah lagi. Tentunya apabila seorang istri keberatan atau menolak 

memberikan persetujuan kepada suaminya untuk menikah lagi, maka si 

suami juga harus menghormati keputusan istrinya tersebut. Apalagi dalam 

Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 31 juga disebutkan salah satu hak 

istri adalah berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Terhadap 

perkawinan yang dibatalkan tersebut terbuka kesempatan untuk 

menjadikan sah perkawinan tersebut dengan cara melengkapi persyaratan 

yang belum terpenuhi dan untuk selanjutnya melakukan perkawinan ulang. 

Misalnya, apabila perkawinan kedua dilakukan dengan melanggar syarat 

mengenai izin poligami dari Pengadilan dan tanpa persetujuan dari istri 

pertamanya, maka terhadap perkawinan yang dibatalkan tersebut terbuka 

kesempatan menjadi sah apabila si suami telah mengajukan permohonan 

izin poligami ke pengadilan dengan disertai persetujuan dari istrinya dan 

oleh pengadilan yang bersangkutan izin tersebut diberikan kepadanya. 

Sedangkan bagi perempuan yang hendak dinikahinya itu, juga harus telah 

tahu keadaan dari calon suaminya yang sudah beristri dan ia juga setuju 

untuk menjadi istri kedua dari calon suaminya itu. 

Dasar alasan berikutnya yang dapat digunakan istri pertama untuk 

mengajukan permohonan pembatalan perkawinan baru suaminya dengan 

perempuan lain berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan adalah karena terjadinya penipuan atau salah 

sangka mengenai diri suami atau istri yang melangsungkan perkawinan. 

Hal tersebut juga disebutkan dalam ketentuan Pasal 72 Kompilasi Hukum 

Islam. Adapun mengenai penipuan tersebut misalnya seorang suami yang 

mengaku masih jejaka pada waktu melakukan perkawinan baru padahal 

kenyataannya ia sudah menikah dengan seorang perempuan sebelumnya 

atau bahkan masih terikat hubungan perkawinan dengan istri sahnya. 

Namun, pada Pasal 27 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 72 
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Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa apabila yang bersalah 

sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 bulan setalah 

itu masih tetap hidup sebagai suami istri dan tidak menggunakan haknya 

untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, maka haknya itu 

menjadi gugur.  

Tuntutan-tuntutan terhadap kalalaian atau keterangan-keterangan 

palsu yang diberikan oleh calon suami atau istri, yang menyebabkan tidak 

sahnya suatu perkawinan, dapat diajukan oleh orang yang berkepentingan 

kepada Pengadilan pada daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan 

atau ditempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri. Bagi orang yang 

karena bersalah menyebabkan terjadinya perkawinan yang tidak sah, dapat 

diancam tuntutan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 279, 

Pasal 280, dan Pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain 

menyebutkan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama lima 

tahun: 

- barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa 

perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi 

penghalang yang sah untuk itu; 

- barangsiapa mengadakan perkawinan padahal diketahui bahwa 

perkawinannya atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi 

penghalang untuk itu; 

Kemudian masih dalam Pasal yang sama, seseorang dapat diancam 

dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, apabila menyembunyikan 

kepada pihak lainnya bahwa perkawinan-perkawinannya yang telah ada 

menjadi penghalang yang sah. 
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Jadi berdasarkan pasal tersebut apabila istri pertama kemudian 

mengajukan tuntutan ke pengadilan berdasarkan alasan pasal tersebut, 

maka pihak suami maupun istri barunya tersebut dapat dikenai hukuman 

sesuai dengan ketentuan pasal tersebut. Kemudian dalam Pasal 280 KUHP 

juga disebutkan bahwa seseorang yang melangsungkan perkawinan, 

padahal sengaja tidak memberitahu kepada pihak lainnya, bahwa ada 

penghalang-penghalang yang sah, diancam dengan pidana penjara paling 

lama lima tahun, apabila kemudian berdasarkan penghalang tersebut, 

perkawinan lalu dinyatakan tidak sah. 

