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ABSTRAK 

FAKTOR PENYEBAB PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT 

UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 DAN INPRES NO. 1 TAHUN 1991 

(STUDI PUTUSAN NOMOR144/Pdt.G/2012/PA.Sgt) 

 

Oleh: 

MUHAMAD NUR FAJAR 

Perkawinan poligami adalah hal yang diperbolehkan menurut Hukum Nasional hal ini 

disebutkan secara jelas dalam undang-undang. Undang-undang No. 1 tahun 1974 

maupun Inpres No. 1 tahun 1991 membolehkan seorang laki-laki untuk malakukan 

poligami. Kebolehan untuk melakukan poligami dengan persyaratan dimana baik 

dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam memiliki 

kesamaan yakni, perlunya izin pengadilan terdahulu apabila suami ingin 

melakukannya. Namun sulitnya mendapatkan persetujuan istri terdahulu membuat 

laki-laki untuk mencari jalan pintas dengan cara memalsukan identitas diri dimana 

pihak laki-laki telah kawin tetapi dalam identitas dirinya ditulis belum kawin/masih 

perjaka. Kasus pembatalan perkawinan yang terjadi dalam perkara 

nomor144/Pdt.G/2012/PA.Sgt dimana akhirnya permohonan tersebut dikabulkan. 

Penelitian ini mengkaji tentang faktor penyebab pembatalan perkawinan dan akibat 

hukumnya menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.  

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. 

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan studi kasus dengan tipe 

judicial case study. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hokum tersier. Pengumpulan data 

dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan 

dengan cara pemeriksaan data, rekonstruksi data dan sistematisasi data yang 

selanjutnya dilakukanan analisis secara kualitatif. 

Hasil penelitian menentukan bahwa istri pertama selaku pemohon mengajukan 

pembatalan perkawinan dengan alasan adanya unsur pemalsuan identitas diri dimana 

pihak laki-laki telah kawin namun mengaku berstatus perjaka. Pihak pemohon 

melengkapi gugatannya dengan alat bukti akta perkawinan antara Pemohon dengan 

Termohon I dan akta perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II. Selain itu 

pemohon menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan saksi-saksi yang 

kesaksiannya bersesuaian dengan alat bukti yang diajukan. Adapun pihak Termohon I 

tidak melakukan bantahan terhadap dalil yang diajukan oleh Pemohon sehingga 

disimpulkan Termohon I mengakui Perbuatannya. Hal ini yang membuat majelis 



hakim pada amar putusannya mengabulkkan permohonan pembatalan perkawinan 

antara Termohon I dengan Termohon II. Majelis hakim berpendapat terpenuhinya 

unsur bahwa suatu ikatan perkawinan menjadi penghalang atas perkawinan termohon 

I dengan termohon II menjadi faktor penyebab pembatalan perkawinan. Mengenai 

akibat hukum dalam amarnya disebutkan putusan pembatalan perkawinan tidak 

berlaku surut terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan sehingga 

antara temohon I dengan termohon II tetap memiliki hubungan nasab denga anaknya. 

 

Kata Kunci: Perkawinan, Pembatalan Perkawinan, Poligami 
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MOTO 

 

 

Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika 

kamu berbuat jahat maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri 

(QS.Al-Isra’ 17:7) 

 

“Sesungguhnya duniaseluruhnya adalah benda (perhiasan) dan sebaik-baik benda 

(perhiasan) adalah wanita (isteri) yang sholehah” 

(HR. Muslim) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PERSEMBAHAN 

 

Dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT , atas rahmat dan hidayahnya, 

maka dengan ketulusan dan kerendahan hati serta setiap perjuangan dan jerih payah, 

aku persembahkan sebuah karya nan kecil ini kepada : 

Bapakku Djungdjung Harahap 

Ibuku Ida Susanti 

Terima kasih telah memberikan dukungan,  Cinta dan kasih sayang serta mengiringi  

Dengan do’a demi keberhasilanku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SANWACANA 

 

Assalamu’alaikum, Wr. Wb.  

Alhamdulillahirabbil’alamin, Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan 

rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat penulis dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Faktor Penyebab Pembatalan 

Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Inpres No. 1 

Tahun 1991 (Studi Putusan Nomor 144/Pdt.G/2012/PA.Sgt)” sebagai salah satu 

syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 

Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari 

berbagai pihak lain. 

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari 

berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih 

kepada:  

1. Bapak Armen Yasir S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 

Lampung; 

2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan 

Fakultas Hukum Universitas Lampung; 

3. Ibu Dr. Amnawaty, S.H, M.H., selaku Pembimbing I yang telah banyak 

membantu penulis dengan penuh kesabaran, kesediaan meluangkan waktunya, 



mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik 

dalam proses penyelesaian skripsi ini; 

4. Bapak Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah bersedia 

untuk meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan 

bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini; 

5. Ibu Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan 

kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini; 

6. Ibu selaku Sepriyadi Adhan S., S.H., M.H., Pembahas II yang telah memberikan 

kritik, saran, serta masukan yang membangun terhadap skripsi ini; 

7. Bapak Dr. Budiono, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik, yang telah 

membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas 

Lampung; 

8. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh 

dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala 

bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis 

selama menyelesaikan studi; 

9. Seluruh kakak-kakak dan adik-adiku atas semua dukungan moril, motivasi, 

kegembiraan, dan semangatnya. Semoga tetap dapat melanjutkan mengharumkan 

nama baik keluarga serta dapat membanggakan keluarga;  

10. Teman, seangakatan yang telah bersama sekian lama hingga masa akhir kuliah, 

Andri Sofyandi, Pratama, Muhammad Qadapi, M. Arif Kuniawan, Suhendri, 

Panji Arianto, Okta Setiawan, Muhammad Akbar, Priyan Afandi, Roby Surya 

Rusmana, Tri Yoga Pangestu, Edius Pratama,  yang telah memberikan semangat 



kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga kita 

semua sukses;  

11. Teman teman HIMA Perdata Chufron Zulkifli, Yakin Dwi Sutopo, Landoria 

Hutabarat, Bangkit Chaisario, Fauyani, Ade Saputra, Merio Susanto, Muhammad 

Fauzi Hanif, Rama Handika Kabon, Achmad Fachrurahman, Adi Setiabudi, 

Adha Arafat Kausar, M. Adnan Novan, Agustina Fero, Febriyanti Cassanova, 

Dean Kartapraja, Rahma Nuharja, Lukman Akbar Susanto, Muhammad Indra 

Purchaniago, Deny Wreksa, Fauzi Hanif,  dan seluruh teman-teman Hukum 

Keperdataan 2013 yang tidak dapat disebutkan satu persatu,yang telah sekian 

lama berjuang mengerjakan skripsi dan menunggu dosen bersama memberikan 

kegembiraan, dukungan dan motivasi selama ini. Semoga apa yang telah 

dilakukan menghasilkan sebuah kesuksesan;  

12. Seluruh teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu,yang telah sekian 

lama bersama memberikan kegembiraan, dukungan dan motivasi selama ini. 

Semoga apa yang telah dilakukan menghasilkan sebuah kesuksesan; 

13. Teman seperjuangan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Payung Rejo Kecamatan 

Pubian Kabupaten Lampung Tengah, Agung, Irsyad, Dini, Ratna, Intan dan Fran 

terima kasih atas doanya, pengalaman tak terlupakan selama 40 hari bersama 

kalian akan selalu ada, sukses untuk kita semua;  

14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu 

dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan 

dukungannya.  

15. Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.  



Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah 

diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat 

kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan 

tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, 

khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu 

pengetahuan.  

