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ABSTRAK 

 

NIKEN UTAMI. E 0005033. PEMBATALAN PERKAWINAN DI 
PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR (STUDI KASUS PUTUSAN 
NOMOR 36/Pdt.G/2006/PA.Kra). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Penulisan Hukum 2009. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim terhadap 
perkara pembatalan perkawinan yang diajukan di Pengadilan Agama Karanganyar 
berdasarkan Putusan nomor 36/Pdt.G/2006/ PA.Kra serta pengaturan tentang 
pembatalan perkawinan. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum 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 
tersier. 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 dalam 
kasus poligami. 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 hasil penelitian, diperoleh bahwa pertimbangan Hakim 
terhadap perkara pembatalan perkawinan sudah sesuai dengan UU Perkawinan 
dan Peraturan Pelaksanaannya. Pertimbangan Hakim didasarkan pada adanya 
pemalsuan identitas yang dilakukan oleh salah satu pihak yang melangsungkan 
perkawinan. Pengaturan tentang pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 22 
sampai dengan Pasal 28 UU Perkawinan, Pasal 37 dan Pasal 38 PP Nomor 9 
Tahun 1975, serta Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam. 
Sedangkan pengaturan tentang pembatalan perkawinan berdasarkan putusan 
nomor 36/Pdt.G/2006/PA.Kra diatur dalam Pasal 9 UU Perkawinan, Pasal 22 UU 
Perkawinan, Pasal 23 huruf c UU Perkawinan jo Pasal 73 huruf c Kompilasi 
Hukum Islam, Pasal 24 UU Perkawinan jo Pasal 71 huruf a Kompilasi hukum 
Islam, Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan jo Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum 
Islam, dan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.  
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MOTTO 

 
Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan 

sabar dan salat, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. 

(Q.S. Al Baqarah : 153) 

Dan tolong menolonglah kamu dalam  (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan 

jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. 

(QS. Al Maidah : 2) 

Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.  

(QS. Al Mujadilah : 11) 

Mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. 

(HR. Ibnu Majah) 

Barangsiapa yang mengambil jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan 

memudahkan jalan baginya menuju surga. 

(HR. Bukhari) 

Syukur, sabar, ikhlas, dan tawakal adalah kunci kehidupan. Orang yang 

senantiasa bersyukur, maka karunia-Nya akan selalu dilimpahkan dan hidupnya 

tidak akan merasa kekurangan. Sabar akan mengantarkan seseorang ke derajat 

yang tinggi di hadapan Rabb-nya dan di mata sesamanya. Ikhlas membuat 

seseorang merasa ringan melakukan sesuatu dan tidak akan pernah merasa 

terbebani. Tawakal melahirkan seseorang yang tidak sombong, karena di samping 

berusaha dengan sungguh-sungguh, ia senantiasa berdoa dan menyerahkan 

usahanya kepada Sang Pencipta. Hidup memang penuh rintangan dan ujian, 

tetapi sebenarnya hidup itu sangat indah. 

(Penulis) 

Kesuksesan seseorang tidak diukur dari materi ataupun kedudukannya, 

melainkan dari seberapa besar seseorang itu membawa manfaat bagi orang lain. 

(Penulis) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa 

agar senantiasa berkembang biak. Tuhan menciptakan segala sesuatu yang 

ada di alam ini serba berpasang-pasangan dan berjodoh-jodoh. Manusia 

diciptakan dalam jenis kelamin yang berbeda-beda, yaitu jenis laki-laki dan 

jenis perempuan (Imam Al Ghazali, 1995: 120). Dalam firman-Nya Al 

Qur’an Surah Ar-Ruum ayat 21 : 

ô`ÏBur ÿ¾ÏmÏG»tƒ#uä ÷br& 
t,n=y{ /ä3s9 ô`ÏiB 

öNä3Å¡àÿRr& %[`ºurø—r& 
(#þqãZä3ó¡tFÏj9 $ygøŠs9Î) 

Ÿ@yèy_ur Nà6uZ÷•t/ Zo¨Šuq¨B 
ºpyJômu‘ur 4 ¨bÎ) ’Îû y7Ï9ºsŒ 

;M»tƒUy 5Qöqs)Ïj9 
tbrã•©3xÿtGtƒ ÇËÊÈ   

Artinya, “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia 
menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar 
kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan 
diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu 
benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang 
berpikir” (Departemen Agama Republik Indonesia, 2002: 406). Ada 
pula firman-Nya sebagai perintah melakukan perkawinan, yaitu dalam 
Al Qur’an Surah An-Nuur ayat 32 : 

(#qßsÅ3Rr&ur 4‘yJ»tƒF{$# 
óOä3ZÏB tûüÅsÎ=»¢Á9$#ur ô`ÏB 

ö/ä.ÏŠ$t6Ïã öNà6Í¬!$tBÎ)ur 
4 bÎ) (#qçRqä3tƒ uä!#t•s)èù 

ãNÎgÏYøóãƒ ª!$# `ÏB 
¾Ï&Î#ôÒsù 3 ª!$#ur ììÅ™ºur 

ÒOŠÎ=tæ ÇÌËÈ  
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Artinya, “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di 
antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-
hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, 
Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. 
Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui” 
(Departemen Agama Republik Indonesia, 2002: 354).  

Pada dasarnya, Islam menganjurkan (sunnah) perkawinan. Apabila 

ditinjau dari keadaan yang melakukannya, maka perkawinan dapat dikenai 

hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram (http://www. 

gaulislam.com/tinjauan-fiqih-pernikahan-dini). 

Menikah hukum asalnya adalah sunnah, sesuai firman Allah SWT 

dalam Surah An-Nisaa’ ayat 3 “Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu 

senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat 

berbuat adil, maka (kawinilah) satu orang saja, atau budak-budak yang kamu 

miliki”. Perintah tersebut merupakan tuntutan untuk menikah, namun tidak 

bersifat pasti/keharusan, karena boleh memilih antara kawin dan pemilikan 

budak. Dengan demikian, menunjukkan bahwa tuntutan tersebut merupakan 

tuntutan yang tidak mengandung keharusan atau berhukum sunnah. 

Hukum sunnah dapat berubah menjadi hukum lain, misalnya wajib 

atau haram. Hal ini tergantung pada keadaan orang yang melaksanakan nikah. 

Jika seseorang tidak dapat menjaga kesucian dan akhlaknya kecuali dengan 

menikah, maka menikah menjadi wajib baginya. Alasannya, karena menjaga 

kesucian dan akhlak adalah wajib atas setiap muslim, jika tidak terwujud 

kecuali dengan menikah, maka menikah menjadi wajib baginya. Sehingga 

dengan menikah dapat menyelamatkan kesucian dan akhak seseorang. 

Pernikahan menjadi haram, jika menjadi perantaraan kepada yang 

haram, seperti pernikahan untuk menyakiti isteri, atau pernikahan yang akan 

membahayakan agama isteri/suami. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim 

menyatakan bahwa, “Wahai para pemuda, barangsiapa yang telah mampu, 

hendaknya kawin, sebab kawin itu akan lebih menundukkan pandangan dan 

lebih menjaga kemaluan. Kalau belum mampu, hendaknya berpuasa, sebab 

1 

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



 xv 

puasa akan menjadi perisai bagimu” (http://www.gaulislam.com/tinjauan-

fiqih-pernikahan-dini). 

Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai 

keinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk 

melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan serta 

ada kekhawatiran apabila tidak kawin ia akan mudah tergelincir untuk 

berbuat zina. Perkawinan hukumnya sunnah bagi orang yang telah 

berkeinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk 

melaksanakan dan memikul kewajiban dalam perkawinan, tetapi apabila tidak 

kawin juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina. Perkawinan hukumnya 

mubah bagi orang yang mempunyai harta, tetapi apabila tidak kawin tidak 

merasa khawatir akan berbuat zina dan andaikata kawin pun tidak merasa 

khawatir akan menyia-nyiakan kewajiban terhadap istri. Perkawinan 

dilakukan sekedar untuk memenuhi syahwat dan kesenangan bukan dengan 

tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama. 

Perkawinan hukumnya makruh bagi orang yang mampu dalam segi materiil, 

cukup mempunyai daya tahan mental dan agama hingga tidak khawatir akan 

terseret dalam perbuatan zina, tetapi mempunyai kekhawatiran tidak dapat 

memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap istrinya, meskipun tidak akan 

berakibat menyusahkan pihak istri; misalnya calon istri tergolong orang kaya 

atau calon suami belum mempunyai keinginan untuk kawin. Perkawinan 

hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai 

kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup 

perkawinan sehingga apabila kawin juga akan berakibat menyusahkan 

istrinya. 

Perkawinan yang sah, menjadikan pergaulan laki-laki dan perempuan 

terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang 

berkehormatan. Dengan perkawinan yang sah memberikan keturunan yang 

bersih, menjadikan generasi yang sehat dan baik. Anak/keturunan dari hasil 

perkawinan yang sah senantiasa menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus 
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merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan 

(Ahmad Azhar Basyir, 2000: 1). 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

(selanjutnya dalam penulisan hukum ini disebut dengan UU Perkawinan) 

adalah undang-undang yang mengatur tentang perkawinan secara nasional, 

yang berlaku bagi semua golongan dalam masyarakat Indonesia yang mulai 

berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975 dengan Peraturan Pelaksananya yaitu 

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya dalam penulisan hukum ini 

disebut dengan PP No. 9 Tahun 1975). Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-

undang 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 Tuhan Yang Maha Esa. 

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertama 

ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan 

erat sekali dengan agama/kerohanian, tetapi unsur batin/rohani juga 

mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat 

hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, 

pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua (C.S.T. 

Kansil, 1989: 227). 

Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 

menyatakan bahwa undang-undang memandang soal perkawinan hanya 

dalam hubungan-hubungan perdata. Hal tersebut berarti KUH Perdata hanya 

mengakui perkawinan perdata, yaitu perkawinan yang sah adalah perkawinan 

yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh KUH Perdata, sehingga 

terlepas dari peraturan-peraturan yang diadakan oleh suatu agama tertentu. 

Pengertian perkawinan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam 

bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang 

sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan 
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melaksanakannya merupakan ibadah. Anjuran melakukan perkawinan 

diantaranya juga untuk menjaga agar manusia di atas dunia ini hidup aman 

tenteram penuh kebahagiaan dengan keturunan yang teratur, jadi bukan 

keturunan yang kacau balau atau promiskwiti (tidak tentu mana bapak, mana 

ibu, mana anak atau adik, cucu ipar dan lain sebagainya) (Mohd. Idris 

Ramulyo, 2002: 13). 

Pada dasarnya perkawinan mempunyai tujuan bersifat jangka panjang 

sebagaimana keinginan dari manusia itu sendiri dalam rangka membina 

kehidupan yang rukun, tenteram dan bahagia dalam suasana cinta kasih dari 

dua jenis makhluk ciptaan Allah SWT. Sebenarnya pertalian dalam suatu 

perkawinan adalah partalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan 

kehidupan manusia bukan saja antara suami dan isteri serta keturunannya 

akan tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat pada umumnya. Oleh 

karena maksud perkawinan ialah supaya suami dan istri hidup bersama 

selama mungkin, maka sudah selayaknya bahwa syarat penting untuk 

perkawinan itu adalah persetujuan yang bersifat sukarela dari kedua pihak (R. 

Wirjono Prodjodikoro, 1981: 40). 

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan 

adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, maka 

perkawinan benar-benar diakui sah apabila telah dilaksanakan sesuai dengan  

ketentuan agamanya dan kepercayaannya. 

Ketentuan untuk melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum 

masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sesuai dengan perumusan 

pada Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Pasal 29 

ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang dimaksud dengan hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan peraturan 

perundangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu 
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sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-

Undang ini (C.S.T. Kansil, 1989: 227). 

Hukum perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam UU 

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menganut kebolehan poligami, 

walaupun terbatas hanya sampai empat orang istri. Poligami yaitu pekawinan 

antara seorang laki-laki dengan beberapa wanita. Islam membolehkan 

poligami, namun melarang poliandri, yaitu perkawinan antara seorang wanita 

dengan beberapa laki-laki (Sudarsono, 1991: 119-120). Apabila seorang 

suami hendak poligami, maka harus memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU 

Perkawinan jo. Pasal 41 a PP No.9 Tahun 1975. Alasan tersebut yaitu Istri 

tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri; Istri mendapat cacat badan 

atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; Istri tidak dapat melahirkan 

keturunan. Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat 

melakukan poligami tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan. 

Syarat-syarat tersebut yaitu adanya persetujuan istri/istri-istri; adanya 

kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-

istri dan anak-anak mereka; adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil 

terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Mengenai syarat persetujuan dari 

istri yang menyetujui suaminya untuk melakukan poligami dapat diberikan 

secara tertulis atau secara lisan, akan tetapi sekalipun telah ada persetujuan 

tertulis, persetujuan ini harus dipertegas dengan persetujuan lisan dari istri 

pada sidang di Pengadilan Agama (Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, 

1997: 20). 