Dalam Pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga 

ditegaskan bahwa barangsiapa yang menurut hukum yang berlaku bagi 

masing-masing pihak mempunyai kewenangan melangsungkan 

perkawinan seseorang padahal diketahui bahwa perkawinan atau 

perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi halangan untuk itu, 

maka oleh undang-undang diancam dengan pidana penjara paling lama 

tujuh tahun. Dan apabila menurut undang-undang ada halangan untuk 

menikahkan orang-orang tersebut, maka diancam dengan pidana penjara 

paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus 

rupiah. Jadi berdasarkan ketentuan Pasal 436 Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana, bagi seorang pegawai pencatat nikah yang hendak 

mengesahkan perkawinan calon mempelai harus lebih teliti dan berhati-

hati terhadap syarat-syarat yang diajukan mereka untuk melangsungkan 

perkawinan. Namun apabila Petugas Pencatat Nikah tersebut dengan 

sengaja menikahkan seseorang padahal jelas-jelas ada halangan-halangan 

untuk diadakannya perkawinan tersebut, maka pegawai pencatat tersebut 

dapat dituntut pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 463 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana.  

Apabila para pihak yang akan melangsungkan perkawinan terbukti 

melakukan pemalsuan identitasnya untuk mempercepat proses 

perkawinan, maka bagi mereka juga dapat dikenai pidana sesuai dengan 
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ketentuan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dapat 

dihukum pidana penjara paling lama 6 tahun. 

Berdasarkan uraian diatas, jelaslah bahwa Undang-Undang 

Perkawinan maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sekalipun 

sangat menegaskan kepada para pihak yang akan melangsungkan 

perkawinan maupun terhadap pejabat yang berwenang untuk menikahkan 

calon suami istri tersebut agar meneliti kembali syarat-syarat perkawinan 

yang telah ditentukan, apakah syarat-syarat tersebut sudah lengkap atau 

belum, karena apabila syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan 

tidak dipenuhi, maka tidak saja perkawinan itu dapat dibatalkan, tetapi 

juga terdapat sanksi pidana bagi pihak-pihak yang mengetahui bahwa 

perkawinan tersebut cacat hukum, sehingga dapat dilakukan pembatalan. 

Jadi, prinsip utama suatu perkawinan dapat dituntut pembatalannya adalah 

karena dalam perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut ada syarat-

syarat untuk melangsungkan perkawinan yang tidak dipenuhi oleh para 

pihak yang melangsungkan perkawinan. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dasar alasan yang dapat 

digunakan oleh istri pertama untuk mengajukan permohonan pembatalan 

perkawinan terhadap suaminya yang telah menikah lagi dengan wanita lain 

ke pengadilan, adalah  adanya hak yang diberikan oleh Undang-Undang 

Perkawinan maupun peraturan perundangan lain yaitu Kompilasi Hukum 

Islam kepada istri pertama itu sendiri untuk mengajukan permohonan 

pembatalan perkawinan baru suaminya dengan perempuan lain. Hal 

tersebut sesuai dengan Pasal 24 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan dan juga Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam. Kemudian 

dasar alasan lainnya adalah karena suami melakukan poligami tanpa izin 

Pengadilan maupun persetujuan dari istri pertamanya sebagaimana yang 

ditentukan dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan mengenai 

penipuan atau salah sangka terhadap suami atau istri pada waktu 

perkawinan dilangsungkan umumnya berkaitan dengan keinginan para 
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pihak untuk segera melangsungkan perkawinan tanpa harus menunggu 

proses yang panjang untuk mengurus syarat-syarat perkawinan. Atau 

dengan kata lain, penipuan atau pelanggaran mengenai syarat-syarat 

perkawinan tersebut dilakukan untuk mempercepat proses perkawinan. 

2. Akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya pembatalan 

perkawinan. 