 

 

Bandar Lampung, Oktober 2017 

Penulis,  

 

 

 

 

 

Muhamad Nur Fajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR ISI 

 

 

 

ABSTRAK .......................................................................................................... i 

JUDUL DALAM ............................................................................................... ii 

HALAMAN PERSETUJUAN ........................................................................ iii 

HALAMAN PENGESAHAN ......................................................................... iv 

RIWAYAT HIDUP ........................................................................................... v 

PERSEMBAHAN ............................................................................................ vi 

MOTTO ........................................................................................................... vii 

SANWACANA ............................................................................................... viii 

DAFTAR ISI .................................................................................................... ix 

 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang ................................................................................................ 1 

B. Rumusan Masalah ........................................................................................... 6 

C. Ruang lingkup ................................................................................................. 6 

D. Tujuan Penelitian ............................................................................................ 7 

E. Manfaat Penelitian .......................................................................................... 7 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Perkawinan ................................................................................................... 9 

1. Perkawinan menurut UUP ....................................................................... 9 

2. Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam ..................................... 10 

B. Hukum Pekawinan ..................................................................................... 12 

C. Asas perkawinan ........................................................................................ 15 

D. Tujuan perkawinan ..................................................................................... 16 



E. Rukun dan Syarat Perkawinan ................................................................... 17 

F. Larangan-larangan Perkawinan .................................................................. 28 

G. Pembatalan Perkawinan ............................................................................. 33 

H. Poligami sebagai hak bersyarat .................................................................. 38 

I. Poligami menurut pandangan Islam ........................................................... 40 

J. Tujuan Poligami ......................................................................................... 43 

K. Hukum Poligami ........................................................................................ 45 

L. Syarat-syarat dan alasan Poligami .............................................................. 46 

M. Kerangka Pikir ............................................................................................ 51 

 

III. METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian ........................................................................................... 53 

B. Tipe penelitian ............................................................................................ 54 

C. Pendekatan masalah ................................................................................... 54 

D. Data dan Sumber Data ................................................................................ 54 

E. Metode Pengumpulan Data ........................................................................ 55 

F. Metode Pengolahan Data ........................................................................... 56 

G. Analisis Data .............................................................................................. 57 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Pertimbangan Hakim .................................................................................. 58 

B. Faktor Penyebab Pembatalan Perkawinan ................................................. 73 

1. Menurut Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan .......... 73 

2. Menurut KHI ......................................................................................... 78 

C. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan .................................................... 80 

1. Terhadap Pihak Ketiga .......................................................................... 80 

2. Harta Bersama ....................................................................................... 81 

3. Terhadap Kedudukan anak .................................................................... 83 

 

V. PENUTUP 

A. Kesimpulan ................................................................................................  86 

B. Saran ........................................................................................................... 90 

 

DAFTAR PUSTAKA   

 

 



1 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Manusia merupakan makhluk Allah S.W.T yang paling sempurna dibandingkan 

dengan makhluk hidup yang lain, namun demikian manusia tidak bisa hidup 

sendiri tanpa bantuan  dari orang lain (zoon politicon). Manusia diciptakan oleh 

Allah S.W.T agar beribadah dan bertaqwa kepada-Nya, sesuatu hal yang bernilai 

ibadah salah satu di antaranya adalah perkawinan. Perkawinan merupakan salah 

satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan bagi umat Islam, 

perkawinan merupakan sunatullah dan fitrah setiap manusia. Tanpa adanya 

perkawinan maka kelangsungan hidup manusia pasti akan punah dan sejarah 

kehidupan manusia akan berhenti. 

Oleh karena itu perkawinan tidak akan pernah luput dari kehidupan manusia 

karena menyangkut keberlangsungan hidup manusia dimuka bumi disamping 

kebutuhan lahir dan batin bagi seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. 

Sebagai suatu peristiwa yang penting dalam kehidupan manusia perkawinan 

memiliki makna tersendiri yang begitu berharga bagi masyarakat. Di mata 

masyarakat perkawinan merupakan asas pokok yang paling utama, karena dengan 

berlangsungnya perkawinan merupakan jalan yang amat mulia untuk mengatur 



2 

kehidupan rumah tangga dan keturunan tetapi juga dipandang sebagai suatu jalan 

menuju pintu perkenalan antara suatu kaum, dengan kaum lainnya dan perkenalan 

itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang 

lainnya.  

Sementara itu perkawinan apabila dilihat lebih jauh sebagai negara yang 

berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, 

maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan 

agama/kerohanian, dalam rangka membentuk keluarga bahagia yang pula 

merupakan tujuan perkawinan. Berdasarkan hukum Islam, perkawinan merupakan 

sarana untuk mewujudkan ketenangan jiwa dan ketentraman hati, menjaga 

kesucian diri dari perbuatan keji, sebagaimana juga menjadi kenikmatan, 

kebahagiaan hidup, sarana membentengi diri agar tidak jatuh pada jurang 

kenistaan, serta penyebab perolehan keturunan yang saleh yang akan 

mendatangkan kebahagiaan kehidupan di dunia dan akhirat.
1
 

Melalui adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakan dan dibina sesuai 

dengan norma dalam tata kehidupan masyarakat. Terciptanya hubungan 

perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang 

wanita sebagai suami istri, esensi dan tujuan hidup berkeluarga barulah akan 

tercapai yaitu membentuk keluarga sakinah dan rumah tangga yang penuh berkah, 

rukun bahagia dan kekal. Melalui jalan perkawinan yang sah pergaulan laki-laki 

                                                           
1
 Musfir az-Zahrani, Poligami dari Berbagai Persepsi, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, hlm 

25. 
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dan perempuan menjadi terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk 

yang bermartabat. Pergaulan hidup rumah tangga dibina dalam suasana damai, 

tenteram dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak keturunan dari hasil 

perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan 

kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan. Oleh karena itu, 

pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, 

sehingga pasal 2 (dua) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan 

adalah akad yang sangat kuat (mitssaqan ghalidzan) untuk mentaati perintah 

Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.  

Pentingnya arti dan tujuan perkawinan, maka segala sesuatu yang berkenaan 

dengan perkawinan diatur oleh hukum Islam dan negara dengan terperinci. Pada 

prinsipnya, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berasaskan 

monogami yaitu perkawinan dimana seorang pria hanya boleh mempunyai seorang 

istri, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum agama dari 

yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang 

dan meskipun hal ini dikehendaki oleh yang bersangkutan hanya dapat dilakukan 

apabila dipenuhinya berbagai persyaratan tertentu dan atas izin pengadilan. 

Meskipun pada prinsipnya undang–undang Perkawinan berasaskan monogami, 

akan tetapi undang-undang Perkwinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak 

menghalangi kemungkinan untuk melakukan poligami tetapi terbatas maksimal 

sampai empat orang istri saja. Kebolehan berpoligami tersebut tidak terlepas dari 

berbagai persyaratan, yang sangat berat sehingga menyebabkan orang seringkali 



4 

mengambil jalan pintas dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Salah satu jalan pintas yang biasa dilakukan adalah dengan memalsukan 

identitas diri. 

Pemalsuan identitas dianggap oleh sebagian kalangan yang ingin melakukan 

poligami sebagai jalan pintas yang paling ampuh dikarenakan sulitnya cara untuk 

memenuhi syarat dan prosedur untuk melakukan poligami. Satu hal yang begitu 

sulit untuk dipenuhi dan menjadi alasan diakukannya pemalsuan identitas adalah 

persyaratan adanya izin istri. Izin istri tidak dapat dengan mudah didapatkan 

dikarenakan jarang sekali istri yang bersedia untuk membagi cinta dari suminya 

dengan wanita lain. Alasan lain mengapa wanita sulit memberikan izin kepada 

suaminya untuk melakukan poligami adalah ditakutkan bahwa suami tidak mampu 

berlaku adil dan menjadi pilih kasih terhadap istri yang barunya kelak. Tentunya 

betapa sulit pun izin istri untuk didapatkan tidak menjadi alasan pembenar untuk 

melakukan pemalsuan identitas dan tetap saja pemalsuan identitas tersebut 

melanggar undang-undang. Dengan adanya ketentuan yang demikian tentunya 

memberikan konsekuensi hukum bahwa setiap perkawinan yang dilakukan dengan 

memalsukan identitas menjadi batal. 

Batal yaitu rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, 

karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Selain tidak memenuhi syarat dan 

rukun, juga perbuatan itu dilarang atau diharamkan oleh agama. Jadi, secara umum 

batalnya perkawinan yaitu “rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak 



5 

memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya, atau sebab lain yang 

dilarang atau diharamkan oleh agama.”
2
 

Pembatalan pekawinan menurut Hukum Islam termasuk Fasakh perkawinan yang 

artinya merusakan atau membatalkan, yang berarti perkawinan itu diputus atau 

dirusakan atas permintaan salah satu pihak kepada Hakim Pengadilan Agama.
3
 

Salah satu kasus pembatalan perkawinan yang telah diputus oleh Pengadilan 

Agama dan dijadikan kajian dalam penelitian ini adalah adalah kasus perkawinan 

yang terjadi di Kota Jambi yang telah diputus dengan nomor Putusan 

144/Pdt.G/2012/PA.Sgt. 