Sekarang ini, terkesan bahwa poligami adalah hal yang wajar dan 
biasa, padahal berdasarkan Undang-undang Perkawinan dalam suatu 
perkawinan seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, begitu pula 
sebaliknya. Pengecualian bagi suami untuk memiliki lebih dari satu istri 
hanya apabila diizinkan oleh Pengadilan. Izin tersebut dapat diberikan dengan 
alasan-alasan tertentu antara lain istri tidak dapat menjalankan kewajibanya 
sebagai seorang istri, mendapat cacat atau penyakit yang tidak dapat 
disembuhkan dan tidak dapat memberikan keturunan. Selain itu, juga harus 
ada jaminan bahwa suami akan bertindak adil dan mampu menjamin 
keperluan istri-istri dan anak-anaknya. Pada prinsipnya Undang-Undang No.1 

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



 xix 

tahun 1974 tentang Perkawianan bertujuan untuk mengatur sistem dan tata 
cara perkawinan yang sah tidak hanya menurut agama atau kepercayaan 
masing-masing tapi juga melegalkan di depan hukum (Al Ashartanto. 
“Implementasi Undang-Undang Perkawinan” dalam Bangka Pos. 19 Februari 
2009). 

Di samping itu, UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam juga 

mengatur mengenai pembatalan perkawinan. UU Perkawinan menentukan 

bahwa perkawinan dapat dibatalkan oleh Pengadilan apabila para pihak tidak 

memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, sebagaimana 

yang ditentukan dalam Pasal 22 UU Perkawinan. Mengenai hal tersebut 

ditegaskan pula dalam Pasal 37 PP No. 9 Tahun 1975, bahwa Pengadilan 

dapat memutuskan pembatalan suatu perkawian. 

Hubungan perkawinan tidak hanya sebagai kontrak hidup antara 

seorang suami dengan seorang istri saja, akan tetapi dapat juga seorang suami 

memiliki istri lebih dari seorang. Pola hubungan seperti inilah yang disebut 

dengan poligami. Poligami banyak menjadi permasalahan dalam kehidupan 

keluarga atau rumah tangga, sehingga keinginan suami untuk melakukan 

poligami sering tidak dapat diterima oleh istri. Melihat kenyataan bahwa 

pelaksanaan poligami terutama di Indonesia ini sulit, karena Undang-Undang 

menetapkan berbagai persyaratan yang tidak mudah untuk dipenuhi begitu 

saja, maka ada kecenderungan di masyarakat untuk melakukan poligami 

dengan mengambil jalan pintas dengan cara-cara yang dilarang, sehingga 

melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu secara diam-

diam, tanpa sepengetahuan istri, bahkan tanpa didaftarkan dipencatatan nikah, 

ada juga yang menggunakan identitas palsu. 

Hal ini juga terjadi di Karanganyar yaitu pada kasus pembatalan 

perkawinan. Pengadilan Agama Karanganyar juga menangani beberapa kasus 

pembatalan perkawinan. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji 

lebih dalam mengenai pertimbangan Hakim terhadap perkara pembatalan 
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perkawinan beserta pengaturannya. Dalam penulisan hukum ini, penulis 

memilih judul : “PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN 

AGAMA KARANGANYAR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 

36/Pdt.G/2006/PA.Kra)”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam suatu penelitian diperlukan untuk 

memfokuskan masalah agar dapat memberikan gambaran yang jelas dan 

memudahkan pemahaman terhadap permasalahan serta mencapai tujuan yang 

dikehendaki. Dalam hal ini, maka penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut : 

1. Apakah pertimbangan Hakim dalam perkara pembatalan perkawinan yang 

diajukan di Pengadilan Agama Karanganyar berdasarkan Putusan Nomor 

36/Pdt.G/2006/PA.Kra sudah sesuai dengan UU Perkawinan dan Peraturan 

Pelaksanaannya ? 

2. Apakah pembatalan perkawinan berdasarkan Putusan Nomor 

36/Pdt.G/2006/PA.Kra sudah diatur dalam UU Perkawinan dan Peraturan 

Pelaksanaannya ? 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam suatu kegiatan pada dasarnya memiliki suatu tujuan tertentu 

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

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

1. Tujuan Objektif 

a. Untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan Hakim dalam perkara 

pembatalan perkawinan yang diajukan di Pengadilan Agama 

Karanganyar berdasarkan Putusan Nomor 36/Pdt.G/2006/PA.Kra 

dengan UU Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya.  
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b. Untuk mengetahui pengaturan tentang pembatalan perkawinan 

berdasarkan Putusan Nomor 36/Pdt.G/2006/PA.Kra dalam UU 

Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya. 

2. Tujuan Subjektif 

a. Tujuan subjektif dalam penelitian ini adalah untuk menambah 

pengetahuan dan wawasan penulis di bidang Hukum Acara Peradilan 

Agama dan pertimbangan Hakim terhadap perkara pembatalan 

perkawinan pada khususnya. 

b. Untuk melengkapi syarat akademis guna memperoleh gelar 

kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas 

Sebelas Maret Surakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

Di dalam penelitian sangat diharapkan adanya manfaat, dan kegunaan 

yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan 

sehubungan dengan penelitian ini adalah, sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada 

umumnya dan hukum acara peradilan agama pada khususnya. 

b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di 

bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di 

masa yang akan datang. 

2. Manfaat Praktis  

a. Untuk memberikan jawaban atas masalah yang diteliti. 

b. Untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang 

dinamis sekaligus untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh 

penulis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
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E. Metode Penelitian 

Kata “metode” berasal dari bahasa Yunani methods yang berarti cara 
kerja, upaya, atau jalan suatu kegiatan pada dasarnya adalah salah satu upaya, 
dan upaya tersebut bersifat ilmiah dalam mencari kebenaran yang dilakukan 
dengan mengumpulkan data sebagai dasar penemuan kebenaran yang 
dimaksud (Koentjoroningrat, 1993: 22). 

Penelitian merupakan penyaluran hasrat ingin tahu dari diri manusia 
dalam taraf keilmuan. Seseorang akan merasa yakin bahwa ada sebab bagi 
setiap akibat dari setiap gejala yang tampak dapat dicari penjelasannya secara 
ilmiah. Penelitian bersifat obyektif, karena kesimpulan yang diperoleh hanya 
ditarik apabila dilandasi bukti-bukti yang meyakinkan dan dikumpulkan 
melalui prosedur yang jelas, sistematis, dan terkontrol (Bambang Sunggono, 
2006: 32). 

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atau isu hukum 
yang timbul, dengan hasil yang dicapai adalah untuk memberikan deskripsi 
mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan (Peter Mahmud 
Marzuki, 2006: 41). Dalam penelitian hukum tersebut seorang peneliti hukum 
dapat melakukan aktivitas-aktivitas untuk mengungkapkan kebenaran hukum. 

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, 
sistematika dan pemikiran tertentu, dengan tujuan untuk mempelajari satu 
atau beberapa gejala hukum dan masyarakat, yaitu dengan menganalisanya, 
kemudian diadakan pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta hukum 
tersebut mengenai permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala 
yang bersangkutan. Supaya penelitian ilmiah berjalan dengan baik, maka 
perlu menggunakan metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi 
merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan 
pengembangan ilmu pengetahuan (Soerjono Soekanto, 1986: 7). Metode 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah 
penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu 
penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau 
bahan-bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum 
sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut kemudian 
disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik kesimpulan dalam 
hubungannya dengan masalah yang diteliti (Soerjono Soekanto, 1986: 14). 

2. Sifat Penelitian 
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Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang 
memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-
gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-
hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama, atau didalam 
kerangka menyusun teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 1986:10). 

Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan tentang pertimbangan 
Hakim terhadap perkara pembatalan perkawinan yang diajukan di 
Pengadilan Agama Karanganyar berdasarkan putusan nomor 
36/Pdt.G/2006/PA.Kra beserta pengaturannya. 

3. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah 
pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan analitis, 
pendekatan kasus, pendekatan filsafat, pendekatan historis, dan pendekatan 
perbandingan (Johny Ibrahim, 2006: 443). 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kasus yaitu 
kasus pembatalan perkawinan dalam perkara nomor 
36/Pdt.G/2006/PA.Kra. Penulis menggunakan pendekatan kasus untuk 
mengetahui dengan jelas mengenai pembatalan perkawinan. Penulis 
menganalisis mengenai pertimbangan Hakim terhadap perkara pembatalan 
perkawinan yang diajukan di Pengadilan Agama Karanganyar beserta 
pengaturannya. 

Pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk 
mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan 
dalam praktik hukum, terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus 
sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-
perkara yang menjadi fokus penelitian (Johny Ibrahim, 2006: 321). 

4. Jenis Data 

Secara umum, maka di dalam penelitian biasanya dibedakan antara 
data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan 
pustaka. Yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dinamakan data 
primer, sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya 
dinamakan data sekunder (Soerjono Soekanto, 1986:51). 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 
yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan, melainkan 
diperoleh dari studi kepustakaan berbagai buku, arsip, dokumen, peraturan 
perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah dan bahan-bahan kepustakaan 
lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang telah diteliti. 
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5. Sumber Data 

Sumber data merupakan tempat data diperoleh. Sumber data dalam 

penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi : 

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang isinya mempunyai 

kekuatan hukum mengikat dalam hal ini adalah norma atau kaidah dasar 

peraturan perundang-undangan, terdiri dari: 

1) Putusan Pembatalan Perkawinan Nomor 36/Pdt.G/2006/PA.Kra 

(sebagai sumber data utama dalam penulisan hukum ini) 

2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 

4) Herziene Inlandsch Reglement (HIR) 

5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

6) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

7) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman 

8) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

9) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

10) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 

Islam 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya ilmiah 

para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, majalah, internet, dan 

makalah. 
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c. Bahan hukum tersier atau penunjang, yaitu bahan-bahan hukum yang 

bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder yang berupa 

kamus bahasa inggris-indonesia, kamus umum bahasa indonesia, kamus 

arab indonesia dan lainnya (Burhan Ashofa, 2001: 104) . 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Suatu penelitian membutuhkan data yang lengkap dan memiliki nilai 
validitas yang cukup tinggi. Untuk mengumpulkan data tersebut, maka 
perlu dilakukan dengan cara atau dengan teknik tertentu. 

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis dalam 
penelitian ini adalah studi dukumen atau bahan pustaka. Studi dokumen 
atau bahan pustaka ini penulis lakukan dengan usaha-usaha pengumpulan 
data terkait dengan pembatalan perkawinan dengan cara mengunjungi 
perpustakaan-perpustakaan, membaca, mengkaji, dan mempelajari buku-
buku, literatur, artikel, majalah, koran, karangan ilmiah, makalah dan 
sebagainya yang berkaitan erat dengan pembatalan perkawinan. 

7. Analisis Data 

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil 
penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses 
pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian 
dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan 
hipotesis kerja seperti disarankan oleh data (Lexy J. Moleong, 2002: 103). 

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis 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. Analisis data merupakan langkah selanjutnya 
untuk mengolah hasil penelitian. 

F. Sistematika Penulisan Hukum 

Untuk memberi gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika 

penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru penulisan hukum, maka 

penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika 

penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tiap-tiap bab terbagi 

kedalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahman 
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terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan hukum 

tersebut adalah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini, penulis akan menguraikan mengenai latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini, penulis akan menguraikan mengenai kajian pustaka 

dan teori yang berkenaan dengan judul dan masalah yang diteliti 

serta kerangka pemikiran. Dalam kerangka teori, penulis 

menguraikan mengenai Pertama, tinjauan tentang perkawinan, 

diantaranya yaitu pengertian perkawinan, rukun dan syarat 

perkawinan, tujuan perkawinan, asas-asas perkawinan. Kedua, 

tinjauan tentang pembatalan perkawinan. Ketiga, tinjauan tentang 

Pengadilan Agama. 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini, penulis akan menguraikan hasil penelitian dan 

pembahasan mengenai pertimbangan Hakim terhadap perkara 

pembatalan perkawinan yang diajukan di Pengadilan Agama 

Karanganyar berdasarkan Putusan Nomor 36/Pdt.G/2006/PA.Kra 

serta pengaturannya. 

BAB IV PENUTUP 

Pada bab ini, penulis akan menguraikan mengenai simpulan atas 

permasalahan yang telah dibahas dan saran mengenai 

permasalahan yang ada. 

DAFTAR PUSTAKA 
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LAMPIRAN 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka teori 

1. Tinjauan Tentang Perkawinan 

a. Pengertian Perkawinan 

1) Pengertian Perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan 

Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa 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. Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat, 

dibentuk menurut undang-undang, mengikat kedua pihak dan pihak 

lain dalam masyarakat. Ikatan batin adalah hubungan tidak formal, 

tidak tampak langsung, merupakan ikatan psikologis, tanpa 

paksaan, berdasarkan cinta kasih suami istri, ada kemauan bersama 

yang sungguh-sungguh, yang mengikat kedua pihak saja 

(http://www.asiamaya.com/konsultasi_hukum/perkawinan/umur_ 

perkawinan.htm). 