Pada dasarnya setiap orang yang telah menikah pasti tidak 

menginginkan perkawinannya putus ditengah jalan baik itu putus karena 

perceraian atau berdasarkan putusan pengadilan yang membatalkan 

perkawinannya. Namun ada beberapa orang yang dengan sengaja 

melakukan perkawinan meskipun ada penghalang bagi mereka untuk 

melakukan perkawinan. Dengan berbagai cara mereka lakukan agar 

halangan tersebut menjadi tidak ada. Hal tersebut kemudian menjadi 

alasan bagi pihak-pihak yang telah diberi hak oleh undang-undang untuk 

mengajukan permohonan pembatalan perkawinan tersebut. 

Pembatalan perkawinan ditujukan semata-mata agar tidak 

menimbulkan akibat suatu perkawinan yang telah dilangsungkan itu tidak 

terlindungi oleh hukum, karena dengan adanya kekurangan-kekurangan 

persyaratan atau dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang telah 

dilakukan dalam melangsungkan perkawinan, maka perkawinan tersebut 

menjadi tidak sah, sehingga secara sepintas terkesan kedudukan hukum 

terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dinyatakan tidak sah 

tersebut merupakan anak yang tidak sah pula menurut hukum. Dengan 

berlakunya Undang-Undang Perkawinan, sah tidaknya suatu perkawinan 

oleh negara ditentukan pula oleh sah tidaknya perkawinan itu menurut 

hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. 

Suatu pembatalan perkawinan pasti akan menyebabkan putusnya 

hubungan suami istri yang pernah menjalin hubungan ikatan perkawinan. 
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Melalui proses persidangan, maka pengadilan akan menyatakan bahwa 

perkawinan yang telah dilaksanakan oleh suami istri tersebut tidak sah dan 

batal demi hukum. Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan tidak mengatur secara panjang lebar mengenai 

masalah akibat hukum dari adanya pembatalan suatu perkawinan. Begitu 

juga di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 

juga tidak mengatur lebih lanjut mengenai akibat pembatalan suatu 

perkawinan. Di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan 

dinyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan 

Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat 

berlangsungnya perkawinan. Misalnya perkawinan dilangsungkan pada 

tanggal 25 Januari 2005, maka berdasarkan keputusan pengadilan, 

perkawinan tersebut juga berlaku sejak perkawinan itu dilangsungkan 

yaitu pada tanggal 25 Januari 2005. Pasal tersebut sebenarnya merupakan 

penegasan kembali dari Pasal 25 Undang-Undang Perkawinan yang 

menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan 

oleh Pengadilan, hal ini mengingat bahwa pembatalan suatu perkawinan 

membawa akibat yang jauh, baik terhadap suami istri, anak-anaknya 

maupun terhadap pihak-pihak lain yang berhubungan dengan suami atau 

istri yang dibatalkan perkawinannya tersebut. 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 untuk melawan putusan tersebut. Apabila keputusan 

pengadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka perkawinan 

yang dibatalkan tersebut dianggap tidak pernah ada dan status para pihak 

yang dibatalkan menjadi kembali seperti sebelum adanya perkawinan. 

Berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, bahwa 

keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap : 

1. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. 
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Setiap pasangan suami istri pasti menginginkan mempunyai 