Perkara ini berawal ketika adanya perkawinan antara Termohon I dan Termohon II 

yang yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi. Setelah perkawinan tersebut 

Termohon I dengan Termohon II hidup layaknya suami istri dan telah dikarunia 

seorang anak yang kini berusia 1 tahun 7 bulan yang diasuh oleh termohon II. 

Bahwa pada waktu melangsungkan perkawinan termohon I telah memalsukan 

identitas dengan mengaku sebagai jejaka. 

Bahwa perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II telah melanggar 

ketentuan pasal 71 huruf (a) dimana dijelaskan bahwa suatu perkawinan dapat 

dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan 

                                                           
2
 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta,2008, 

hlm 39. 
3
 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, Liberty, 

Yogyakarta, 2007, hlm 16. 
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Agama. Berdasarkan ketentuan tersebut Pemohon lalu mengajukan permohonan 

pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Sengeti. Pengadilan Agama Sengeti 

selaku pihak yang berwenang mengadili perkara tersebut lalu mengabulkan 

permohonan pembatalan perkawinan.  

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam 

mengenai perkara pembatalan perkawinan. Hal ini ditunjukan penulis dengan 

mengajukan judul skripsi dengan judul Faktor Penyebab Pembatalan Perkawinan 

menurut Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (studi putusan 

Nomor :144/Pdt.G/2012/PA.Sgt) 

B. Permasalahan  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan 

dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah Dasar pertimbangan hakim memutus perkara? 

2. Apakah Faktor-faktor Pembatalan Perkawinan menurut Undang-undang 

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ? 

3. Bagaimanakah akibat hukum dari pembatalan perkawinan? 

 

C. Ruang Lingkup 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka ruang lingkup permasalahan dalam 

penelitian ini adalah: 
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1. Ruang lingkup keilmuan 

Ruang lingkup kajian materi penelitian ini adalah ketentuan hukum mengenai 

Perkawinan khususnya Pembatalan Perkawinan menurut Hukum Islam 

berdasarkan INPRES No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, 

Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974 

2. Ruang lingkup pembahasan 

Ruang lingkup pembahasan adalah mengkaji putusan pengadilan agama Nomor: 

144/Pdt.G/2012/PA.Sgt yaitu mengenai Faktor-faktor Pembatalan Perkawinan dan 

juga mengkaji Akibat Hukum pembatalan perkawinan tersebut. 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ada 3 yakni : 

1. Untuk memahami dasar pertimbangan hakim memutus perkara. 

2. Untuk memahami faktor-faktor pembatalan perkawinan. 

3. Untuk memahami akibat hukum dari pembatalan perkawinan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis maupun 

bagi pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah; 
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1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah pustaka dibidang Ilmu Hukum khususnya dalam hukum 

perkawinan 

b. Dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi penelitian terkait 

yang dilakukan selanjutnya.  

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan 

informasi khususnya pada pihak-pihak yang akan mengajukan permohonan 

pembatalan perkawinan. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Perkawinan  

Pengertian Perkawinan 

Perkawinan mempunyai beberapa pengertian baik menurut perundang-undangan, 

maupun menurut Hukum Islam: 

1. Perkawinan menurut UUP  

Perkawinan menurut Undang-undang Nomor l Tahun 1974 dinyatakan  

“Bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang 

bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.  

Jadi Perkawinan menurut Undang-undang Nomor l Tahun 1974 tidak memandang 

perkawinan hanya sebagai ikatan perdata saja, akan tetapi juga merupakan 

perikatan keagamaan. Pengertian perkawinan yang sah menurut Pasal 2 Undang-

undang Perkawinan,  
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“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaannya serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
4
 

2. Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam. 

Perkawinan dalam Islam adalah suatu perjanjian antara mempelai lelaki di satu 

pihak dan wali dari mempelai perempuan di lain pihak, dalam mana si wali 

menyatakan pemasrahannya (ijab) yang disusul oleh pernyataan penerimaan 

(qobul) dari bakal suami, pernyataan mana disaksikan oleh sedikit-dikitnya dua 

saksi.
5
 

Perkawinan atau dalam Islam biasa disebut Nakaha menurut konteks fiqh, tidak 

semata-mata tercermin dalam konotasi makna biologis dari perkawinan itu sendiri, 

akan tetapi juga sekaligus menyiratkan dengan jelas hubungan psikis kejiwaan 

ataupun kerohanian dan tingkah laku pasangan suami istri dibalik hubungan 

biologis itu. Dalam kata perkawinan, terdapat hubungan suami istri bahkan 

hubungan orangtua dengan anak, yang akan mencerminkan hubungan 

kemanusiaan yang lebih terhormat, sejajar dengan martabat manusia itu sendiri. 

Dengan demikian, melalui perkawinan akan menimbulkan hubungan komunitas 

sosial yang dapat diwujudkan dalam konteks yang sangat luas.
6
 

                                                           
4
 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Rajawali Pres, Jakarta, 2003, hlm 60. 

5
 Samidjo, Pengantar Hukum Indonesia, Armico, Bandung, 1985, hlm. 123. 

6
 Idha Aprilyana Sembiring, Berbagai Faktor Penyebab Poligami di Kalangan Pelaku 

Poligami di Kota Medan, Jurnal Equality, 2007, hlm. 9. 
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Arti perkawinan menurut hukum Islam dapat dilihat di dalam Al-Qur'an, Surat Ar-

Ruum ayat ( 21 ) yang berbunyi: 

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-

istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya 

dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”.
7
 

Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu sebagai salah satu 

ibadah muamalah. Ketentuan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: 

“Perkawinan menurut Hukun Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat 

kuatatau miitsaaqan gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah”
8
 

Jadi perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu perjanjian yang 

membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai 

beserta keluarga kerabatnya. Perkawinan dalam arti “ikatan jasmani dan rohani” 

berarti suatu ikatan untuk mewujudkan kehidupan yang selamat bukan saja di 

dunia tetapi juga di akhirat, bukan saja lahiriyah tetapi juga bathiniyah, bukan saja 

gerak langkah yang sama dalam karya tetapi juga gerak langkah yang sama dalam 

berdoa. Oleh karenanya pada dasarnya setiap agama tidak dapat membenarkan 

perkawinan yang berlangsung tidak seagama. 

 

                                                           
7
 Ibid, hlm 60. 

8
 Kompilasi Hukum Islam 
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B. Hukum Pekawinan 

Melihat pada hakikat perkawinan yang membolehkan laki-laki dan perempuan 

melakukan hubungan badan yang mana sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat 

dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perrkawinan yang 

dianjurkan oleh agama hukumnya itu mubah.
9
 Perkawinan sendiri sesungguhnya 

merupakan perbuatan anjuran Allah dalam Al-Qur’an untuk melaksanakan 

perkawinan. Dijelaskan dalam surat An-Nur ayat 32: 

“Dan kawinkanlah orang-orang yang yang sendirian diantara kamu dan orang-

orang yang layak (untuk kawin) diantara hamba-hamba sahayamu yang 

perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada 

mereka dengan kurnia-Nya.”
10

 

Begitu banyak pula suruhan Nabi kepada umatnya untuk melakukan perkawinan. 

Diantaranya, seperti dalam hadits Nabi dari Anas bin Malik menurut riwayat 

Ahmad dan disahkan oleh Ibnu Hibban, sabda Nabi yang bunyinya: 

“Kawinilah perempuan-perempuan yang dicintai yang subur, sesungguhnya aku 

akan berbangga karena banyak kaum dihari kiamat”
11

  

                                                           
9
 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-

Undang Perkawinan, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2011 hlm. 43 
10

 Surat An-nur ayat 32 
11

 Amir Syarifudin, Op.Cit hlm. 44 
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Dari begitu banyaknya suruhan Allah dan nabi untuk melaksanakan perkawinan 

itu tidaklah mutlak tanpa persyaratan. Persyaratan untuk melaksanakan itu terdapat 

dalam hadist nabi dari Abdullah bin Mas’ud muttafaq allaih yang bunyinya: 

“Wahai para pemuda,siapa diantaramu telah mempunyai kemampuan dari segi 

“al-baah” hendaklah dia kawin, karena perkawinan itu lebih menutup mata dari 

penglihatan yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan. Bila ia tidak mampu 

untuk kawin hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu baginya pengekang hawa 

nafsu.”
12

 

Kata al-baah mengandung arti kemapuan melakukan pembiayaan hidup 

perkawinan. Dalam hal menetapkan hukum asal perkawinan terdapat perbedaan 

pendapat dikalangan ulama, namun karena ada tujuan yang mulia yang hendak 

dicapai dari perkawinan itu dan yang melakukan perkawinan itu berbeda pula 

maka hukum perkawinan untuk orang dan keadaan tertentu berbeda beda.
13

 

Hukum perkawinan yang awalnya mubah ini dapat berubah tergantung pada 

situasi dan kondisi dari orang yang bersangkutan. Oleh karena itu hukum 

perkawinan dapat berubah menjadi wajib, sunah, makruh, dan haram. Adapun 

hukum perkawinan terbagi atas: 

2. Hukum perkawinan menjadi wajib, yaitu perkawinan bagi orang yang takut akan 

terjerumus kedalam perbuatan zina jika ia tidak melakukan perkawinan.  