Seorang perempuan dan seorang laki-laki harus ada kata 

sepakat untuk melakukan perkawinan. Hal ini berarti bahwa setelah 

ada kesepakatan, maka kedua pihak saling berjanji akan mentaati 
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peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai hak-hak dan 

kewajiban-kewajiban masing-masing pihak selama dan sesudah 

hidup bersama itu berlangsung, serta mengenai kedudukan dalam 

masyarakat dari anak-anak turunannya (R. Wirjono Prodjodikoro, 

1981: 8). 

2) Pengertian Perkawinan menurut Hukum Islam 

Dalam Hukum Islam, perkawinan adalah “akad” (perikatan) 

antara wali calon istri dengan calon suami. Akad harus diucapkan 

oleh wali berupa ijab kemudian kabul oleh calon suami di hadapan 

dua orang saksi yang memenuhi syarat. Jika tidak, maka 

perkawinan tidak sah, sebagaimana hadits riwayat Ahmad, “Tidak 

sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil”. Kata 

“wali” bukan hanya “bapak” tetapi termasuk “datuk” (embah), 

saudara pria, anak pria, saudara bapak yang pria (paman), anak pria 

dari paman, kesemuanya menurut garis keturunan pria (patrilineal) 

yang beragama Islam (Hilman Hadikusuma, 1990: 11). 

3) Pengertian Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam 

Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan 

menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat 

kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perinatah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah. Kompilasi Hukum Islam 

merupakan pegangan bagi Hakim Pengadilan Agama dalam 

memriksa dan memutus perkara-perkara perkawinan, kewarisan 

dan perwakafan bagi orang yang beragama Islam. 

4) Pengertian Perkawinan menurut Hukum Adat 

Perkawinan dalam arti “perikatan adat”, ialah perkawinan 

yang berakibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam 
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masyarakat bersangkutan. Perkawinan sekaligus sebagai perikatan 

kekerabatan dan ketetanggaan (Hilman Hadikusuma, 1990: 8). 

b. Rukun dan Syarat Perkawinan 

Syarat adalah segala hal yang harus dipenuhi berdasarkan 

peraturan undang-undang. Sedangkan syarat perkawinan adalah segala 

hal mengenai perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan 

undang-undang, sebelum perkawinan dilangsungkan (Abdulkadir 

Muhammad, 2000: 76). 

Berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, orang yang 

beragama Islam harus memenuhi rukun perkawinan. Rukun yang 

dimaksud tersebut yaitu calon istri, calon suami, wali nikah, dua orang 

saksi, ijab dan kabul. Berdasarkan ketentuan hukum Islam, ditambah 

dengan adanya keridhoan (kesukaan) dari pihak calon istri dan 

mahar/maskawin. 

Calon istri dan calon suami, masing-masing harus bebas dalam 

menyatakan pesetujuannya. Apabila calon istri dan calon suami sudah 

bersepakat, maka kesepakatan itu mengikat di antara keduanya. 

Wali berarti orang yang berhak mengawinkan. Orang yang dapat 

menjadi wali menurut susunannya ialah : 

1) Ayah 
2) Ayanya ayah atau kakek/datuk 
3) Saudara lelaki yang seibu dan seayah 
4) Anak saudara laki-laki yang seibu dan seayah 
5) Anak saudara laki-laki yang seayah 
6) Saudara laki-laki dari ayah yang seibu dan seayah 
7) Saudara laki-laki dari ayah yang seayah 
8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki dari ayah 
9) Anak laki-laki dari saudara laki-laki dari ayah yang seibu dan 

seayah 
10) Anak laki-laki dari saudara laki-laki dari ayah yang seayah 
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Apabila orang-orang tersebut tidak mampu menjadi wali atau menolak 
tanpa sebab serta alasan-alasan yang jelas, seorang penghulu dapat 
bertindak sebagai wali hakim (Lili Rasjidi, 1982: 109). 

Wali nikah bagi calon istri harus dipenuhi. Jika tidak ada maka 

perkawinan dapat batal demi hukum. Wali nikah terdiri atas : (a) wali 

nasab, dimana hak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan 

darah atau keluarga calon istri, bisa orang tua kandungnya atau saudara 

terdekat ; (b) wali hakim, dimana hak perwaliannya timbul karena 

ditunjuk oleh pejabat yang berwenang, yang diberi hak dan kewenangan 

untuk bertindak sebagai wali nikah apabila tidak ada wali nasab atau 

karena sebab lain. 

Saksi harus dua orang pada saat perkawinan. Saksi-saksi harus 

beragama Islam, merdeka, bukan budak, adil, dan berkelakuan baik. 

Ijab, yaitu penyerahan mempelai wanita oleh wakilnya kepada 

mempelai pria. Sedangkan kabul ialah penerimaan mempelai wanita 

oleh mempelai pria. 

Calon istri menerima calon suami berdasarkan keridhoan (suka). 

Dasarnya adalah hadits Bukhari, “Seorang janda atau perempuan yang 

telah bercerai tidak boleh dikawinkan sampai diperoleh persetujuan 

daripadanya; seorang gadis juga tidak boleh dikawinkan sebelum ada 

persetujuan daripadanya” (Soetojo Prawirohamidjojo, 1988: 31). 

Mahar/maskawin, yaitu pemberian dari mempelai pria kepada 

mempelai wanita dan menjadi milik mempelai wanita itu sendiri dan 

bukan walinya. Dasar hukum yang mewajibkan adanya mahar terdapat 

dalam Al-Qur’an Surah An-Nisaa’ ayat 4 : 

(#qè?#uäur 
uä!$|¡ÏiY9$# 
£`ÍkÉJ»s%ß‰|¹ \'s#øtÏU 4 

bÎ*sù tû÷ùÏÛ öNä3s9 `tã 
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Artinya, “Dan berikanlah maskawin ( mahar) kepada perempuan 
(yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. 
Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian 
dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan 
nikmatilah pemberian itu dengan senang hati” (Departemen 
Agama Republik Indonesia, 2002: 77). 

Berdasarkan UU Perkawinan, syarat perkawinan adalah hal-hal 

yang harus dipenuhi jika akan melangsungkan perkawinan, yaitu:  

1) Ada persetujuan dari kedua belah pihak 

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan, perkawinan 

harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Artinya 

kedua calon mempelai sepakat untuk melangsungkan perkawinan, 

tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. 

2) Pria sudah berumur 19 tahun, wanita 16 tahun 

 Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, 

perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 

tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Batas umur 

ini ditetapkan maksudnya untuk menjaga kesehatan suami istri dan 

keturunan (Abdulkadir Muhammad, 2000: 77). 

3) Izin orang tua/pengadilan jika belum berumur 21 tahun 

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan, untuk 

melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 

tahun harus mendapat izin kedua orang tua, karena mereka belum 

dewasa menurut hukum. Jika salah satu orang tua meninggal, izin 

cukup dari orang tua yang masih hidup. Jika yang meninggal 

keduanya, izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau 
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keluarga yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke 

atas. Jika ada perbedaan pendapat antara orang tersebut, Pengadilan 

dapat memberi izin, setelah mendengar orang tersebut lebih dahulu. 

4) Tidak terdapat larangan kawin 

Ketentuan tentang larangan melangsungkan perkawinan antara 

orang yang berhubungan persaudaraan terdapat dalam Pasal 8 (a) 

hingga (f) UU Perkawinan. Disebutkan bahwa perkawinan dilarang 

antara dua orang yang : 

a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah 
ataupun ke atas; 

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

c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan 
ibu/bapak tiri; 

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. 

 

5) Tidak terikat oleh suatu perkawinan lain 

Pasal 9 UU Perkawinan melarang seseorang yang masih terikat 

suatu perkawinan lain untuk kawin lagi. Pengecualian terhadap pasal 

ini ada dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, dan Pasal 5 UU 

Perkawinan. Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan memuat ketentuan 

mengenai izin yang diberikan oleh Pengadilan kepada suami untuk 

poligami. Pasal 4 ayat (1) UU Perkawinan memuat ketentuan 

mengenai pengajuan permohonan poligami, sedangkan Pasal 4 ayat 

(2) UU Perkawinan memuat ketentuan mengenai kondisi istri yang 

menyebabkan suami boleh poligami. Sedangkan Pasal 5 UU 
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Perkawinan memuat ketentuan mengenai syarat-syarat yang harus 

dipenuhi oleh suami untuk dapat mengajukan permohonan poligami. 

6) Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami/istri yang akan 

dikawin 

Pasal 10 UU Perkawinan, mengatur mengenai suami istri yang 

telah bercerai, kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi 

untuk kedua kalinya, maka antara mereka tidak boleh dilangsungkan 

perkawinan lagi. Maksud Pasal 10 UU Perkawinan dalam Penjelasan 

UU Perkawinan, yaitu agar suami istri dapat membentuk keluarga 

yang kekal, oleh karena itu suatu tindakan yang mengakibatkan 

terputusnya perkawinan harus benar-benar dipertimbangkan dan 

difikirkan masak-masak (Lili Rasjidi, 1982: 115). 

7) Bagi janda telah lewat masa tunggu (tenggang iddah) 

Pasal 11 ayat (1) UU Perkawinan menentukan bahwa bagi 

seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu 

tunggu. Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 39 PP No. 

9 Tahun 1975. Penetapan tenggang iddah sangat penting karena 

berhubungan langsung dengan persoalan anak yang akan dilahirkan 

melepas perkawinan itu terputus. Melalui masa tunggu, dapat 

ditentukan anak dari siapakah sesungguhnya anak yang akan lahir itu 

(Lili Rasjidi, 1982: 116-117). 

8) Memenuhi tatacara perkawinan 

Undang-undang Perkawinan menetapkan tentang pencatatan dan 

tatacara perkawinan pada Peraturan Pelaksanaannya. Ketentuan 

tersebut diatur dalam Pasal 2 hingga Pasal 11 PP No. 9 Tahun 1975 

(Lili Rasjidi, 1982: 117). 
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c. Tujuan Perkawinan 

Berdasarkan Pasal 1 UU Perkawinan, tujuan perkawinan sebagai 

suami istri adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia 

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumah tangga 

tersebut didasarkan pada cinta dan kasih sayang, seperti dalam Al-

Qur’an Surah Ar-Ruum ayat 21 : 

ô`ÏBur ÿ¾ÏmÏG»tƒ#uä ÷br& 
t,n=y{ /ä3s9 ô`ÏiB 

öNä3Å¡àÿRr& %[`ºurø—r& 
(#þqãZä3ó¡tFÏj9 

$ygøŠs9Î) Ÿ@yèy_ur 
Nà6uZ÷•t/ Zo¨Šuq¨B 

ºpyJômu‘ur 4 ¨bÎ) ’Îû 
y7Ï9ºsŒ ;M»tƒUy 5Qöqs)Ïj9 

tbrã•©3xÿtGtƒ ÇËÊÈ   

Artinya, “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia 
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya 
kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-
Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada 
yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum 
yang berfikir” (Departemen Agama Republik Indonesia, 2002: 
406). Dengan kecintaan dan kasih sayang tersebut terbentuklah 
dan teraturlah rumah tangga, yang merupakan landasan suatu 
masyarakat yang besar (Soetojo Prawirohamidjojo, 1988: 29). 

Selain itu, kehidupan rumah tangga juga dapat menumbuhkan 

kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan 

memperbesar rasa tanggung jawab. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Goethe, yaitu Het huwelijk is het begin en hoogtepunt van alle 

beschaving, yang artinya perkawinan itu adalah permulaan, tetapi juga 

puncak dari segala peradaban (Soetojo Prawirohamidjojo, 1988: 29). 

d. Asas-Asas Perkawinan 
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Dalam melaksanakan suatu perkawinan, maka harus 

berdasarkan suatu asas dan prinsip yang harus dipenuhi. Asas-asas dan 

prinsi-prinsip perkawinan menurut UU Perkawinan adalah : 

1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang 
bahagia dan kekal. Suami istri harus saling membantu dan 
melengkapi, agar dapat mengembangkan kepribadiannya, 
membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual. 

2) Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum 
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap 
perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku, sama halnya dengan pencatatan 
peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya 
kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat keterangan, 
akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. 

3) Undang-undang menganut asas monogami. Apabila 
dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan 
agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, maka 
seorang suami dapat beristri lebih dari seorang dan hanya 
dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan 
tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan. 

4) Calon suami istri harus telah masak jiwa raganya, 19 
(sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun 
bagi wanita, supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan 
secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat 
keturunan yang baik dan sehat. 

5) Menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. 
Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan 
tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan. 

6) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan 
kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga 
maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan 
demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan 
dan diputuskan bersama oleh suami istri (Lili Rasjidi, 1982: 
105-106). 