anak / keturunan. Namun jika anak-anak tersebut dilahirkan dalam 

suatu perkawinan yang kemudian dibatalkan oleh pengadilan, maka 

terhadap anak tersebut oleh undang-undang masih tetap diberikan 

perlindungan. Berdasarkan alasan kemanusiaan dan kepentingan dari 

anak-anak tersebut maka kesalahan yang dilakukan oleh orang tua 

mereka tidak pantas jika harus dipikulkan kepada anak-anak yang 

dilahirkan dari perkawinan orang tuanya yang dibatalkan itu. Jika 

seorang anak dapat memilih sebelum ia lahir didunia, pasti ia akan 

memilih dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah dan bahagia, 

karena pada hakekatnya seorang anak mempunyai perasaan yang halus 

dan peka terhadap situasi disekitarnya yang kemudian jika dalam 

perkawinan orang tuanya mengalami masalah maka perasaan anak 

tersebut kemudian akan mudah goyah dan akhirnya berakibat buruk 

bagi perkembangan dan mental anak tersebut. Oleh karena itu, undang-

undang telah memberikan perlindungan kepada anak apabila 

dikemudian hari perkawinan orang tuanya ternyata harus dibatalkan 

oleh pengadilan, yaitu terhadap putusan pengadilan yang membatalkan 

perkawinan orang tuanya tidak berlaku surut bagi anak-anak yang 

dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Dengan demikian anak-anak 

yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tetap mempunyai 

status hukum yang jelas dan kedudukannya resmi sebagai anak dari 

orang tua mereka. Oleh karena itu pembatalan suatu perkawinan tidak 

menimbulkan akibat hilangnya status anak yaitu sebagai anak sah dari 

kedua orang tuanya. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, 

anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat 

perkawinan yang sah. Sedangkan dalam kasus pembatalan perkawinan, 

suatu perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut oleh pengadilan 

dinyatakan tidak sah. Pada umumnya seorang anak yang dilahirkan 
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dari pasangan suami istri yang perkawinannya dibatalkan oleh 

pengadilan kebanyakan mengikuti ibunya daripada ikut bapaknya. Hal 

ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam 

yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz 

atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan apabila sudah 

mumayyiz diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih ayah atau 

ibunya yang akan memegang hak pemeliharaannya, sedang biaya 

pemeliharaan atas anak tersebut di tanggung oleh pihak ayah. Namun 

tidak menutup kemungkinan bahwa anak yang dilahirkan dari 

perkawinan yang dibatalkan tersebut ikut ayahnya meskipun belum 

mumayyiz. Apabila dari perkawinan telah dihasilkan anak sebelum 

perkawinan itu dibatalkan oleh pengadilan, maka biasanya pada saat 

pihak yang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, demi 

kepentingan anak tersebut juga akan memohon kepada pengadilan 

untuk menetapkan siapa yang akan bertindak sebagai wali dari anak 

tersebut sampai anak tersebut dewasa nantinya. 

Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam juga menentukan bahwa 

putusan pembatalan perkawinan terhadap orang tuanya tidak berlaku 

surut terhadap anak atau keturunan dalam perkawinan tersebut. Dalam 

Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam juga dinyatakan bahwa batalnya 

suatu perkawinan tidak dapat memutuskan hubungan hukum antara 

anak dengan orang tuanya. Kelak, misalnya seorang anak perempuan 

yang perkawinan kedua orang tuanya dibatalkan oleh pengadilan 

hendak menikah, maka yang berhak menjadi wali nikah bagi anak 

tersebut adalah ayah kandungnya meskipun oleh pengadilan 

perkawinan ayah dan ibunya itu dibatalkan.  

Berdasarkan undang-undang, setiap orang tua berkewajiban 

untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya. Dalam Pasal 45 Undang-

Undang Perkawinan disebutkan bahwa : 
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- Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak 

mereka sebaik-baiknya. 

- Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini 

berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya 

putus. 

Jadi berdasarkan uraian diatas, meskipun perkawinan orang 

tuanya mengalami pemutusan baik karena perceraian maupun karena 

adanya putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan, maka 

anak tersebut tetap mempunyai status sah sebagai anak kandung dari 

orang tua yang perkawinannya dibatalkan itu dan kepada orang tua 

tersebut juga tetap dibebani kewajiban pemeliharaan terhadap anak 

tersebut sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang meskipun 

diantara mereka tidak hidup dalam satu tempat kediaman bersama atau 

bahkan diantara kedua orang tuanya ada yang menikah lagi dengan 

orang lain. Anak yang dilahirkan tersebut juga mempunyai hak waris 

terhadap harta warisan baik dari pihak ibu maupun ayahnya karena 

anak tersebut adalah anak kandung dan anak sah dari kedua orang 

tuanya meskipun perkawinannya dibatalkan. 