Perkawinan menjadi wajib apabila seseorang dari segi persyaratan jasmani dan 

rohani telah mencukupi dan dari sudut jasmani sudah sangat mendesak untuk 

                                                           
12

 Ibid, hlm 44.  
13

 Ibid, hlm 44. 
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perkawinan. Karena dalam kondisi seperti ini akan membantunya menjaga diri 

dari hal-hal yang diharamkan.
14

 

3. Hukum perkawinan menjadi sunah, yaitu ketika seseorang telah memiliki syahwat 

yang tinggi dan ia takut akan terjerumus ke perbuatan zina. 

Hukum perkawinan menjadi sunah jika ia melaksanakan perkawinan, justru akan 

banyak membawa maslahat serta kebaikan yang banyak bagi laki-laki tersebut 

maupun wanita yang diperkawinaninya. Jadi jika seseorang dari segi jasmaninya 

telah wajar dan cenderung untuk kawin serta biaya hidup telah ada maka sunah 

baginya untuk melakukan perkawinan. Kalau dia kawin maka dia mendapat pahala 

dan kalau dia tidak atau belum kawin maka dia tidak berdosa.
15

 

4. Hukum perkawinan menjadi makruh bagi orang yang tidak mampu. 

Kondisi seperti ini biasanya dialami oleh laki-laki yang impoten atau ia telah 

berusia lanjut, karena hal ini bisa menghalangi tujuan untuk meneruskan keturunan 

bagi wanita yang dikawininya serta bisa mengecewakannya. Jika ia seseorang dari 

sudut jasmaninya telah wajar untuk kawin walaupun belum sangat mendesak tetapi 

belum ada biaya untuk hidup sehingga jika ia kawin hanya akan membawa 

kesengsaraan hidup bagi istri dan anak-anaknya maka makruhlah baginya untuk 

kawin. Jika dia kawin maka dia tidak berdosa dan tidak pula mendapat pahala, 

                                                           
14

Arif Furqan, Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum, Departemen Agama RI, Jakarta, 2002, hlm 

81. 
15

 Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-undang Perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam, Bina Aksara, Jakarta, 1996, hlm 45. 
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sedangkan kalau dia tidak kawin dengan pertimbangan yang tadi maka dia akan 

mendapatkan pahala.
16

 

5. Hukum perkawinan menjadi haram yaitu bagi seseorang muslim yang berada 

didaerah orang kafir yang sedang memeranginya. 

Karena apabila perkawinan tetap dilangsungkan ditakutkan dapat membahayakan 

istri dan keturunannya. Selain itu pula orang-orang kafir tersebut bisa 

mengalahkan dan menjadikannya dibawah kendali mereka. Dalam kondisi seperti 

ini seorang istri tidak bisa aman dari mereka. Hukum perkawinan menjadi haram 

jika seorang laki-laki hendak kawin dengan seorang wanita dengan maksud 

menganiaya atau memperolok-olokannya maka haramlah bagi laki-laki itu untuk 

kawin dengan wanita tersebut.
17

 

C. Asas-asas Perkawinan 

Menurut Hukum Islam, asas-asas dalam perkawinan adalah sebagai berikut: 

a. Harus ada persetujuan secara sukarela dari pihak-pihak yang akan melaksanakan 

perkawinan. 

b. Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang laki-laki sebab ada ketentuan 

larangan perkawinan antara laki-laki dan wanita yang harus diindahkan. 

c. Perkawinan bertujuan membentuk satu keluarga atau rumah tangga yang tenteram, 

damai dan kekal selama-lamanya. 

                                                           
16

 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm 50. 
17

 Ibid, hlm 50. 
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d. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan tertentu, baik yang 

menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan 

perkawinan itu sendiri. 

e. Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga dimana 

tanggung jawab keluarga ada pada suami. 

f. Asas perkawinan dalam hukum Islam adalah monogami namun hukum Islam tidak 

menutup rapat kemungkinan untuk berpoligami sepanjang persyaratan keadilan 

diantara istri dapat terpenuhi dengan baik.
18

  

Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat (3) yang 

berbunyi: 

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) 

perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah 

wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika 

kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau 

budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada 

tidak berbuat aniaya.”
19

 

D. Tujuan Perkawinan 

Tujuan perkawinan dalam Islam ialah untuk memperoleh keturunan yang sah 

dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. 

Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam 

Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga 

sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan 

                                                           
18

 Ibid, hlm 81. 
19

 Surat An-nisa ayat 3 
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dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinaan, agar tercipta 

ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga 

dan masyarakat.
20

 

Tujuan Perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat 

kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka 

mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang 

untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti 

ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syari’ah.
21

 Dalam Kompilasi Hukum 

Islam dalam pasal 3 (tiga) menyatakan: 

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang 

sakinah, mawadah, dan warahmah”. 

Selain itu ada pendapat lain yang mengatakan bahwa: 

”Tujuan perkawinan ialah menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan 

yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan 

teratur serta untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia, dan 

sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan 

dalam menjalani hidupnya didunia ini juga mencegah perzinahan agar tercipta 

ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, keluarga dan 

masyarakat.”
22

 

E. Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan 

Pada pelaksanaan perkawinan, calon mempelai harus memenuhi rukun dan syarat 

perkawinan. Rukun perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi 

                                                           
20

 Ramulyo, Op.cit, hlm 45. 
21

 Soemiyati, Op.cit, hlm 34. 
22

 Ramulyo, Op.cit hlm 45. 
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tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. 

Berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, orang yang beragama Islam harus 

memenuhi rukun perkawinan yaitu: 

1. Calon Suami  

a. Beragama Islam 

b. Seorang laki-laki asli maksudnya baik secara hukum agama maupun hukum 

Negara jelas berjenis kelamin laki-laki. 

c. Orangnya tertentu, maksudnya identitas diri pribadi dan keluarganya jelas. 

d. Tidak mempunyai istri empat orang. 

e. Tidak ada paksaan. 

f. Tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan susuan, tidak ada hubungan 

semenda dengan calon istri.
23

  

2. Calon Istri 

a. Beragama Islam 

F. Seorang perempuan asli maksudnya baik secara hukum agama maupun hukum 

Negara jelas berjenis kelamin perempuan. 

G. Orangnya tertentu, maksudnya identitas diri pribadi dan keluarganya jelas. 

H. Sehat jasmani dan rohani 

I. Tidak mempunyai suami dan tidak sedang dalam masa iddah. 

J. Tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan susuan, tidak ada hubungan 

semenda dengan calon suami.
24

 

                                                           
23

 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 12. 
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3. Wali perkawinan 

a. Beragama Islam  

b. Laki-laki asli 

c. Berakal sehat 

d. Tidak dalam keadaan terpaksa.
25

 

4. Dua orang saksi 

a. Beragama Islam 

b. Laki-laki asli 

c. Dewasa 

d. Tidak pelupa atau pikun 

e. Tidak buta tuli dan tidak bisu 

5. Mahar/Mas Kawin. 

Mahar adalah sesuatu yang diserahkan oleh calon suami kepada calon istri dalam 

akad perkawinan sebagai lambang kecintaan calon suami terhadap calon istrinya 

serta perlambang kesediaan calon istri menjadi istrinya.
26

 Adapun syarat-syarat 

mahar yaitu: 

a. Sesuatu benda yang diserahakan oleh calon suami 

b. Halal artinya baik bendanya maupun cara perolehan benda yang dijadikan mahar 

adalah halal 

                                                                                                                                                                
24

 Ibid, hlm 12. 
25

 Ibid, hlm 15. 
26

 Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm 

73.  
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Unsur-unsur yang ada dalam mahar yaitu: 

i. Mahar itu tidak ditentukan berapa jumlahnya 

ii. Harus berupa sesuatu yang halal 

iii. Harus mempunyai nilai guna ataupun manfaatnya 

iv. Bahwa mahar itu sunah hukumnya disebutkan dalam akad perkawinan.
27

 

Macam-macam mahar: 

Mahar mussama adalah mahar yang disebutkan ketika akad perkawinan. Mahar 

mitsil adalah mahar yang serupa dengan mahar yang diterima oleh wanita dari 

saudara calon istri dan sesuai dengan pandangan serta kebiasaan masyarakat 

setempat. Jadi dengan kata lain mahar mitsil adalah mahar yang tidak disebutkan 

calon istri.
28

 

Contoh: A calon istri maka akan menerima mahar dari suaminya sama dengan 

mahar saudara si istri. Apabila tidak mempunyai saudara maka mahar disesuaikan 

dengan kebiasaan masyarakat setempat. 