2. Tinjauan Tentang Pembatalan Perkawinan 

Pembatalan berasal dari kata batal, yaitu menganggap tidak sah, 

menganggap tidak pernah ada (Kamus Umum Bahasa Indonesia; Badudu - 

Zain). Jadi pembatalan perkawinan berarti menganggap perkawinan yang 

telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah, atau dianggap tidak 

pernah ada. Pasal 22 UU Perkawinan menyatakan bahwa pembatalan 
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perkawinan dapat dilakukan, bila para pihak tidak memenuhi syarat 

melangsungkan perkawinan (http://www.lbh-apik.or.id/fac-no.27.htm). 

Upon Court's Decision: Annulment. Marriage annulment means 
that any marriage may be cancelled if both parties cannot fulfill the 
conditions for a marriage. A marriage annulment can only be decided by a 
court of law. Families of a straight line descent and above of a husband or 
wife, a authorized/appointed official, and everyone directly possessing 
legal interest to the marriage may be file a request for marriage 
annulment. The right to annul a marriage by a husband or wife based on 
such reasons becomes null and void if they live together as a married 
couple and can show the marriage certificate issued by the unauthorized 
officer of marriage registry and the marriage has to be renewed in order 
to make it legal (Atas Putusan Pengadilan: Pembatalan. Pembatalan 
pernikahan berarti bahwa suatu pernikahan dibatalkan apabila kedua belah 
pihak tidak dapat memenuhi persyaratan untuk sebuah pernikahan. Sebuah 
pembatalan pernikahan hanya dapat diputuskan oleh sebuah pengadilan 
hukum. Garis keturunan keluarga diatas suami atau istri, petugas yang 
berwenang/ditunjuk, dan setiap orang yang secara langsung memiliki 
kepentingan hukum atas pernikahan tersebut dapat mengajukan gugatan 
pembatalan pernikahan. Hak untuk membatalkan sebuah pernikahan oleh 
seorang suami atau istri berdasarkan alasan-alasan semacam itu menjadi 
tidak ada dan kosong apabila mereka hidup bersama sebagai pasangan 
yang menikah dan dapat menunjukkan surat nikah yang dikeluarkan oleh 
petugas pencatat pernikahan yang tidak berwenang dan pernikahan 
tersebut harus diperbaharui untuk mengesahkannya) 
(http://www.wijayaco.com/index.php?option=com_content&task=view&i
d=123&Itemid=262). 

Dalam UU Perkawinan ketentuan mengenai batalnya suatu 

perkawinan diatur pada Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, 

Pasal 27 dan Pasal 28. Ditegaskan pula dalam Pasal 37 dan Pasal 38 PP 

No. 9 Tahun 1975, bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat 

diputuskan oleh Pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga 

kemungkinan disalahgunakannya pembatalan perkawinan oleh pihak-

pihak yang tidak bertanggngjawab. Jadi Instansi Pemerintah atau Lembaga 

lain di luar Pengadilan atau siapapun juga tidak berwenang untuk 

menyatakan batalnya suatu perkawinan. Adapun Pengadilan yang berkuasa 

untuk membatalkan perkawinan yaitu Pengadilan yang daerah hukumnya 

meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal kedua 
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suami istri, suami atau istri (Pasal 25 UU Perkawinan). Pengadilan yang 

dimaksud adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam 

dan Pengadilan Umum bagi yang lainnya (Pasal 63 ayat (1) UU 

Perkawinan). 

Pada Pasal 22 UU Perkawinan terdapat kata “dapat dibatalkan”, 

sehingga dalam Penjelasan UU Perkawinan dinyatakan bahwa pengertian 

“dapat” pada pasal ini diartikan boleh batal atau tidak boleh batal, 

bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak 

menentukan lain. Jadi tegasnya Pengadilan dalam memutus permohonan 

pembatalan perkawinan ini harus selalu memperhatikan ketentuan 

agamanya dari mereka yang perkawinannya dimintakan pembatalannya. 

Bagaimanapun jika menurut ketentuan agama perkawinan itu sebagai sah, 

Pengadilan tidak dapat membatalkan perkawinan itu (Lili Rasjidi, 1982: 

121). 

Perkawinan dapat dikatakan sah, apabila telah memenuhi syarat 

dan rukun perkawinan. Sehubungan dengan sahnya perkawinan, apabila di 

kemudian hari ditemukan penyimpangan terhadap syarat sahnya 

perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Batalnya 

perkawinan menjadikan ikatan perkawinan yang telah ada menjadi putus. 

Hal ini berarti bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak ada, bahkan 

tidak pernah ada, dan suami istri yang perkawinannya dibatalkan dianggap 

tidak pernah kawin sebagai suami istri. 

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat 

dan rukunnya. Syarat yang dimaksudkan tidak terbatas pada syarat 

menurut hukum agama, tetapi juga syarat yang ditentukan oleh undang-

undang, sementara tidak terpenuhinya syarat yang diatur oleh undang-

undang tidaklah berarti perkawinannya tidak sah menurut hukum agama. 

Apabila ada penghalang perkawinan maka harus dicegah. Bahkan jika 

perkawinan terlanjur telah dilaksanakan dapat diajukan pembatalannya. 
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Jadi, apabila suami melakukan perkawinan lagi dengan pihak lain tanpa 

seizin dan sepengetahuan istri, atau istri melakukan perkawinan karena 

dipaksa atau dibawah ancaman, atau suami ternyata telah memalsukan 

identitasnya, atau perkawinan tidak memenuhi syarat perkawinan, maka 

dapat diajukan permohonan pembatalan perkawinan. 

Sebagai perbandingan, ketentuan dalam Pasal 85 KUH Perdata 

menyatakan bahwa kebatalan suatu perkawinan hanya dapat dinyatakan 

oleh Hakim. Pembatalan perkawinan karena dilanggarnya beberapa 

ketentuan dalam KUH Perdata dapat diminta, baik oleh suami istri sendiri, 

maupun oleh orang tua mereka atau kaum keluarga sedarah dalam garis ke 

atas ataupun dari semua orang yang berkepentingan dengan itu, dan oleh 

Pegawai Penuntut Umum. Pembatalan suatu perkawinan hanya dapat 

diajukan ke Pengadilan Agama oleh yang berkepentingan (T. Jafizham, 

2006: 161-162). 

Pasal 28 ayat (1) UU Perkawinan mengatur mengenai saat mulai 

berlakunya pembatalan perkawinan. Suatu perkawinan batal dimulai 

setelah keputusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku 

sejak saat berlangsungnya perkawinan. Sedangkan berdasarkan Pasal 28 

ayat (2) UU Perkawinan, keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku 

surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan 

tersebut. Dengan demikian, anak-anak dari perkawinan yang dibatalkan, 

tetap merupakan anak yang sah. Anak-anak tersebut berhak atas 

pemeliharaan dan pembiayaan serta waris dari suami istri yang 

perkawinannya dibatalkan tersebut. 

Annulment according to Compilation of Islamic Law. Compilation 
of Islamic Law which is enacted under Presidential Instruction Number 1 
of 1991 also governs marriage annulment under several reasons: 
1. Polygamy conducted by husband without the permission from the 

Religious Court; 
2. The bride is not legally free to marry and still in a marriage with other 

man; 
3. The bride in the period of ‘iddah of her previous husband, Iddah means 

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



 xxxix 

a waiting period where a woman is not allowed to marry other man. 
The period may vary according to the reason of her previous marriage 
dissolution i.e. 130 days due to death, and 90 days due to divorce; 

4. The marriage is not comply with the minimum of age requirement as 
governed by the 1974 Marriage Law; 

5. Married performed without wali nikah (marriage guardian) or 
performed with unauthorized one; 

6. Marriage performed under threat 
Annulment petition can be filed at the local religious court having 
jurisdiction over the residence of husband or wife or may be submitted to  
the local religious court within the jurisdiction where the marriage was 
conducted. Court decree on marriage annulment shall take effect 
retroactively since the date of marriage took place (Pembatalan menurut 
Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam diberlakukan di bawah 
Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 yang juga mengatur pembatalan 
perkawinan karena beberapa alasan: 
1. Poligami yang dilakukan oleh suami tanpa ijin dari Pengadilan Agama; 
2. Pengantin wanita tidak bebas secara hukum untuk menikah dan masih 

dalam pernikahan dengan pria lain; 
3. Pengantin wanita pada masa iddah dengan suaminya yang terdahulu. 

Iddah artinya masa menunggu dimana seorang wanita tidak 
diperbolehkan menikah dengan pria lain. Masa itu berbeda-beda 
menurut alasan pembubaran pernikahannya yang terdahulu, yaitu 130 
hari karena kematian; dan 90 hari karena perceraian; 

4. Pernikahan tidak mematuhi persyaratan usia minimal seperti yang 
diatur dengan Undang-Undang Perkawinan tahun 1974; 

5. Pernikahan dilakukan tanpa wali nikah atau dilakukan dengan orang 
yang tidak berwenang; 

6. Pernikahan dilakukan di bawah ancaman 
Surat permohonan pembatalan dapat diajukan di Pengadilan Agama 
setempat yang memiliki yurisdiksi di tempat tinggal suami atau istri atau 
dapat diajukan kepada Pengadilan Agama setempat didalam yurisdiksi 
dimana pernikahan dilangsungkan. Putusan Pengadilan mengenai 
pembatalan perkawinan berlaku sejak saat tanggal pernikahan terjadi) 
(http://www.expat.or.id/info/divorce-marriagedissolutionindonesia.html). 

3. Tinjauan Tentang Pengadilan Agama 

Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 

Kekuasaan Kehakiman menyatakan, bahwa kekuasaan kehakiman 

dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada 

di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan 
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agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha 

negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan pasal ini 

berarti bahwa di Indonesia terdapat empat lingkungan peradilan yang 

memiliki kedudukan sejajar, yaitu lingkungan peradilan umum, 

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan 

peradilan tata usaha negara. 

Lingkungan Peradilan Agama terdiri atas Pengadilan Agama dan 

Pengadilan Tinggi Agama. Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat 

pertama, yang berkedudukan di Kotamadya/Ibukota Kabupaten dengan 

wilayah hukum meliputi wilayah Kotamadya dan Kabupaten. Sedangkan 

Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat kedua/banding, yang 

berkedudukan di Ibukota Propinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah 

Propinsi. 

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan 

kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai 

perkara perdata tertentu yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama (selanjutnya dalam penulisan hukum ini disebut dengan 

UU No. 7 Tahun 1989) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 

2006 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama. Berdasarkan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006, maka 

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang 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 syariah (Mahkamah Agung Republik 

Indonesia, 2008: 50-51). 

Dasar pengaturan pemberlakuan hukum acara pada Pengadilan 

dalam lingkungan Badan Peradilan Agama adalah ketentuan Pasal 54 UU 

No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 yang menyatakan, bahwa 

Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan 
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Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam 

lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur scara khusus dalam 

undang-undang ini. 

Klasifikasi Pengadilan Agama adalah sebagai berikut : 

a. Pengadilan Agama kelas I A 

b. Pengadilan Agama kelas I B 

c. Pengadilan Agama kelas II A 

d. Pengadilan Agama kelas II B 

Klasifikasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan luas/besarnya 

kota dimana pengadilan itu berada, jumlah perkara yang masuk dan 

ditangani, kualifikasi perkara (berat/ringan), dan tingkat penyelesaian 

perkara tiap-tiap pengadilan tersebut. 

B. Kerangka pemikiran 

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 UU 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 Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan pengertian perkawinan 

menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan menurut hukum 

Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan 

ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan 

ibadah. 

Perkawinan mempunyai tujuan bersifat jangka panjang sebagaimana 

keinginan dari manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan yang 

rukun, tenteram dan bahagia dalam suasana cinta kasih. Pertalian dalam suatu 

perkawinan adalah partalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan 

kehidupan manusia. 

Perkawinan harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam 

peraturan perundang-undangan. Syarat-syarat tersebut di antaranya tidak 
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masih terikat dengan perkawinan lain kecuali terdapat alasan yang 

membenarkan dan telah mendapat izin dari Pengadilan yang berwenang 

(Pasal 9 UU Perkawinan), namun dalam kenyataannya terkadang tidak 

berjalan seperti yang diharapkan, karena perkawinan dilangsungkan tidak 

memenuhi persyaratan perkawinan. Perkawinan yang tidak memenuhi syarat-

syarat perkawinan dapat diajukan pembatalan perkawinan (Pasal 22 UU 

Perkawinan). 

Alasan diajukan pembatalan perkawinan karena tidak dipenuhi syarat-

syarat perkawinan, di antaranya yaitu salah satu pihak yang masih 

mempunyai ikatan perkawinan melakukan perkawinan tanpa seizin dan 

sepengetahuan pihak lainnya (Pasal 24 UU Perkawinan), salah satu pihak 

memalsukan identitas dirinya (Pasal 27 ayat  (2) UU Perkawinan), seorang 

suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama (Pasal 71 huruf a 

Kompilasi Hukum Islam), dan pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi 

penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri (Pasal 72 ayat (2) 

Kompilasi Hukum Islam). 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis menganalisis mengenai 

pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas di Pengadilan Agama 

Karanganyar. Dalam hal ini penulis menganalisis Putusan Pengadilan Agama 

Nomor 36/Pdt.G/2006/PA.Kra. 