2. Suami atau Istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap 

harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya 

perkawinan lain yang lebih dahulu. 

Adanya itikad baik dapat dikatakan apabila pada saat 

perkawinan dilangsungkan para pihak tidak mengetahui adanya suatu 

rintangan perkawinan atau adanya suatu formalitas yang seharusnya 

dilakukan. Dalam hal ini suami atau istri yang mempunyai itikad baik 

dilindungi oleh hukum dari segala akibat-akibat yang bisa 

menimbulkan kerugian karena dibatalkannya perkawinan mereka 

kecuali terhadap harta bersama. Mengenai harta bersama yang 

diperoleh sepanjang perkawinan dianggap sah sebagai harta kekayaan 
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perkawinan yang pelaksanaan pembagiannya berdasarkan ketentuan 

Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan yaitu harta bersama diatur 

menurut hukumnya masing-masing para pihak.  

Bagi suami istri yang bertindak dengan itikad baik, walaupun 

perkawinannya telah dibatalkan mereka tetap memperoleh hak-hak 

yang seharusnya diperoleh dari perkawinan yang dibatalkan tersebut 

seperti haknya dalam suatu perkawinan yang sah. Hak-hak tersebut 

adalah mengenai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, 

karena di dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan 

menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan 

menjadi harta bersama. Bagi suami istri yang mempunyai itikad baik 

hak-haknya tersebut tetap diakui, dalam arti mereka mendapat bagian 

dari harta benda tersebut, kecuali bagi mereka yang pembatalan 

perkawinannya didasarkan atas adanya perkawinan yang lebih dahulu. 

Apabila nantinya dalam pembagian harta bersama antara keduanya 

terjadi beda pendapat atau ketidaksepakatan, maka penyelesaiannya 

harus diselesaikan atau diajukan ke Pengadilan yang berwenang. 

Mengenai harta pribadi masing-masing suami istri berada dibawah 

kekuasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan 

lain. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang 

Perkawinan dan Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan 

bagi suami atau istri yang beritikad buruk, disamping ia tidak 

memperoleh apapun dari perkawinannya, ia masih dibebankan untuk 

membayar segala kerugian dan bunga dari pihak lainnya. 

Apabila pembatalan perkawinannya didasarkan atas adanya 

perkawinan yang lebih dahulu, maka bagi para pihak yang 

perkawinannya dibatalkan tersebut tidak berhak atas harta yang 

bersama salah satu pihak dengan pasangan sebelumnya. Hal tersebut 

dikarenakan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang 

beristri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. 
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Perhitungannya dimulai pada saat berlangsungnya perkawinan yang 

kedua, ketiga atau keempat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 94 

Kompilasi Hukum Islam. 

3. Orang-orang ketiga lainnya yang tidak termasuk dalam hal yang 

disebutkan diatas sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan 

itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai 

kekuatan hukum tetap. 

Setelah melangsungkan perkawinan, sepasang suami istri pasti 

melakukan hubungan-hubungan atau bersosialisasi di dalam 

masyarakat. Misalnya, suami istri tersebut membuat ikatan-ikatan atau 

perjanjian di bidang keperdataan dengan orang lain, contohnya hutang 

piutang. Segala ikatan-ikatan hukum di bidang keperdataan atau 

perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh suami istri sebelum pembatalan 

perkawinan merupakan ikatan-ikatan atau persetujuan sah yang dapat 

dilaksanakan terhadap harta perkawinan atau dipikul bersama oleh 

suami istri yang telah dibatalkan perkawinannya tersebut. 