Mahar hukumnya wajib, halini disebutkan dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 4: 

“Berikanlah mahar kepada perampuan (yang kamu kawini) sebagai pemberian 

penuh kerelaan kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari 

mahar itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu (sebagai makanan) 

yang sedap lagi baik akibatnya.” 

                                                           
27

 Ibid, hlm 74. 
28

 Amir Syarifudin, Op.cit, hlm. 89. 
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Sedangkan dasar hukum dari penyerahan mahar mitsil diterangkan dalam surat 

An-Nisa ayat 21.   

6. Ijab dan Kabul 

Lafaz ijab sendiri artinya penawaran yang sah dari pihak wali perempuan atau 

wakilnya sedangkan lafaz Kabul artinya penerimaan dari pihak calon pengantin 

laki-laki.   

Adapun syarat-syarat ijab yaitu: 

a. Diucapkan lafaznya dengan jelas dan tegas 

b. Diucapkan oleh walinya atau wakilnya 

c. Ijab harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan baik pengantin maupun 

saksi-saksinya. 

Adapun syarat-syarat ijab Kabul yaitu: 

a. Dengan lafaz tertentu yang diucapkan secara tegas yang diambil dari kata-kata 

perkawinannya. 

b. Diucapkan oleh calon suami 

c. Kabul tersebut harus didengar oleh yang bersangkutan atau para saksinya 

Pada dasarnya tidak semua pasangan laki-laki dan wanita dapat melangsungkan 

perkawinan. Pihak, yang dapat melangsungkan perkawinan adalah calon mempelai 

yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam peraturan 
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perundang-undangan. Rukun dan syarat perkawinan wajib dipenuhi, bila tidak 

maka tidak sah. Pengertian syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada 

dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat perkawinan, jika salah satu 

syarat-syarat perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah. 

Berdasarkan ketentuan Bab II Pasal 6 hingga Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang perkawinan itu sebagai berikut : 

1. Persetujuan kedua belah pihak 

Dalam hal ini dilihat dari pihak calon suami dan calon istri yang saling sepakat 

untuk melaksanakan perkawinan tanpa ada keterpaksaan dari salah satu pihak atau 

dari pihak lain. Persetujuan antara dua calon mempelai tidak berarti mengurangi 

syarat yang diatur menurut undang-undang dan hukum agamanya masing-masing. 

Misalnya karena perkawinan itu adalah persetujuan antara kedua calon mempelai 

maka tidak diperlukan lagi izin orang tua ataupun wali perkawinan. Namun 

tidaklah demikian maksud syarat ini.
29

 

2. Batas umur untuk kawin 

Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan 

hanya di benarkan jika pihak pria sudah mencapai umur sembilan belas tahun dan 

pihak wanita sudah mencapai umur enam belas tahun. Ayat (2) menetapkan 

tentang kemungkinan penyimpangan terhadap ketentuan tersebut di atas dengan 
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jalan meminta terlebih dahulu pengecualian kepada pengadilan atau pejabat lain 

yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Dalam hal salah 

seorang atau kedua orang tua meninggal dunia, maka pengecualian dapat 

dimintakan kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua yang 

masih hidup atau wali, orang yang memelihara, kakek dan nenek dari pihak-pihak 

yang akan melakukan perkawinan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya 

sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dari yang 

bersangkutan tidak menentukan lain. Ditetapkannya batas umur ini maksudnya 

untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunannya, atau dengan kata lain 

pihak wanita telah siap untuk menghasilkan keturunan.
30

 

3. Izin orang tua-wali 

Pasal 6 Ayat (2) menentukan bahwa untuk melangsungkan perkawinan, seorang 

yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun harus mendapat izin kedua orang 

tua. Dalam hal salah seorang dari kedua orang itu meninggal dunia, izin itu cukup 

diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu 

menyatakan kehendaknya, izin dapat diperoleh dari: 

a. Wali, dalam hal ini orang yang berhak mengawinkan seperti ayah, kakek, atau 

saudara lelaki yang seibu dan sebapak. 
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b. Keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan yang lurus di 

atas (kakek-nenek) selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat 

menyatakan kehendaknya. 

c. Orang yang memelihara. 

Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang dimintai izinnya atau 

diantara mereka tidak ada yang menyatakan pendapatnya, pengadilan yang daerah 

hukumnya meliputi tempat tinggal calon mempelai dapat memberikan izin setelah 

lebih dahulu mendengar orang-orang dimintai izinnya tersebut.
31

 

4. Tidak terdapat larangan kawin 

Ketentuan yang mengatur tentang larangan untuk melangsung perkawinan diantara 

orang-orang yang mempunyai hubungan tali persaudaraan terdapat dalam Pasal 8 

huruf (a) hingga huruf (F) Undang-undang perkawinan. 

5. Tidak terikat oleh suatu perkawinan yang lain 

Pasal 9 Undang-undang perkawinan melarang seseorang yang masih terikat oleh 

suatu perkawinan lain untuk kawin lagi kecuali dalam hal yang tersebut di dalam 

ayat (2) pasal 3 dan pasal 4. 

6. Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami-istri yang sama yang akan 

dikawini. 
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Pasal 10 Undang-undang Perkawinan menyatakan : ”Apabila suami dan istri yang 

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

kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, 

sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang 

bersangkutan tidak menentukan lain.” 

7. Bagi janda telah lewat masa iddah 

Masa iddah adalah waktu tunggu seorang istri yang putus perkawinannya karena 

perceraian, kematian maupun atas keputusan pengadilan.
32

 Ayat (1) pasal 11 

Undang-undang Perkawinan menentukan bahwa bagi seorang wanita yang putus 

perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Jangka waktu tunggu sebagaimana 

yang disebutkan dalam pasal 11 lebih lanjut di dalam pasal 39 dari Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan sebagai berikut : 

a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus 

tiga puluh) hari. 

b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu yang masih datang 

bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) 

hari dan bagi yang tidak datang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari. 

c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu 

tunggu ditetapkan sampai melahirkan. 
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Seperti diketahui, penetapan tenggang iddah ini sangat penting karena 

berhubungan langsung dengan persoalan anak yang akan dilahirkan setelah 

perkawinan itu putus. Dengan menggunakan masa tunggu ini akan dapat 

ditentukan anak siapakah sesungguhnya yang akan lahir. 

Berdasarkan pengertian perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 

dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian 

perkawinan mengandung tiga aspek yaitu : 

a. Dari segi Ibadat 

Menurut agama Islam, melangsungkan perkawinan berarti melaksanakan sebagian 

dari ibadat yang berarti pula telah menyempurnakan sebagian dari agamanya. 

Alasannya adalah Hadits Nabi Riwayat Ath Thabrani dan Al Hakim yang 

menyebutkan sebagai berikut : 

“Barang siapa yang telah dianugerahi Allah istri yang saleh, maka sesungguhnya 

ia telah mengusahakan sebagian agamanya. Maka bertaqwalah kepada Allah 

pada bagian yang lain.” 