Dari uraian tersebut, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran 

sebagai berikut : 
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UU No. 1 Tahun 1974  
tentang Perkawinan 

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 
tentang Kompilasi Hukum Islam 

Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 
Pengertian Perkawinan 

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam 
Pengertian Perkawinan 

 

Pasal 9 UU No.1 Tahun 1974 
Syarat Perkawinan 

 

Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974  
Pembatalan Perkawinan 

Tidak memenuhi syarat perkawinan 
 

Pasal 24 dan 27 ayat (2) 
UU No. 1 Tahun 1974 

 

Pasal 71 huruf a dan 72 ayat (2) 
Kompilasi Hukum Islam 

 

Pasal 9 UU No.1 Tahun 1974 
Syarat Perkawinan 

 

Putusan Pembatalan Perkawinan  
No.36/Pdt.G/2006/PA.Kra 

 

Pasal 24 dan 27 ayat (2) 
UU No. 1 Tahun 1974 

 

Pasal 71 huruf a dan 72 ayat (2) 
Kompilasi Hukum Islam 

 

Dasar Pertimbangan Hakim dalam 
perkara pembatalan perkawinan 

dalam kasus poligami 
 

Pengaturan pembatalan perkawinan 
dalam kasus poligami 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. HASIL PENELITIAN 

Penulis telah melakukan penelitian mengenai pembatalan perkawinan 

oleh Pengadilan Agama Karanganyar. Penulis meneliti perkara yang 

ditangani oleh Pengadilan Agama Karanganyar, yaitu perkara Nomor 

36/Pdt.G/2006/PA.Kra tentang gugatan pembatalan perkawinan. Berdasarkan 

penelitian yang telah penulis lakukan di Pengadilan Agama Karanganyar, 

maka untuk lebih jelasnya penulis sajikan data atau kasus gugatan pembatalan 

perkawinan sebagai berikut: 

1. Nomor Register Perkara : 36/Pdt.G/2006/PA.Kra. 

2. Identitas Para Pihak 

a. Penggugat  

FA, S.Ag bin MA, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Kepala 

KUA Kecamatan Kerjo, bertempat tinggal di Banjarejo Rt 02/01 Desa 

Tuban Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar. 

b. Tergugat I 

MRG bin KSG, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, 

bertempat tinggal di Nglorog Desa Karangrejo Kecamatan Kerjo 

Kabupaten Karanganyar. 

c. Tergugat II 
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MRY binti MW, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, 

bertempat tinggal di Nglorog Desa Karangrejo Kecamatan Kerjo 

Kabupaten Karanganyar. 

 

 

3. Duduk Perkaranya 

Berdasarkan gugatan Penggugat tertanggal 13 Januari 2006 yang 

terdaftar sebagai perkara nomor 36/Pdt.G/2006/PA.Kra yang mendalilkan 

hal-hal sebagai berikut : 

a. Bahwa pada tahun 2005 telah terjadi dan berlangsung 

pernikahan/perkawinan antara MRG bin KSG (Tergugat I) dengan 

MRY binti MW (Tergugat II) yang berlangsung menurut Agama Islam 

di depan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kerjo Kabupaten 

Karanganyar pada tanggal 3 Agustus 2005 dengan kutipan akta nikah 

nomor : 196/02/VIII/2005. 

b. Bahwa yang menjadi wali nikah tersebut adalah MW dengan mas kawin 

berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). 

c. Bahwa 6 (enam) bulan setelah perkawinan Penggugat mengetahui 

bahwa ternyata Tergugat I saat ini terikat perkawinan dengan Ny. SHD 

binti MI dengan kutipan akta nikah nomor : 534/22/XII/1998 tanggal 12 

Desember 1998. 

d. Bahwa setelah terjadi perkawinan/pernikahan antara Tergugat I dan 

Tergugat II ternyata yang dijadikan alat bukti/persyaratan 

pernikahan/perkawinan dari Tergugat I adalah palsu, sebagaimana surat 

keterangan untuk nikah model N.1 nomor : 474.2/17/VII/2005 tanggal 

27 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangrejo Kecamatan 

Kerjo Kabupaten Karanganyar. 
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4. Tuntutan Penggugat 

Berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan oleh Penggugat dalam 

duduk perkaranya, maka Penggugat mengajukan beberapa tuntutan, yaitu : 

PRIMAIR  : 

a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. 

b. Membatalkan pernikahan antara MRG bin KSG dengan MRY binti 

MW. 

c. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang 

timbul dalam perkara ini. 

SUBSIDAIR : 

Mohon putusan yang seadil-adilnya. 

5. Alat Bukti yang Diajukan oleh Penggugat 

Dalam kaitannya dengan perkara pembatalan perkawinan nomor 

36/Pdt.G/2006/PA.Kra yang ditangani Pengadilan Agama Karanganyar, 

Penggugat mengajukan beberapa alat bukti untuk membuktikan kebenaran 

dalil-dalilnya, yaitu berupa alat bukti tertulis dan keterangan saksi. 

Alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat untuk 

membenarkan dalil-dalilnya adalah sebagai berikut :  

a. Surat permohonan pembatalan nikah nomor : Kk.11.13.11.04/I/2006 

tanggal 11 Januari 2006 (bukti P.1). 

b. Foto copy sah kutipan akta nikah an Tergugat No. 534/22/XII/1998 

tanggal 12 Desember 1998 (bukti P.2). 

c. Foto copy surat keterangan untuk nikah (model N.1) an Tergugat nomor 

: 474.2/17/VII/2005 tanggal 27 Juli 2005 (bukti P.3). 

d. Akta nikah an Tergugat No. 196/02/VIII/2005 tanggal 3 Agustus 2005 

yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar 

(bukti P.4). 
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e. Foto copy KTP Penggugat No. 11.2812.571177.0002 tanggal 10 

Nopember 2005 (bukti P.5). 

Alat bukti keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat untuk 

membenarkan dalil-dalil yang diungkapkannya adalah sebagai berikut : 

a. YT bin KS, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat 

tinggal di Nglorog Desa Karangrejo Kecamatan Kerjo Kabupaten 

Karanganyar dibawah sumpah saksi tersebut memberikan kesaksiannya 

sebagai berikut : 

1) Bahwa saksi kenal baik Tergugat bernama MRG dan MRY. 

2) Bahwa saksi mengetahui Tergugat (MRG) mempunyai istri 

bernama SHD. 

3) Bahwa MRG dan SHD sebagai suami istri belum pernah cerai. 

b. SHR bin PW, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat 

tinggal di Nglorog Desa Karangrejo Kecamatan Kerjo Kabupaten 

Karanganyar dibawah sumpah saksi tersebut memberikan kesaksiannya 

sebagai berikut : 

1) Bahwa saksi kenal Tergugat (MRG) ia mempunyai istri bernama Sri 

Handayani. 

2) Bahwa saksi mengetahui MRG dan SHD belum pernah cerai. 

3) Bahwa saksi mengetahui Tergugat (MRG) menikah lagi dengan 

MRY dan mengaku jejaka. 

6. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 36/Pdt.G/2006/PA.Kra 

a. Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

seperti tersebut di atas. 

b. Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya untuk 

menghadap sidang, namun tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain 

untuk hadir sebagai wakilnya dan telah ternyata tidak hadirnya tanpa 

keterangan yang sah, oleh karenanya pemerikasaan perkara ini 
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dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat sesuai ketentuan Pasal 125 

HIR. 

c. Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa 

Penggugat sebagai pihak yang berwenang mengajukan gugatan ini 

sesuai dengan ketentuan Pasal 23 huruf c Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 jo Pasal 73 huruf c Kompilasi Hukum Islam. 

d. Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Tergugat 

masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan SHD. 

e. Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Tergugat telah 

memalsu identitas mengaku sebagai jejaka, oleh karenanya 

pernikahannya dengan MRY binti MW harus dibatalkan sesuai 

ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 71 

huruf a Kompilasi Hukum Islam. 

f. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena 

telah terbukti gugatan Penggugat maka gugatan harus dikabulkan. 

g. Menimbang bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat 

sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. 

h. Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan perkara ini. 

7. Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 36/Pdt.G/2006/PA.Kra 

tertanggal 21 Pebruari 2006  

Amar Putusan : 

a. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk 

menghadap sidang tidak hadir. 

b. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek. 

c. Membatalkan pernikahan Tergugat (MRG bin KSG) dengan (MRY 

binti MW) yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar 

dengan akta nikah nomor : 196/02/VIII/2005 tanggal 3 Agustus 2005. 
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d. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini 

sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). 

 

B. PEMBAHASAN 

1. Pertimbangan Hakim terhadap Perkara Pembatalan Perkawinan 

yang Diajukan di Pengadilan Agama Karanganyar berdasarkan 

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2006/PA.Kra 

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat 

dan rukunnya. Salah satu alasan untuk dapat dibatalkannya suatu 

perkawinan adalah adanya suatu perkawinan rangkap atau seorang suami 

yang melakukan perkawinan poligami tanpa seizin isteri atau bahkan 

suami tersebut melakukan pemalsuan suatu identitas untuk kepentingan 

perkawinannya tersebut. Pembatalan perkawinan berdasarkan alasan 

tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Agama bagi mereka yang menikah 

dengan ketentuan agama Islam dan ke Pengadilan Negeri bagi mereka 

yang mencatatkan perkawinannya di catatan sipil (http://digilib.unej. 

ac.id/go.php?id=gdlhub-gdl-grey-2008-sujokoprih-). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan Hakim 

Pengadilan Agama dalam memutus perkara pembatalan perkawinan di 

Kabupaten Karanganyar sudah sesuai dengan UU Perkawinan. Dasar 

pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara 

pembatalan perkawinan menggunakan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 9, Pasal 22, 

Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan. Selain 

menggunakan UU Perkawinan berikut aturan pelaksanaannya yaitu PP 

No. 9 Tahun 1975, juga menggunakan Pasal 71 huruf a, Pasal 72 ayat (2) 

dan Pasal 73 huruf c Kompilasi Hukum Islam. Pembahasan mengenai 

pertimbangan Hakim terhadap perkara pembatalan perkawinan yang 

diajukan di Pengadilan Agama Karanganyar berdasarkan putusan nomor 
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36/Pdt.G/2006/PA.Kra, akan penulis uraikan sesuai dengan 

Pertimbangan Hukum dalam putusan secara urut di bawah ini. 

Maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah membatalkan 

perkawinan antara MRG bin KSG (Tergugat I) dengan MRY binti MW 

(Tergugat II). Alasannya karena Tergugat I memalsukan identitasnya 

pada saat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat II, dengan 

mengaku sebagai jejaka yang belum mempunyai istri. Penggugat dalam 

menguatkan dalil-dalilnya, maka mengajukan bukti-bukti yaitu bukti 

tertulis dan bukti keterangan saksi. Bukti tertulis antara lain yaitu Surat 

permohonan pembatalan nikah nomor : Kk.11.13.11.04/I/2006 tanggal 11 

Januari 2006 (bukti P.1), Foto copy sah kutipan akta nikah an Tergugat 

No. 534/22/XII/1998 tanggal 12 Desember 1998 (bukti P.2), Foto copy 

surat keterangan untuk nikah (model N.1) an Tergugat nomor : 

474.2/17/VII/2005 tanggal 27 Juli 2005 (bukti P.3), Akta nikah an 

Tergugat No. 196/02/VIII/2005 tanggal 3 Agustus 2005 yang dikeluarkan 

oleh KUA Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar (bukti P.4), Foto 

copy KTP Penggugat No. 11.2812.571177.0002 tanggal 10 Nopember 

2005 (bukti P.5). Bukti keterangan saksi terdiri atas YT bin KS, yang 

menerangkan bahwa saksi mengetahui Tergugat (MRG) mempunyai istri 

bernama SHD dan belum pernah cerai, selain itu juga saksi SHR bin PW, 

yang menerangkan bahwa saksi mengetahui Tergugat (MRG) menikah 

lagi dengan MRY dan mengaku jejaka. Sehingga dengan adanya bukti-

bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik alat bukti tertulis maupun alat 

bukti saksi, yang membenarkan dalil-dalil Penggugat, maka Pengadilan 

Agama mempunyai dasar yang kuat untuk menjatuhkan putusan tentang 

pembatalan perkawinan tersebut. 

Pasal 125 ayat (1) HIR menyatakan bahwa jika Tergugat tidak 

datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh 

orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, 

maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (verstek), kecuali kalau nyata 
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kepada Pengadilan Negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau 

tidak beralasan. Sehingga, walaupun Tergugat tidak datang setelah 

dipanggil secara patut, pemeriksaan tetap dapat dilanjutkan. Apabila ada 

perlawanan dari pihak Tergugat, maka dapat diajukan dalam jangka 

waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan dijatuhkan, yaitu upaya hukum 

verzet. 