Bagi pihak-pihak ketiga yang mempunyai itikad baik yang 

telah memperoleh hak-hak dari perkawinan yang telah dibatalkan itu, 

hak-haknya tetap diakui meskipun setelah adanya pembatalan 

perkawinan. Ketentuan tersebut bertujuan untuk melindungi 

kepentingan orang-orang atau pihak ketiga yang berhubungan dengan 

suami istri setelah adanya pembatalan perkawinan, agar hak-haknya 

tidak dirugikan. Karena apabila ketentuan terhadap pihak ketiga ini 

berlaku surut sejak berlangsungnya perkawinan, maka apabila terdapat 

perjanjian hutang piutang dengan suami atau istri tersebut sebelum 

pembatalan perkawinannya diputuskan oleh Pengadilan, maka pihak 

ketiga ini akan dirugikan karena dianggap perjanjian maupun hutang 

piutang tidak pernah ada. 
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Hal tersebut sejalan dengan Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam 

yang juga menyebutkan bahwa pembatalan perkawinan tidak berlaku 

surut terhadap pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak 

dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan 

mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Berdasarkan uraian diatas, maka secara umum dapat diketahui 

bahwa akibat adanya suatu pembatalan perkawinan adalah : 

a. Akibat hukum terhadap suami istri  

Suatu pembatalan perkawinan pasti akan menyebabkan 

putusnya hubungan suami istri yang pernah menjalin hubungan 

ikatan perkawinan. Putusnya perkawinan tersebut berdasarkan 

adanya putusan pengadilan yang membatalkan perkawinan itu. 

Putusan pembatalan perkawinan itu berlaku surut sejak 

dilangsungkannya perkawinan. Status para pihak yang 

perkawinannya dibatalkan kembali seperti semula yaitu sebelum 

perkawinan dilangsungkan. Kemudian bagi para pihak tidak 

dimungkinkan untuk rujuk, karena perkawinan yang telah mereka 

lakukan itu dianggap tidak pernah ada atau terjadi setelah putusan 

pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. 

b. Akibat hukum terhadap anak atau keturunan 

Pembatalan terhadap suatu perkawinan tidak hanya berlaku 

bagi status suami istri saja tetapi juga menimbulkan akibat bagi 

anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang dibatalkan 

tersebut. Putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut bagi 

anak. Jadi meskipun perkawinan orang tuanya dibatalkan oleh 

pengadilan, namun status dari anak yang dilahirkan dari 

perkawinan itu tetap menjadi anak sah dari kedua orang tuanya 

yang perkawinannya dibatalkan. Kemudian bagi kedua orang 
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tuanya tetap dibebani kewajiban untuk memelihara dan mendidik 

anak tersebut hingga mereka dapat dewasa atau dapat berdiri 

sendiri, karena putusan pembatalan perkawinan tidak dapat 

memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. 

c. Akibat hukum terhadap harta kekayaan 

Suatu perkawinan yang dibatalkan juga berakibat terhadap 

harta kekayaan yang ditimbulkan dalam perkawinan tersebut. 

Putusan pembatalan perkawinan yang terjadi mengenai harta 

kekayaan bersama harus dibagi secara adil di antara keduanya. Jadi 

putusan pengadilan terhadap pembatalan perkawinan juga berlaku 

surut terhadap harta kekayaan bersama. Apabila diantara para 

pihak tidak terjadi kesepakatan mengenai pembagian harta 

kekayaan tersebut maka dapat mengajukan penyelesaiannya ke 

Pengadilan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka bagi setiap pasangan yang 

hendak menikah haruslah benar-benar mempersiapkan segala sesuatu 

mengenai syarat-syarat yang dibutuhkan untuk melangsungkan 

perkawinan. Hal tersebut dikarenakan suatu perkawinan mempunyai 

akibat yang luas tidak hanya bagi para pihak yang melangsungkan 

perkawinan itu tetapi juga bagi pihak-pihak lainnya. Sehingga agar 

nantinya tidak terjadi suatu akibat yang merugikan bagi para pihak 

tersebut, sebaiknya petugas pencatat nikah juga harus lebih teliti lagi 

dan berhati-hati dalam memeriksa seluruh syarat yang digunakan calon 

mempelai untuk melangsungkan perkawinan. 