Selain itu alasan perkawinan mengandung segi ibadah karena Islam memandang 

dan menjadikan perkawinan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan 

teratur, sebab perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja, tetapi 

diikat juga dengan ikatan batin dan jiwa. Menurut ajaran Islam perkawinan itu 

tidaklah hanya sebagai persetujuan biasa melainkan merupakan suatu persetujuan 
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suci, dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau 

meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Tuhan. 

b. Dari segi Hukum 

Aspek hukum dalam perkawinan diwujudkan dalam bentuk akad perkawinan yaitu 

merupakan perjanjian yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Perkawinan itu 

apabila dilaksanakan menurut yang disyariatkan dalam agama Islam merupakan 

suatu perjanjian yang kuat. Hal ini didasarkan pada Surat An-Nissa ayat 21 yang 

menterjemahkan : 

“Bagaimana kamu akan mengambil harta yang telah kamu berikan kepada bekas 

istrimu, padahal sebagian kamu telah bercampur (bergaul) dengan yang lain 

sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istri) telah mengambil dari kamu janji yang 

kuat.”
33

 

c. Dari segi Sosial 

Perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk suatu keluarga yang diliputi rasa 

penuh kasih sayang diantara anggota keluarga. Dilihat dari penilaian umum yaitu 

orang yang melakukan perkawinan mempunyai kedudukan yang lebih dihargai 

dari pada mereka yang belum kawin. Bagi kaum wanita dengan perkawinan akan 

memberikan kedudukan sosial tinggi karena ia sebagai istri dan wanita lebih 

terjaga dan terlindungi dikarenakan telah memiliki suami. 
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F. Larangan Perkawinan  

Yang dimaksud dengan larangan perkawinan adalah orang-orang yang tidak boleh 

melakukan perkawinan, dalam hal ini ialah perempuan-perempuan yang tidak 

boleh dikawini oleh seorang laki-laki ataupun laki-laki yang tidak boleh 

mengawini seorang perempuan yang keseluruhannya diatur dalam Al-Qur’an dan 

dalam Hadits Nabi.
34

 

Larangan perkawinan itu ada dua macam yaitu: 

Larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai 

kapanpun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh 

melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut mahram muabbad.
35

 

Mahram muabbad dibagi dalam tiga kelompok yaitu: 

a. Disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan atau nasab. Perempuan yang 

diharamkan untuk dikawini oleh seorang laki-laki karena nasab adalah: 

1. Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas. 

2. Anak, anak dari anak laki-laki, anak dari anak perempuan, dan seterusnya menurut 

garis lurus ke bawah. 

3. Saudara perempuan seibu sebapak, sebapak, atau seibu saja. 

4. Saudara perempuan dari bapak 

5. Saudara perempuan dari ibu 
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6. Anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya 

7. Anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya.
36

 

Sedangkan seorang perempuan yang tidak boleh kawin untuk selama-lamanya 

karena hubungan nasab dengan laki-laki tersebut ialah: 

1. Ayah, ayahnya ayah dan ayahnya ibu dan seterusnya keatas. 

2. Anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki atau anak perempuan, dan 

seterusnya ke bawah. 

3. Saudara-saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu. 

4. Saudara-saudara laki-laki ayah, kandung, seayah atau seibu dengan ayah; saudara 

laki-laki kakek, kandung atau seayah atau seibu dengan kakek, dan seterusnya 

keatas. 

5. Saudara-saudara laki-laki ibu, kandung, seayah atau seibu dengan ibu; saudara 

laki-laki nenek, kandung, seayah atau seibu dengan nenek, dan seterusnya keatas. 

6. Anak laki-laki saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, cucu laki-laki dari 

saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus 

ke bawah. 

7. Anak laki-laki dari saudara perempuan, kandung, seayah atau seibu, cucu laki-laki 

dari saudara perempuan kandung, seayah atau seibu dan seterusnya dalam garis 

lurus ke bawah.
37
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b. Disebabkan karena terjadinya hubungan antara si laki-laki dengan kerabat si 

perempuan, begitupun sebaliknya. Bila seorang laki-laki melakukan perkawinan 

dengan seorang perempuan, maka terjadilah hubungan antara si laki-laki dengan 

kerabat perempuan, begitupun sebaliknya. Hubungan tersebut dinamai hubungan 

mushaharah.
38

 Dengan terjadinya hubungan mushaharah timbul pula larangan 

perkawinan. Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-

laki untuk selamanya karena hubungan mushaharah ini adalah: 

1. Perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri. 

2. Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki atau menantu 

3. Ibu istri atau mertua 

4. Anak dari istri dengan ketentuan istri itu telah digauli. 

Apabila seorang laki-laki tidak boleh mengawini karena adanya hubungan 

mushaharah, sebaliknya seorang perempuan tidak boleh kawin dengan laki-laki 

untuk selamanya disebabkan hubungan mushaharah terdapat dalam uraian berikut 

ini: 

1. Laki-laki yang telah mengawini ibunya atau neneknya. 

2. Ayah dari suami atau kakeknya. 

3. Anak-anak dari suaminya atau cucunya. 

4. Laki-laki yang telah pernah mengawini anak atau cucu perempuannya.
39
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c. Disebabkan karena adanya hubungan susuan. Bila seorang anak menyusu kepada 

seorang perempuan, maka air susu perempuan itu menjadi darah daging dan 

pertumbuhan bagi si anak sehingga perempuan yang menyusukan itu telah seperti 

ibunya. Ibu tersebut menghasilkan susu karena kehamilan yang disebabkan 

hubungannya dengan suaminya, sehingga suami perempuan itu sudah seperti 

ayahnya.
40

 Selanjutnya hubungan susuan sudah seperti hubungan nasab. Adapun 

perempuan yang haram dikawini untuk selamanya karena hubungan susuan ini 

dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 23: 

“Diharamkan mengawini ibu-ibu yang menyusukan kamu dan saudara-saudara 

sepersusuan dengan kamu” (Q.S. An-Nisa’:23). 

Perempuan yang haram dikawini karena susuan ini diperluas oleh Nabi dalam 

ucapannya yang berasal dari Ibnu Abbas yang muttafaq alaih: 

“Perempuan itu tidak boleh saya kawini karena dia adalah saudaraku 

sepersusuan. Diharamkan karena hubungan susuan mana-mana yang diharamkan 

karena hubungan nasab.”
41

 

Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa hubungan susuan sudah disamakan 

dengan hubungan nasab, maka perempuan yang haram dikawini karena hubungan 

susuan adalah sebagai berikut: 
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1. Ibu susuan. Termasuk dalam ibu susuan itu adalah ibu yang menyusukan, yang 

menyusukan ibu susuan, yang melahirkan ibu susuan, dan seterusnya garis 

lurus keatas. 

2. Anak susuan. Termasuk dalam anak susuan itu adalah anak yang disusukan 

istri, anak yang disusukan anak perempuan, anak yang disusukan istri anak laki-

laki, danseterusnya dalam garis lurus kebawah. 

3. Saudara sesusuan. Termasuk dalam saudara sesusuan itu ialah yang dilahirkan 

ibu susuan, yang disusukan ibu susuan, yang dilahirkan istri ayah susuan, anak 

yang disusukan istri ayah susuan, yang disusukan ibu, yang disusukan istri dari 

ayah. 

4. Paman susuan. Yang termasuk paman susuan itu ialah saudara dari ayah 

susuan, saudara dari ayahnya ayah susuan. 

5. Bibi susuan. Yang termasuk bibi susuan adalah saudara dari ibu susuan, saudara 

dari ibu dari ibu susuan. 

6. Anak saudara laki-laki atau perempuan susuan.
42

 

2. Larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu 

berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu. Suatu ketika bila keadaan dan waktu 

tertentu itu sudah berubah maka hal itu tidak lagi menjadi haram. Ini disebut 

mahram ghairu muabbad.
43

 Yang termasuk dalam mahram muaqqat adalah: 

1. Wanita saudara istri, baik saudara kandung maupun wanita yang mempunyai 

pertalian saudara, seperti bibi, baik dari ayah maupun dari ibu. 
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2. Istri orang lain, keharamannya tidak berlaku lagi apabila ia telah bercerai dari 

suami pertama dan habis masa iddahnya. 

3. Perempuan yang telah ditalak tiga kali atau talak ba’in kubra dari suaminya, 

keharamannya habis setelah dikawini oleh suami yang lain dan telah habis masa 

iddahnya. 

4. Ketika sedang ihram, baik laki-lakinya maupun wanitanya, hingga selesai 

ihramnya. 

5. Wanita musyrik keharamannya habis sampai dia memeluk agama Islam. 

6. Kawin dengan istri yang kelima. Karena poligami batas maksimalnya hanya 

empat istri. 