Pasal 23 huruf c UU Perkawinan jo Pasal 73 huruf c Kompilasi 

Hukum Islam mengatur mengenai pihak yang dapat mengajukan 

pembatalan perkawinan. Pasal 23 huruf c UU Perkawinan menyatakan 

bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan salah satunya 

yaitu Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum 

diputuskan. Sedangkan Pasal 73 huruf c Kompilasi Hukm Islam 

menyatakan bahwa yang dapat mengajukan permohonan pembatalan 

perkawinan salah satunya adalah Pejabat yang berwenang mengawasi 

pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang. Berdasarkan hal 

tersebut, karena FA, S.Ag bin MA (Penggugat) bekerja sebagai Kepala 

KUA, sehingga mempunyai wewenang untuk mengajukan pembatalan 

perkawinan. Namun tidak hanya Kepala KUA saja yang mempunyai 

wewenang untuk mengajukan gugatan. Perangkat di bawah Kepala KUA 

juga mempunyai wewenang untuk mengajukan gugatan pembatalan 

perkawinan, sehingga pengajuan gugatan tersebut dapat diwakilkan 

kepada perangkat di bawahnya atas nama Kepala KUA. 

Bukti P.2, yaitu Foto copy sah kutipan akta nikah an Tergugat No. 

534/22/XII/1998 tanggal 12 Desember 1998. Berdasarkan bukti P.2 

tersebut, maka terbukti bahwa Tergugat masih terikat dalam perkawinan 

yang sah dengan SHD. Foto copy sah kutipan akta nikah merupakan alat 

bukti tertulis, yang mempunyai kekuatan bukti sempurna. Sehingga 

terhadap perkawinan tersebut dapat diajukan pembatalan perkawinan. 

Selain bukti P.2, masih ada bukti-bukti lain yaitu bukti P.1 yaitu surat 

permohonan pembatalan nikah nomor : Kk.11.13.11.04/ I/ 2006 tanggal 
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11 Januari 2006, bukti P.3 yaitu foto copy surat keterangan untuk nikah 

(model N.1) an Tergugat nomor : 474.2/17/VII/2005 tanggal 27 Juli 

2005, bukti P.4 yaitu Akta nikah an Tergugat No. 196/02/VIII/2005 

tanggal 3 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kerjo 

Kabupaten Karanganyar, dan bukti P.5 yaitu foto copy KTP Penggugat 

No. 11.2812.571177.0002 tanggal 10 Nopember 2005. Pada saat 

mendaftarkan diri sebelum menikah, Tergugat biasanya hanya 

menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sehingga sangat rawan 

adanya pemalsuan identitas model N.1 dan ada kemungkinan bahwa 

perangkat yang bersangkutan tidak mengetahui adanya pemalsuan 

identitas karena hanya mendata berdasarkan model N.1 yang telah diisi 

oleh Tergugat. 

Pasal 24 UU Perkawinan menyatakan bahwa barang siapa karena 

perkawinan masih terikat dirinya dengan 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. Pasal 71 huruf a 

Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat 

dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin 

Pengadilan Agama. Mengingat bahwa Pasal 3 ayat (2) mengatur 

mengenai izin yang dapat diberikan Pengadilan kepada seorang suami 

untuk beristri lebih dari seorang. Sedangkan Pasal 4 ayat (1) mengatur 

mengenai permohonan poligami yang wajib diajukan kepada Pengadilan 

dan ayat (2) mengatur mengenai Pengadilan hanya memberikan izin 

kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: 

a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;  

b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan;  

c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan. 
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Pada Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c UU Perkawinan harus melalui 

proses medis dan dibuktikan dengan surat dokter. Apabila istri cacat, 

tetapi masih bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri, maka belum 

tentu dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Padahal dalam kasus ini, 

Tergugat memalsukan identitasnya dan mengaku masih jejaka pada 

waktu melangsungkan perkawinan sehingga berdasarkan Pasal 24 UU 

Perkawinan, perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Pengadilan Agama 

boleh memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang 

apabila telah memenuhi Pasal 4 ayat (2) tersebut. Ketentuan yang ada 

dalam Pasal 4 ayat (2) tidak harus dipenuhi ketiga-tiganya, tetapi boleh 

terpenuhi salah satunya saja. Selain itu, suami istri yang perkawinannya 

dibatalkan masih boleh menikah di kemudian hari, baik suami telah 

bercerai dengan istri yang terdahulu (istri pertama) atau melalui 

poligami. Pengadilan Agama juga dapat memberikan izin poligami bagi 

suami tersebut, tetapi harus melalui proses persidangan terutama 

pembuktiannya, karena tidak mudah persyaratannya untuk berpoligami. 

Syarat tersebut sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan dan 

melandaskan juga pada Al-Qur’an Surah An-Nisaa’ ayat 3 bahwa 

seorang suami boleh beristri lebih dari seorang apabila bisa berlaku adil. 

Di samping itu, Pengadilan Agama juga melihat pada kemampuan suami 

yang akan beristri lebih dari seorang, termasuk di dalamnya mengenai 

nafkah lahir batin, lebih banyak kepada manfaat atau madharat (bahaya), 

sehingga permohonan poligami tersebut belum tentu dikabulkan oleh 

Pengadilan Agama. 

Gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan harus 

dikabulkan. Gugatan yang dikabulkan berupa pembatalan perkawinan 

antara MRG bin KSG dengan MRY binti MW. Sehingga berarti pula 

bahwa diantara keduanya sudah tidak terdapat ikatan perkawinan lagi, 

bahkan dapat dianggap tidak pernah terjadi perkawinan diantara 

keduanya. Pengadilan Agama dalam menjatuhkan putusan tidak selalu 
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mengabulkan seluruh gugatan Penggugat, terkadang hanya sebagian, 

melihat pada kemampuan pihak Tergugat, namun dalam putusan nomor 

36/Pdt.G/2006/PA.Kra ini, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya 

oleh Majelis Hakim karena kaitannya dengan pembatalan perkawinannya 

saja, tidak bersifat kumulatif, misalnya nafkah anak dan harta gono gini. 

Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa biaya 

perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau 

pemohon. Sehingga yang dibebani biaya perkara adalah FA, S.Ag bin 

MA (Penggugat) sebagai Kepala KUA Kec. Kerjo. Berdasarkan Pasal 89 

ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tersebut, maka semua biaya yang timbul 

dalam perkara pembatalan perkawinan wajib ditanggung sepenuhnya 

oleh pihak Penggugat. Biaya yang timbul dalam perkara pembatalan 

perkawinan tersebut dibebankan kepada instansi yang bersangkutan 

(dalam hal ini adalah KUA yang bersangkutan) karena biasanya sudah 

ada anggarannya, namun tidak menutup kemungkinan untuk 

menggunakan biaya pribadi. 

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara 

pembatalan perkawinan, juga dapat digunakan untuk mendukung 

pemeriksaan perkara ini. Peraturan perundang-undangan tersebut antara 

lain, yaitu UU Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, HIR, UU No. 7 Tahun 

1989, dan Kompilasi Hukum Islam. 

Peraturan yang berkaitan dengan perkara pembatalan perkawinan 

tersebut yang ada dalam UU Perkawinan terdapat pada Pasal 3, Pasal 4, 

Pasal 9, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 27 ayat (2). Pasal 3 ayat 

(1) UU Perkawinan mengatur mengenai asas perkawinan, bahwa seorang 

pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya 

boleh mempunyai seorang suami. Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan 

mengatur mengenai izin yang dapat diberikan Pengadilan kepada seorang 

suami untuk beristri lebih dari seorang. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan 
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ayat (2) UU Perkawinan, maka Pengadilan dapat memberikan izin 

kepada suami untuk poligami apabila dikehendaki pihak-pihak yang 

bersangkutan, namun Tergugat I (MRG bin KSG) tidak meminta izin 

kepada istri pertamanya dan tanpa izin Pengadilan, maka berdasarkan 

keterangan saksi SHR bin PW yang menerangkan bahwa saksi 

mengetahui Tergugat I (MRG bin KSG) menikah lagi dengan Tergugat II 

(MRY binti MW) dan mengaku jejaka, maka Pengadilan menjatuhkan 

putusan yang berisi pembatalan perkawinan antara Tergugat I dengan 

Tergugat II. 

Pasal 4 ayat (1) UU Perkawinan mengatur mengenai permohonan 

poligami yang wajib diajukan kepada Pengadilan dan Pasal 4 ayat (2) UU 

Perkawinan mengatur mengenai Pengadilan hanya memberikan izin 

kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila isteri 

tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; isteri mendapat 

cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan isteri tidak 

dapat melahirkan keturunan. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) 

UU Perkawinan, maka Pengadilan menjatuhkan putusan pembatalan 

perkawinan karena Tergugat I (MRG bin KSG) tidak mengajukan 

permohonan poligami kepada Pengadilan, bahkan istri pertamanya tidak 

termasuk dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan, sebagaimana 

yang diterangkan oleh saksi SHR bin PW, bahwa Tergugat I (MRG bin 

KSG) menikah lagi dengan Tergugat II (MRY binti MW) mengaku 

sebagai jejaka. 

Pasal 9 UU Perkawinan mengatur mengenai seorang yang masih 

terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali 

terdapat alasan yang membenarkan dan telah mendapat izin dari 

Pengadilan yang berwenang. Berdasarkan keterangan saksi YT bin KS, 

bahwa saksi mengetahui Tergugat I (MRG bin KSG) mempunyai istri 

bernama  SHD dan belum pernah bercerai, maka Pengadilan 

membatalkan perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II. 
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Pasal 22 UU Perkawinan mengatur mengenai perkawinan yang 

tidak memenuhi syarat perkawinan dapat diajukan pembatalan terhadap 

perkawinan tersebut. Berdasarkan bukti P.3 (foto copy surat keterangan 

untuk nikah (model N.1) an Tergugat nomor : 474.2/17/VII/2005 tanggal 

27 Juli 2005), maka terbukti bahwa Tergugat I telah memalsu identitas 

mengaku sebagai jejaka, oleh karenanya pernikahannya dengan MRY 

binti MW harus dibatalkan. Selain itu, berdasarkan keterangan saksi YT 

bin KS dan SHR bin PW, yang menerangkan bahwa Tergugat I (MRG 

bin KSG) mempunyai istri bernama SHD dan belum pernah cerai. 

Berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi tersebut, maka 

Pengadilan menjatuhkan putusan pembatalan perkawinan antara 

Tergugat I dengan Tergugat II. 

Pasal 23 UU Perkawinan mengatur mengenai pihak yang dapat 

mengajukan pembatalan perkawinan yaitu para keluarga dalam garis 

keturunan lurus keatas dari suami atau isteri; suami atau isteri; pejabat 

yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan; pejabat 

yang ditunjuk dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum 

secara langsung terhadap perkawinan tersebut, setelah perkawinan itu 

putus. Berdasarkan bukti P.2 (foto copy sah kutipan akta nikah an 

Tergugat No. 534/22/XII/1998 tanggal 12 Desember 1998), maka 

terbukti bahwa Penggugat (FA, S.Ag bin MA) sebagai pihak yang 

berwenang mengajukan gugatan pembatalan perkawinan, karena 

Penggugat sebagai Kepala KUA tempat perkawinan berlangsung, 

sehingga perkawinan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan. 

Pasal 24 UU Perkawinan mengatur mengenai salah satu pihak 

yang masih mempunyai ikatan perkawinan melakukan perkawinan tanpa 

seizin dan sepengetahuan pihak lainnya. Berdasarkan bukti P.3 (foto 

copy surat keterangan untuk nikah (model N.1) an Tergugat nomor : 

474.2/17/VII/2005 tanggal 27 Juli 2005), maka terbukti bahwa Tergugat I 
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telah memalsu identitas mengaku sebagai jejaka, oleh karenanya 

pernikahannya dengan MRY binti MW harus dibatalkan. 

Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan mengatur mengenai salah satu 

pihak memalsukan identitas dirinya atau terjadi salah sangka mengenai 

diri suami atau istri. Berdasarkan keterangan saksi SHR bin PW, yang 

menerangkan bahwa Tergugat I (MRG bin KSG) menikah lagi dengan 

MRY binti MW dan mengaku sebagai jejaka, sehingga Pengadilan 

membatalkan perkawinan antara MRG dengan MRY. 

Peraturan yang berkaitan dengan perkara pembatalan perkawinan 

tersebut yang ada dalam PP No. 9 Tahun 1975 terdapat pada Pasal 37 dan 

Pasal 38. Pasal 37 PP No. 9 Tahun 1975 mengatur mengenai hanya 

Pengadilan yang dapat memutus pembatalan perkawinan. Penjelasan 

Pasal 37 PP No. 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa pembatalan suatu 

perkawinan dapat membawa akibat yang jauh lebih baik terhadap suami 

istri maupun terhadap keluarganya, maka ketentuan ini dimaksudkan 

untuk menghindarkan terjadinya pembatalan suatu perkawinan oleh 

instansi lain di luar Pengadilan. Pasal 38 PP No. 9 Tahun 1975 mengatur 

mengenai tempat dan tata cara pengajuan pembatalan perkawinan, bahwa 

pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan yang daerah 

hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat 

tinggal kedua suami istri, suami atau istri, sedangkan tata cara pengajuan 

permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara 

pengajuan gugatan perceraian. 