Oleh karena itu setiap norma-norma atau ketentuan-ketentuan 

yang ada dalam peraturan perundang-undangan harus dipahami dan 

dimengerti sebagai suatu pegangan untuk hidup bahagia dan tenteram 

secara berdampingan di dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara, 
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karena pelanggaran terhadap norna-norma yang ada dalam peraturan 

perundang-undangan selain akan memberikan sanksi yang berat, juga 

menimbulkan akibat kerugian bagi pihak-pihak yang melanggarnya. 

BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan temuan dan analisis data, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pada dasarnya alasan-alasan yang digunakan oleh istri pertama untuk 

mengajukan permohonan pembatalan perkawinan baru suaminya 

dengan perempuan lain telah sesuai dan berdasar pada norma-norma 

yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan. Adapun dasar alasan yang menyebabkan perkawinan 

dapat diajukan pembatalannya oleh istri pertama adalah : 

a.  Adanya hak dari istri pertama untuk mengajukan permohonan 

pembatalan perkawinan yang baru sesuai dengan Pasal 24 Undang-

undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 

tersebut disebutkan bahwa seseorang yang masih terikat 

perkawinan yang sah dengan salah satu pihak yang melakukan 

perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang  baru. 

b. Suami melakukan perkawinan baru atau poligami tanpa izin 

Pengadilan maupun persetujuan dari istri pertamanya. Padahal 

dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan telah jelas disebutkan bahwa seorang suami yang akan 

melakukan perkawinan yang baru dengan orang lain harus ada izin 
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dari pengadilan dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang 

telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut. 

2.  Akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan suatu perkawinan 

adalah: 

a. Akibat hukum terhadap suami istri 

Akibat hukum dari adanya suatu pembatalan perkawinan 

tersebut adalah putusnya suatu perkawinan akibat adanya putusan 

pengadilan yang menyatakan perkawinan tersebut batal demi 

hukum. Terhadap perkawinan yang dibatalkan tersebut dianggap 

tidak pernah ada dan hubungan perkawinan yang ada dianggap 

tidak sah sejak saat berlangsungnya perkawinan antara para pihak. 

Karena terhadap putusan pengadilan mengenai pembatalan 

perkawinan itu berlaku surut sejak perkawinan itu dilangsungkan. 

b. Akibat hukum terhadap anak 

 Status anak yang perkawinan kedua orang tuanya 

dibatalkan oleh pengadilan, adalah tetap sebagai anak sah dan anak 

kandung dari kedua orang tuanya. Bagi orang tua juga diwajibkan 

untuk tetap memelihara dan mendidik anak tersebut meskipun 

tidak tinggal dalam satu rumah. 

c. Akibat hukum terhadap harta kekayaan 

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi 

harta bersama dari suami dan istri yang menikah itu. Akibat 

dibatalkannya perkawinan maka harta kekayaan bersama harus 

dibagi secara adil diantara keduanya. Sedangkan terhadap harta 

bawaan suami atau istri tersebut kembali kepada masing-masing 

pihak. 

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



 lxxii 

 

B. Saran 

1. Bagi para pihak yang akan melangsungkan perkawinan harus benar-

benar mempersiapkan dan memenuhi semua persyaratan perkawinan 

yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan 

ketentuan agama yang dianut. 

2. Bagi suami yang akan menikah lagi dengan wanita lain hendaknya 

meminta persetujuan kepada istri pertamanya terlebih dahulu dan 

mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan agar tidak 

menimbulkan masalah dikemudian hari. 

3. Bagi pejabat yang berwenang untuk menikahkan kedua calon 

mempelai juga harus lebih teliti dan hati-hati dalam memeriksa seluruh 

kelengkapan perkawinan, baik mengenai calon mempelai yang akan 

melangsungkan perkawinan, wali nikah maupun mengenai 

kelengkapan surat-surat yang diperlukan agar dikemudian hari tidak 

terjadi hal-hal yang merugikan pihak yang bersangkutan. 
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