7. Mengawini pezina, keharamannya hilang setelah yang bersangkutan bertobat.
44

 

8. Mengawini wanita yang dalam masa tunggu, kecuali habis masa iddahnya.
45

 

G. Pembatalan Perkawinan 

a. Pengertian Pembatalan Perkawinan 

Pembatalan berasal dari kata batal yaitu gagal, menganggap tidak sah, tidak jadi 

maupun tidak sah.
46

 Di  dalamIslam  pembatalan  perkawinan  disebut Fasakh, arti 

Fasakh adalah merusakkan atau membatalkan. Ini berarti bahwa perkawinan itu 

diputuskan/dirusakkan atas permintaan salah satu pihak oleh hakim Pengadilan 

Agama.
47
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1. Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

Kompilasi Hukum Islam sebagai sebuah kitab hukum yang dijadikan pegangan 

hakim di Pengadilan Agama, juga membahas permasalahan pembatalan 

perkawinan ini. Hal ini terlihat dalam bab XI tentang batalnya perkawinan pasal 

70-76 yang dirumuskan secara lengkap dan terinci. Permohonan pembatalan 

perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat 

tinggal suami atau istri atau perkawinan dilangsungkan. Dan batalnya suatu 

perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan 

hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan, seperti yang 

dijelaskan dalam pasal 74 ayat (1) dan (2). 

Adapun mengenai pihak mana yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan 

pembatalan perkawinan adalah sebagaimana yang terdapat dalam pasal 73 

Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut: 

a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau 

istri. 

b. Suami atau istri. 

c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-

undang. 

Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui cacat dalam rukun dan syarat 

perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan 
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sebagaimana tersebut dalam pasal 67.
48

 Dalam praktek di Pengadilan Agama, 

sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pembatalan perkawinan dilakukan 

terhadap perkawinan yang cacat hukum atau kurang syarat dan rukunnya, 

sebagaimana yang telah disyari’atkan dalam syari’at Islam, Undang-undang 

Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. 

Pembatalan perkawinan dapat terjadi apabila berdasarkan atas alasan yang 

dikemukakan, dan dari alasan tersebut pembatalan perkawinan tidak dapat 

disamakan dengan perceraian karena alasan yang digunakan dalam perceraian 

tidak sama dengan alasan pembatalan perkawinan. Begitupula para pihak yang 

berhak menggunakan atau mengajukan pembatalan tidak terbatas pada suami atau 

istri saja. 

b. Alasan-Alasan Pembatalan Perkawinan 

Berdasarkan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan batal demi hokum,
49

 

di antaranya: 

1. Suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak berhak melakukan akad 

perkawinan karena sudah empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat 

istrinya itu dalam iddah talak Raj’i. 

2. Seorang suami yang mengawini istrinya yang dili’annya. 
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3. Seorang suami yang mengawini bekas istrinya yang pernah dijatuhinya dengan 

talak tiga kali, kecuali bila bekas istri terebut pernah kawin dengan pria lain yang 

kemudian bercerai lagi setelah dicampuri pria tersebut dan telah habis masa 

iddahnya. 

4. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah dalam 

garis keturunan lurus kebawah dan keatas. 

5. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah dalam 

garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan 

saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya. 

6. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan semenda, 

yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau ayah tiri. 

7. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan sesusuan 

yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman 

sesusuan. 

8. Perkawinan dilakukan dengan saudara kandung dari istri, atau sebagai bibi, atau 

kemenakan dari istri. 

Selanjutnya  berdasarkan  Pasal  71-72  Kompilasi  Hukum  Islam, perkawinan 

dapat dibatalkan oleh Pengadilan apabila
50

: 

a. Seorang suami melakukan poligami tanpa ijin Pengadilan Agama 

b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria 

lain secara sah 
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c. Perempuan yang dikawini masih dalam keadaan masa tunggu (iddah) 

d. Perkawinan yang dilangsungkan melanggar batas umur perkawinan, 

sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak 

berhak. 

f. Perkawinan dilaksanakan karena paksaan. 

g. Perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum 

h. Perkawinan dilakukan dengan penipuan, penipuan yang dimaksud adalah seorang 

pria yang mengaku sebagai jejaka pada waktu perkawinan kemudian ternyata 

diketahui beristri sehingga terjadi poligami tanpa ijin Pengadilan, demikian juga 

terhadap penipuan mengenai identitas diri. 

Menurut  ketentuan  yang  terdapat  dalam  Pasal  73 Kompilasi Hukum Islam 

yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah
51

: 

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau 

istri. 

2. Suami atau Istri 

3. Pejabat yang berwenang megawasi 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. 

a. Tata Cara Pembatalan Perkawinan 
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Tata Cara Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 74 

Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama 

yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau perkawinan dilangsungkan. 

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama 

mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya 

perkawinan. 

H. Poligami sebagai hak bersyarat. 

Hak beragama dan beribadat menurut agamanya adalah hak konstitusional yang 

diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

tetapi meskipun berpoligami merupakan bagian dari perilaku yang diizinkan oleh 

agama, hak berpoligami diberikan dengan kondisi dan syarat-syarat tertentu saja, 

sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan dan peraturan pelaksanaan lainnya. Penetapan kondisi dan persyaratan 

untuk berpoligami bertujuan melindungi setiap keluarga agar tercipta kehidupan 

yang harmonis dan sejahtera. Ditinjau dari sisi sosial dan ekonomi, berpoligami 

cenderung menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan berumah tangga. Fakta 

empiris menunjukkan bahwa poligami tidak jarang menimbulkan konflik di dalam 

rumah tangga, baik antara suami dengan isteri atau dengan isteri-isteri, antara isteri 

dengan isteri, ataupun antara anak dengan ayah dan ibu tirinya. Poligami juga 

dapat mengakibatkan terlantarnya sebuah keluarga, baik dalam hal pemenuhan 

kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan pendidikan anak-anak. Karenanya 



39 

negara hanya memberikan hak berpoligami pada kondisi yang sangat mendesak,
52

 

yakni karena:  

a. Isteri tidak dapat menjalankankewajibannya sebagai isteri 

b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan  

c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.  

Lebih lanjut pengaturan terhadap perlindungan setiap keluarga diatur dalam Pasal 

5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menekankan 

adanya persyaratan lain bagi orang yang hendak berpoligami,
 53

 yaitu: 

a. Adanya persetujuan dari isteri  

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup 

isteri-isteri dan anak-anak mereka  

c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-

anak mereka.  

Dengan demikian berpoligami sebenarnya tidak dilarang, akan tetapi hanya dapat 

dilakukan dengan kondisi dan syarat-syarat tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk 

melindungi para keluarga dan anak-anak tetap dalam suasana harmonis dan 

sejahtera. 
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I. Poligami Menurut Pandangan Agama Islam 

Poligami dalam bahasa arab dikenal dengan istilah ta"addud azzaujat yang artinya 

berbilang isteri. Poligami sebagai lawan monogamy berasal dari bahasa Yunani, 

yaitu dari kata "Poly atau Polus" yang berarti banyak dan "gamein atau gamos" 

yang berarti kawin atau perkawinan, sehingga bila dua pengertian tersebut 

digabungkan, maka poligami berarti "suatu perkawinan yang lebih dari seorang 

baik laki-laki maupun perempuan."
54

 Islam bukanlah yang pertama kali 

memperkenalkan sistem perkawinan poligami. Melihat kondisi masyarakat arab 

yang telah menjadikan poligami sebagai suatu tradisi, maka Islam berupaya untuk 

melakukan perbaikan-perbaikan secara mendasar. Adapun Ayat yang secara 

implisit memperbolehkan adanya poligami adalah Al-Quran surat An-Nisa ayat 3, 

namun untuk memperoleh makna yang komprehensif dari Ayat tersebut, maka 

perlu dikemukakan ayat-ayat sebelumnya agar terdapat koherensi historis yang 

tepat untuk memaknai ayat tersebut. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa 

Ayat 1-3 sebagai berikut:  

"Hai kalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan 

kamu dari seorang diri, dan daripada-Nya Allah menciptakan isterinya dan 

daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan 

yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) 

nama Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan(peliharalah) hubungan 

silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi." 
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"Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, 

jangan kamu menukar yang baikdengan yang buruk dan jangan kamu 

memakan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan 

(menukar dan memakan) itu, adalah dosa besar." 