Peraturan yang berkaitan dengan perkara pembatalan perkawinan 

tersebut yang ada dalam Herziene Inlandsch Reglement (HIR) terdapat 

pada Pasal 125 HIR. Pasal 125 HIR mengatur mengenai putusan verstek 

yang tetap dapat dijatuhkan oleh Hakim tanpa kehadiran Tergugat setelah 

dipanggil secara patut dan tidak mewakilkan kepada siapa pun untuk 

menghadap di persidangan. 
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Peraturan yang berkaitan dengan perkara pembatalan perkawinan 

tersebut yang ada dalam UU No. 7 Tahun 1989 terdapat pada Pasal 89 

ayat (1). Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 mengatur mengenai 

pembebanan biaya perkara kepada pihak Penggugat atau Pemohon. 

Sehingga semua biaya yang timbul dalam perkara pembatalan 

perkawinan tersebut wajib ditanggung sepenuhnya oleh pihak Penggugat. 

Peraturan yang berkaitan dengan perkara pembatalan perkawinan 

tersebut yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada Pasal 71 

huruf a, Pasal 72 ayat (2) dan Pasal 73 huruf c. Pasal 71 huruf a 

Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai seorang suami yang 

melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama. Berdasarkan bukti 

P.3 (foto copy surat keterangan untuk nikah (model N.1) an Tergugat 

nomor : 474.2/17/VII/2005 tanggal 27 Juli 2005), maka terbukti bahwa 

Tergugat I telah memalsu identitas mengaku sebagai jejaka, oleh 

karenanya pernikahannya dengan MRY binti MW harus dibatalkan. 

Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai 

terjadinya penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri pada 

waktu berlangsungnya perkawinan. Berdasarkan keterangan saksi SHR 

bin PW, yang menerangkan bahwa Tergugat I (MRG bin KSG) menikah 

lagi dengan MRY binti MW dan mengaku sebagai jejaka, sehingga 

Pengadilan membatalkan perkawinan antara MRG dengan MRY. 

Pasal 73 huruf c Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai 

pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut 

Undang-undang. Berdasarkan bukti P.2 (foto copy sah kutipan akta nikah 

an Tergugat No. 534/22/XII/1998 tanggal 12 Desember 1998), maka 

terbukti bahwa Penggugat (FA, S.Ag bin MA) sebagai pihak yang 

berwenang mengajukan gugatan pembatalan perkawinan, karena 

Penggugat sebagai Kepala KUA tempat perkawinan berlangsung. 

Berdasarkan Pasal 71 huruf a, Pasal 72 ayat (2) dan Pasal 73 huruf c 
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Kompiasi Hukum Islam tersebut, maka Pengadilan Agama  Karanganyar 

menjatuhkan putusan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan 

Tergugat I (MRG bin KSG) dengan Tergugat II (MRY binti MW). 

2. Pengaturan tentang Pembatalan Perkawinan berdasarkan Putusan 

Nomor 36/Pdt.G/2006/PA.Kra 

Pengaturan tentang pembatalan perkawinan dapat meliputi 

berbagai hal. Pengaturan tersebut meliputi : 

a. Pihak-Pihak yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan 

Pihak-pihak yang dapat mengajukan  pembatalan perkawinan 

menurut Pasal 23 UU Perkawinan adalah : 

1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau 
istri; 

2) Suami atau istri; 
3) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum 

diputuskan; 
4) Pejabat pengadilan. 

Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang 

dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah : 

1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah 
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 Kompilasi Hukum Islam. 

b. Alasan-Alasan (Faktor-Faktor Penyebab) Adanya Pembatalan 

Perkawinan 

Ketentuan dalam UU Perkawinan menyatakan bahwa 

perkawinan dapat batal, apabila : 

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



 lx 

1) Perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan 

(Pasal 22 UU Perkawinan). 

2) Suami atau istri yang masih mempunyai ikatan perkawinan 

melakukan perkawinan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak 

lainnya (Pasal 24 UU Perkawinan). 

3) Perkawinan dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan 

yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau 

dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi (Pasal 26 ayat 

(1) UU Perkawinan). 

4) Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar 

hukum (Pasal 27 ayat (1) UU Perkawinan). 

5) Salah satu pihak memalsukan identitas dirinya (Pasal 27 ayat  (2) 

UU Perkawinan). Identitas palsu misalnya mengenai status, usia 

atau agama. 

Faktor-faktor penyebab pembatalan perkawinan juga diatur 

dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan 

yang termuat dalam Pasal 70, Pasal 71 dan Pasal 72, antara lain : 

1) Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa perkawinan 

dapat batal karena : 

a) Suami melakukan perkawinan sedangkan ia tidak berhak 
melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang 
istri, sekalipun salah satu istri dari keempat istrinya itu dalam 
iddah talak raj’i. Talak raj’i yaitu talak yang masih boleh rujuk. 
Rujuk yaitu kembali, maksudnya kembali mempunyai hubungan 
suami istri tanpa  melalui proses perkawinan lagi. 

b) Seorang menikahi bekas istrinya yang telah dijatuhi li’an 
olehnya. Dimana li’an yaitu putusnya hubungan perkawinan 
karena tindakan suami yang menuduh istrinya berbuat zina dan 
istrinya menolak tuduhan itu. 

c) Seorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali 
talak olehnya, kecuali jika bekas istrinya tersebut pernah 
menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba’da 
dukhul (sudah pernah berkumpul) dari pria tersebut dan telah 
habis masa iddahnya. 
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d) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai 
hubungan darah, semenda, sesusuan sampai derajat tertentu 
yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 UU Perkawinan. 

e) Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan 
dari istri atau istri-istrinya. 

2) Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa perkawinan 

dapat batal apabila : 

a) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan 
Agama; 

b) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih 
menjadi istri pria lain yang mafqud (hilang tidak diketahui 
beritanya); 

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

d) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, 
sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 UU Perkawinan; 

e) Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan 
oleh wali yang tidak berhak; 

f) Perkawinan yang dilakukan dengan paksaan. 

3) Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa perkawinan 

dapat batal karena : 

a) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan 
pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di 
bawah ancaman yang melanggar hukum. 

b) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan 
pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya 
perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri 
suami atau istri. 

c) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu 
menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan 
setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak 
menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan 
pembatalan, maka haknya gugur. 

c. Pengajuan Pembatalan Perkawinan 

Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan ke 

Pengadilan (Pengadilan Agama bagi Muslim dan Pengadilan Negeri 

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

dilangsungkan atau di tempat tinggal pasangan (suami istri), atau bisa 
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juga di tempat tinggal salah satu dari pasangan baru tersebut (Pasal 25 

UU Perkawinan). 

 

d. Pengadilan yang Berwenang Memeriksa dan Memutus Perkara-

Perkara Pembatalan Perkawinan 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf b PP No. 9 Tahun 1975 

disebutkan, bahwa Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi yang 

beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya. Jadi dalam 

hal pembatalan perkawinan yang menangani perkara-perkara ini ialah 

Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam. Sedangkan 

bagi mereka yang di luar agama Islam, pembatalan perkawinan 

diajukan ke Pengadilan Negeri. Acara pembatalan perkawinan 

disamakan dengan acara gugat cerai, seperti yang diatur oleh Pasal 20 

sampai dengan Pasal 36 PP No. 9 Tahun 1975 (Soetojo 

Prawirohamidjojo, 1988: 83). 

Dalam Pasal 37 PP No. 9 Tahun 1975 disebutkan hanya 

Pengadilan yang dapat memutuskan suatu perkawinan. Ketentuan 

dalam Pasal 38 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa 

permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan 

setempat dan menurut Pasal 38 ayat (2) tatacara pengajuan 

permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara 

pengajuan gugatan perceraian (T. Jafizham, 2006: 111). 

e. Cara Pengajuan Permohonan Pembatalan Perkawinan 

Pengajuan Permohonan Pembatalan Perkawinan dapat 

dilakukan dengan cara sebagai berikut, yaitu : 

1) Pemohon atau Kuasa Hukumnya mendatangi Pengadilan Agama 
bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi Non 
Muslim (Pasal 73 UU No.7 Tahun 1989). 
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2) Kemudian Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis atau 
lisan kepada Ketua Pengadilan (Pasal 118 ayat (1) HIR), sekaligus 
membayar uang muka biaya perkara kepada Bendaharawan 
Khusus. 

3) Pemohon dan suami (atau beserta istri barunya) sebagai Termohon 
harus datang menghadiri sidang Pengadilan berdasarkan Surat 
Panggilan dari Pengadilan, atau dapat juga mewakilkan kepada 
kuasa hukum yang ditunjuk (Pasal 82 ayat (2) UU No.7 Tahun 
1989, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 PP No. 9 Tahun 1975 jo. 
Pasal 121, Pasal 124 dan Pasal 125 HIR). 

4) Pemohon dan Termohon secara pribadi atau melalui kuasanya 
wajib membuktikan kebenaran dari isi (dalil-dalil) permohonan 
pembatalan perkawinan/tuntutan di muka Sidang Pengadilan 
berdasarkan alat bukti berupa surat-surat, saksi-saksi, pengakuan 
salah satu pihak, persangkaan hakim atau sumpah salah satu pihak 
(Pasal 164 HIR). Selanjutnya hakim memeriksa dan memutus 
perkara tersebut. 

5) Pemohon atau Termohon secara pribadi atau masing-masing 
menerima salinan putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan 
Agama yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. 

6) Pemohon dan Termohon menerima Akta Pembatalan Perkawinan 
dari Pengadilan. 

7) Setelah Pemohon menerima akta pembatalan, kemudian segera 
meminta penghapusan pencatatan perkawinan di buku register 
Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil (KCS) 
(http://www.lbh-apik.or.id/fac-no.27.htm). 

f. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Pembatalan Perkawinan 

Ada batas waktu pengajuan pembatalan perkawinan. Untuk 

perkawinan yang disebabkan karena suami memalsukan identitasnya 

atau karena perkawinan yang terjadi karena adanya ancaman atau 

paksaan, pengajuan itu dibatasi hanya dalam waktu enam bulan 

setelah perkawinan terjadi. Jika sampai lebih dari enam bulan masih 

hidup bersama sebagai suami istri, maka hak untuk mengajukan 

permohonan pembatalan perkawinan dianggap gugur (Pasal 27 UU 

Perkawinan). 

Sementara itu, tidak ada pembatasan waktu untuk pembatalan 

perkawinan yang disebabkan karena suami yang telah menikah lagi 
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tanpa sepengetahuan istri. Kapanpun istri dapat mengajukan 

pembatalannya (http://www.lbh-apik.or.id/fac-no.27.htm). 

 

 

g. Pemberlakuan Pembatalan Perkawinan 

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan 

Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak 

saat berlangsungnya perkawinan (Pasal 28 ayat (1) UU Perkawinan). 

Sedangkan keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut 

terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Artinya, 

anak-anak dari perkawinan yang dibatalkan, tetap merupakan anak 

yang sah dari suami dan berhak atas pemeliharaan dan pembiayaan 

serta waris (Pasal 28 ayat (2) UU Perkawinan). 

h. Akibat Hukum Adanya Pembatalan Perkawinan 

Akibat hukum pembatalan perkawinan berarti adanya putusan 

pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan 

adalah tidak sah. Bagi para pihak yang dibatalkan perkawinannya 

kembali ke status semula karena perkawinan tersebut dianggap tidak 

pernah ada dan para pihak tersebut tidak mempunyai hubungan 

hukum lagi dengan kerabat dan bekas suami maupun istri 

(http://elisa.ugm.ac.id/chapter_view.php?HKU.304_Hartini&692). 

Akibat hukum yang ditimbulkan karena adanya pembatalan 

perkawinan diatur dalam Pasal 28 UU Perkawinan. Selain itu juga 

diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam. 

Pasal 28 UU Perkawinan menyebutkan bahwa keputusan tidak 

berlaku surut terhadap : 
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1) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; 
2) Suami atau istri yang bertindak dengan beritikad baik, kecuali 

terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan 
atas dasar adanya perkawinan lain yang lebih dahulu; 

3) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b 
sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum 
keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa 

keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap : 

1) Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri 
murtad; 

2) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; 
3) Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan 

beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan 
mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bahwa 

batalnya perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara 

anak dengan orang tuanya. 

i. Pedoman Pengadilan Agama Dalam Memeriksa dan Memutus Perkara 

Pembatalan Perkawinan, yaitu : 

1) Permohonan pembatalan perkawinan diajukan oleh pihak-pihak, 
yang diatur dalam Pasal 23 UU Perkawinan jo. Pasal 73 Kompilasi 
Hukum Islam, kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum 
dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua 
suami istri, suami atau istri, apabila para pihak yang 
melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat 
perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 
27 UU Perkawinan jo. Pasal 70 sampai dengan Pasal 72 Kompilasi 
Hukum Islam. 

2) Proses pemeriksaan pembatalan perkawinan bersifat kontentius. 
Atas putusan pembatalan perkawinan dapat diajukan upaya hukum 
banding. 

3) Permohonan pembatalan perkawinan atas alasan perkawinan 
dilangsungkan di muka Pejabat Pencatat Nikah yang tidak 
berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan 
tanpa dihadiri oleh dua orang saksi, tidak dapat diajukan apabila 
suami istri telah hidup bersama layaknya suami istri dan dapat 
memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat oleh Pejabat Pencatat 
Nikah yang tidak berwenang tersebut. 
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4) Permohonan pembatalan nikah oleh suami atau istri atas alasan 
perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar 
hukum dapat diajukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak 
perkawinan dilangsungkan kepada Pengadilan Agama dalam 
daerah hukum dimana perkawinan tersebut dilangsungkan. 

5) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan 
Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku surut 
sejak saat berlangsungnya perkawinan, kecuali terhadap apa yang 
diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU Perkawinan (Mahkamah Agung 
Republik Indonesia, 2008: 141-142). 

Berdasarkan Putusan Nomor 36/Pdt.G/2006/PA.Kra, maka 

pengaturan pembatalan perkawinan sudah sesuai dengan Pasal 9 UU 

Perkawinan, Pasal 22 UU Perkawinan, Pasal 23 huruf c UU Perkawinan 

jo Pasal 73 huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pasal 24 UU Perkawinan jo 

Pasal 71 huruf a Kompilasi hukum Islam, Pasal 27 ayat (2) UU 

Perkawinan jo Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 89 

ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989. Dengan demikian, Pengadilan Agama 

dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mendasarkan pada satu 

peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga mendasarkan pada 

peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara 

pembatalan perkawinan yang bersangkutan. 

Pasal 125 HIR digunakan Majelis Hakim sebagai dasar untuk 

menjatuhkan putusan verstek, karena Tergugat yang telah dipanggil 

secara patut oleh Pengadilan tidak datang menghadap persidangan dan 

tidak mewakilkan kepada siapa pun juga untuk mewakilinya menghadiri 

persidangan. Sehingga berdasarkan Pasal 125 HIR tersebut, maka 

Majelis Hakim tetap dapat melanjutkan proses persidangan walaupun 

tanpa kehadiran pihak Tergugat. 

Pasal 9 UU Perkawinan digunakan oleh Majelis Hakim untuk 

menjatuhkan putusan berkaitan dengan adanya pelanggaran Pasal 9 UU 

Perkawinan, karena Tergugat I pada saat melangsungkan perkawinan 

dengan Tergugat II (istri kedua) ternyata masih terikat tali perkawinan 

dengan istri pertama yang bernama SHD. Sehingga berdasarkan Pasal 9 
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UU Perkawinan tersebut, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan 

putusan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan antara Tergugat I 

dengan Tergugat II. 

Pasal 22 UU Perkawinan digunakan oleh Majelis Hakim untuk 

menjatuhkan putusan berkaitan dengan adanya pelanggaran terhadap 

syarat-syarat perkawinan yang seharusnya dipenuhi oleh pihak-pihak 

yang akan melangsungkan perkawinan. Salah satunya adalah Tergugat I 

tidak mengajukan permohonan tertulis untuk beristri lebih dari seorang 

kepada Pengadilan setempat, bahkan tidak memberi alasan mengapa 

hendak beristri lebih dari seorang, sehingga tidak memenuhi ketentuan 

Pasal 4 dan Pasal 5 UU Perkawinan. Sehingga berdasarkan Pasal 22 UU 

Perkawinan tersebut, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan 

bahwa perkawinan tersebut adalah tidak sah, karena tidak memenuhi 

syarat-syarat perkawinan. 

Pasal 23 huruf c UU Perkawinan jo Pasal 73 huruf c Kompilasi 

Hukum Islam digunakan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan 

berkaitan dengan pihak-pihak yang dapat mengajukan  pembatalan 

perkawinan, diantaranya adalah pejabat yang berwenang hanya selama 

perkawinan belum diputuskan (Pasal 23 huruf c UU Perkawinan) dan 

pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut 

Undang-undang (Pasal 73 huruf c Kompilasi Hukum Islam). Berdasarkan 

putusan pembatalan perkawinan ini, pihak Penggugat adalah Kepala 

KUA Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar, tempat perkawinan 

Tergugat I dengan Tergugat II dilangsungkan. Sehingga Penggugat 

sebagai pejabat yang berwenang dapat mengajukan gugatan pembatalan 

perkawinan kepada Pengadilan Agama Karanganyar. Berdasarkan Pasal 

23 huruf c UU Perkawinan jo Pasal 73 huruf c Kompilasi Hukum Islam 

tersebut, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan pembatalan 

perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II sesuai dengan tuntutan 

Penggugat. 
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Pasal 24 UU Perkawinan jo Pasal 71 huruf a Kompilasi hukum 

Islam digunakan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan 

berkaitan dengan suami atau istri yang masih mempunyai ikatan 

perkawinan melakukan perkawinan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak 

lainnya (Pasal 24 UU Perkawinan) dan terjadinya penipuan atau salah 

sangka mengenai diri suami atau istri pada waktu berlangsungnya 

perkawinan (Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam). Tergugat I pada 

saat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat II (istri kedua) tanpa 

mendapat izin terlebih dahulu dari istri pertama (SHD). Berdasarkan 

Pasal 24 UU Perkawinan jo Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam 

tersebut, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang isinya 

menyatakan bahwa perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II 

adalah batal. 

Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan jo Pasal 72 ayat (2) Kompilasi 

Hukum Islam digunakan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan 

berkaitan dengan adanya salah satu pihak yang memalsukan identitas 

dirinya. Di samping itu, Tergugat I juga melakukan pemalsuan identitas 

dengan mengaku masih jejaka. Identitas palsu misalnya mengenai status, 

usia atau agama. Dalam perkara pembatalan perkawinan ini, Tergugat I 

memalsukan identitas berupa status dengan mengaku masih jejaka 

sebelum melangsungkan perkawinan dengan Tergugat II. Dalam 

Penjelasan Pasal 72 juga disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan 

penipuan ialah bila suami mengaku jejaka pada waktu nikah kemudian 

ternyata diketahui sudah beristri sehingga terjadi poligami tanpa izin 

Pengadilan. Demikian pula penipuan terhadap identitas diri. Berdasarkan 

Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan jo Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum 

Islam tersebut, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan 

pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas oleh pihak 

Tergugat I. 
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Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 digunakan oleh Majelis 

Hakim untuk menjatuhkan putusan berkaitan dengan pembebanan biaya 

perkara. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 biaya 

perkara dibebankan kepada pihak Penggugat. Dengan demikian, Majelis 

Hakim dapat menjatuhkan putusan bahwa semua biaya yang timbul 

dalam perkara pembatalan perkawinan ini dibebankan sepenuhnya 

kepada pihak Penggugat. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan uraian tentang hasil penelitian dan pembahasan yang 

berkaitan dengan masalah pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama 

Karanganyar dalam perkara nomor 36/Pdt.G/2006/PA.Kra, maka penulis 

dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut : 

1. Pertimbangan Hakim terhadap perkara pembatalan perkawinan yang 

diajukan di Pengadilan Agama Karanganyar berdasarkan putusan nomor 

36/Pdt.G/2006/PA.Kra, berupa : 

a. Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara 

pembatalan perkawinan sudah sesuai dengan UU Perkawinan, yaitu 

mendasarkan pada Pasal 3, Pasal 4, Pasal 9, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 

dan Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan. Selain menggunakan UU 

Perkawinan berikut aturan pelaksanaannya yaitu Pasal 37 dan Pasal 38 

PP No. 9 Tahun 1975, juga menggunakan Pasal 71 huruf a dan Pasal 72 

ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Sebagaimana yang telah terjadi dalam 

perkara nomor 36/Pdt.G/2006/PA.Kra ini, bahwa yang menjadi dasar 

pertimbangan bagi Hakim dalam memutus perkara pembatalan 

perkawinan adalah Pasal 125 HIR mengenai putusan verstek yang 

dijatuhkan Majelis Hakim dengan tanpa hadirnya Tergugat setelah 

dipanggil secara patut, Pasal 23 huruf c UU Perkawinan jo Pasal 73 

huruf c Kompilasi Hukum Islam mengenai pihak yang berwenang 

mengajukan gugatan pembatalan perkawinan, Pasal 24 UU Perkawinan 

jo Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 89 UU No. 7 

Tahun 1989 mengenai pembebanan biaya perkara yang timbul dalam 

perkara pembatalan perkawinan ini. 
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b. Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara 

pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas didukung oleh 

adanya pengajuan bukti-bukti dari pihak Penggugat, meliputi alat bukti 

tertulis dan keterangan saksi. Poligami yang dilakukan oleh Tergugat I 

(MRG bin KSG) adalah poligami tanpa izin dari istri pertama dan tanpa 

izin Pengadilan, sehingga melanggar ketentuan Pasal 24 UU 

Perkawinan dan Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam. 

Sebagaimana yang telah terjadi dalam perkara nomor 

36/Pdt.G/2006/PA.Kra ini, bahwa yang diajukan sebagai alat bukti 

tertulis adalah bukti P.2 yaitu foto copy sah kutipan akta nikah an 

Tergugat nomor 534/22/XII/1998 tanggal 12 Desember 1998, yang 

membuktikan bahwa Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang 

sah dengan SHD. Bukti tertulis lainnya adalah bukti P.3 yaitu foto copy 

surat keterangan untuk nikah (model N.1) an Tergugat nomor 

474.2/17/VII/2005 tanggal 27 Juli 2005, yang membuktikan bahwa 

Tergugat telah memalsu identitas dengan mengaku sebagai jejaka. 

Bukti keterangan saksi terdiri atas YT bin KS, yang menerangkan 

bahwa saksi mengetahui Tergugat (MRG) mempunyai istri bernama 

SHD dan belum pernah cerai, selain itu juga saksi SHR bin PW, yang 

menerangkan bahwa saksi mengetahui Tergugat (MRG) menikah lagi 

dengan MRY dan mengaku jejaka. Berdasarkan pertimbangan tersebut, 

oleh karena telah terbukti gugatan Pengugat, maka gugatan pembatalan 

perkawinan dalam kasus poligami dikabulkan oleh Pengadilan Agama 

Karanganyar. 

2. Pengaturan tentang pembatalan perkawinan berdasarkan putusan nomor 

36/Pdt.G/2006/PA.Kra, berupa : 

a. Pengaturan tentang pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 22 

sampai dengan Pasal 28 UU Perkawinan, Pasal 37 dan Pasal 38 PP 

Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 Kompilasi 

Hukum Islam. 
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b. Pengaturan tentang pembatalan perkawinan berdasarkan putusan nomor 

36/Pdt.G/2006/PA.Kra, diatur dalam Pasal 9 UU Perkawinan, Pasal 22 

UU Perkawinan, Pasal 23 huruf c UU Perkawinan jo Pasal 73 huruf c 

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 24 UU Perkawinan jo Pasal 71 huruf a 

Kompilasi hukum Islam, Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan jo Pasal 72 

ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 

Tahun 1989. 

B. SARAN 

Berdasarkan data serta uraian yang telah Penulis jelaskan pada 

kesimpulan tersebut, maka yang perlu menjadi catatan untuk dipertimbangkan 

di masa yang akan datang yaitu : 

1. Pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan hendaknya 

mempersiapkan diri dengan baik dan mengetahui dengan jelas latar 

belakang calon suami atau calon istri sebelum dilangsungkan perkawinan. 

Dengan demikian, diharapkan tidak akan ada pihak yang dirugikan dan 

tidak ada pihak yang tertipu atau menyesal di kemudian hari. 

2. Apabila suami telah nyata melakukan poligami atau melakukan 

perkawinan lagi dengan pihak lain tanpa seizin dan sepengetahuan dari 

istri pertama dan Pengadilan, bahkan suami melakukan pemalsuan 

identitas, sehingga tidak memenuhi syarat perkawinan, hendaknya istri 

pertama tersebut atau pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan 

pembatalan perkawinan kepada Pengadilan yang berwenang, supaya istri 

pertama tidak dirugikan di kemudian hari dan mendapatkan perlindungan 

hukum. 

3. Pejabat yang berwenang maupun Pegawai Pencatat Nikah yang 

mengawasi pelaksanaan perkawinan hendaknya lebih teliti dan lebih 

cermat dalam melaksanakan tugasnya. Hal tersebut dapat dilaksanakan 

dengan melakukan pemeriksaan mengenai kebenaran status mempelai 
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sebelum dilangsungkannya perkawinan, supaya tidak terjadi pemalsuan 

identitas oleh calon mempelai, baik dari pihak calon istri maupun calon 

suami. 
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