"Dan kalau kamu khawatir akan tidak berlaku adil terhadap (hak-hak) anak-

anak Yatim, maka hendaklah kamu kawin dengan wanita-wanita lain yang baik 

bagi kamu, dua, tiga dan empat. Kalau kamu khawatir akan tidak berlaku adil, 

maka kawinlah kamu dengan satu isteri saja, atau dengan budak belian kamu, 

itulah ketentuan yang paling sedikit untuk kamu laksanakan agar kamu tidak 

berbuat aniaya".
55

 

Bahwa Ayat 3 surat An-Nisa tersebut turun dengan latar belakang kondisi 

Masyarakat arab yang terus menerus dilanda peperangan. Perang Uhud telah 

menyebabkan banyak pejuang Muslim gugur, sehingga banyak isteri kehilangan 

suaminya. Kondisi ini apabila dibiarkan tanpa terapi akan mengakibatkan suasana 

kehidupan masyarakat menjadi tidak tenangdan tentram. Maka dalam kondisi 

seperti inilah kemudian turun firman Allah SWT yang mengatur tentang kebolehan 

poligami. Jadi tujuan semula dari pembolehan poligami adalah untuk melindungi 

para janda dan anak-anak yatim tersebut.
56

 Pembolehan poligami pada masa itu 

disamping karena alasan-alasan yang sudah disebutkan sebenarnya juga sangat 

terkait dengan budaya masyarakat Arab pada waktu itu. Konstruksi budaya Arab 

                                                           
55

 Surat AN-nisa ayat 3 
56

 Soemiyati, Op.cit, hlm 114. 



42 

yang patriakhis menyebabkan posisi anak-anak yatim (terutama yang perempuan) 

menjadi hina. Mereka seringkali dimanfaatkan oleh para wali mereka untuk 

kepentingan hartanya saja atau kalau tidak, mereka akan dikawini oleh walinya 

sendiri tanpa diberi mahar, dan tidak dipenuhi hak-haknya oleh wali yang 

mengawininya tersebut. Fenomena ketidakadilan terhadap kaum perempuan dan 

anak-anak yatim inilah yang akan coba diretas oleh Islam. Karena itu tidak boleh 

digunakan secara sembarangan. Allah SWT berfirman dalam Al Quran surat An-

Nisa, Ayat 129 sebagai berikut: 

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku untuk adil diantara isteri-isteri 

(mu), Walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu 

cenderung (kepada yang kamucintai), sehingga kamu membiarkan yang lain 

terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri 

(dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha 

Penyayang."
57

 

Islam sebagai rahmatan Lil 'alamin berupaya untuk memperbaiki penindasan dan 

ketidakadilan terhadap perempuan ini secara bertahap dengan memberikan suatu 

aturan yang tegas dan jelas tentang poligami. Pemenuhan secara keadilan dan 

adanya pembatas jumlah isteri merupakan salah satu langkah yang ditempuh untuk 

mencapai kondisi itu, namun poligami dalam teori maupun praktik bukanlah 

sesuatu yang harus dilaksanakan, tetapi merupakan suatu pintu darurat. 
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J. Tujuan Poligami. 

Tujuan mendasar dari poligami dapat diketahui dengan jalan melihat secara 

komprehensif latar belakang turunnya ayat poligami tersebut. Peperangan yang 

terus menerus telah mengakibatkan jumlah laki-laki berkurang secara drastis, 

banyak anak kehilangan ayah dan isteri kehilangan suami, banyak anak-anak 

yatim dan janda-janda yang terlantar akibat peperangan tersebut. Sementara itu 

hanya perkawinan yang diakui sebagai satu-satunya institusi yang dianggap 

mampu oleh masyarakat untuk menjaga stabilitas dan ketertiban. Berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pembolehan poligami secara terbatas 

dianggap sebagai suatu solusi bagimasyarakat Arab saat itu yang sedang 

mengalami krisis sosial. Ayat yang menjadi landasan utama poligami didahului 

dengan menyebut anak yatim, kemudian dilanjutkan dengan ayat yang 

mengandung syarat "kalau kamu khawatir akan tidak berlaku adil" terhadap anak-

anak yatim, maka hendaklah kamu kawin dengan wanita-wanita yang baik untuk 

kamu, dua, tiga, empat. Oleh karena itu, tujuan asli dari ayat ini, bukanlah 

pemberian lisensi baru atas poligami, karena jika memang poligami tujuannya, 

tidak perlu ada pilihan-pilihan maupun hubungannya dengan masalah anak yatim. 

Allah SWT berfirman bahwa; 

"Dan jika kamu takut berbuat tidak adil, maka kawinilah satu saja, sebab itu akan 

lebih menjaga diri (mu) untuk tidak berbuat aniaya.”
58
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Tujuan poligami selain dilihat dari landasan utamanya, juga dapat dilihat dari 

pesan yang terkandung dari praktik poligami Rasulullah SAW. Rasulullah selama 

hidupnya tidak pernah kawin dengan seorang gadis kecuali Aisyah Ra. Isteri-isteri 

Rasulullah selain Aisyah adalah janda yang sebagian membawa beberapa anak 

yatim dan beliau baru berpoligami setelah isteri pertama beliau wafat dalam usia 

60 tahun. Kalaulah benar, beliau adalah seorang yang tamak terhadap perempuan, 

tentu beliau tidak akan mengawini perempuan yang kebanyakan adalah janda dan 

secara ekonomi tidak menguntungkan. Allah SWT berfirman dalam AI-Quran 

Surat Al-Ahzab Ayat 50, yang artinya sebagai berikut: 

"Hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang 

telah kamu berikan maskawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang 

termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah 

untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki 

bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara ibumu yang turut hijrah bersama 

kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi 

mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang 

mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada 

mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya 

tidak menjadi kesempitan bagimu, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang.
59
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Pembolehan Poligami pada waktu itu sebenarnya hanyalah jalan yang ditempuh 

untuk meningkatkan posisi perempuan dan anak-anak yatim. Posisi mereka yang 

lemah seringkali mengakibatkan mereka tertindas tanpa mampu melawannya 

.Anak-anak yatim seringkali dikawini oleh ayah asuhnya sendiri tanpa diberikan 

mahar, karena tujuan dari perkawinan itu hanyalah untuk menguasai harta mereka. 

Pembolehan poligami itu sendiri sebenarnya bukanlah tujuan asli dari ayat 

tersebut. Poligami adalah salah satu jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW, 

untuk membebaskan perempuan dari ketidakadilan dan kesengsaraan akibat 

struktur masyarakat Arab yang patriakhis. Suatu keluarga akan lebih terjamin 

ketenangan dan kesejahteraannya jika bersifat monogami sebab dalam monogami 

itulah masing-masing diri dapat menyalurkan kasih sayang dan cinta kasih secara 

sempurna, serta keadilan akan lebih terjaga daripadanya, karenanya meskipun 

poligami dibolehkan namun hal itu bukanlah suatu keharusan untuk dilakukan. 

K. Hukum Poligami 

Poligami adalah ketentuan hukum yang diberikan oleh Allah kepada laki-laki. 

Dengan syarat tersebut, seorang lelaki boleh mengawini wanita lebih dari seorang 

yang tidak melebihi empat orang. Syariat poligami itu bukanlah berbentuk 

kewajiban, tetapi merupakan izin dan pembolehan. Namun, setiap muslim 

berkeyakinan bahwa hukum syariat yang diturunkan Allah bukan untuk 

kepentingan Dzat-Nya Yang Agung, karena Dia Maha Suci daripada bergantung 

pada mahluk. Segala apa yang diturunkan-Nya adalah untuk kemaslahatan atau 
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kepentingan hamba-hamba-Nya. Adapun hukum asal poligami dalam Islam adalah 

mubah. Artinya diperbolehkan dengan beberapa syarat, seperti halnya perkawinan 

yang dimulai dengan hukum Sunnah Muakkadah atau sunnah yang ditekankan. 

Hukum poligami juga bisa berubah-ubah sesuai kondisi seorang suami, bisa 

dianjurkan, wajib, bisa juga makruh dan haram. Artinya bukan substansi poligami 

itu sendiri yang berubah menjadi wajib atau haram, tetapi dilihat dari kondisi dan 

kapasitas pelakunya dan juga cara yang ditempuhnya untuk melakukan poligami. 

Bila caranya haram maka hukumnya haram. Jadi hukum poligami tergantung pada 

kondisi suami, kebutuhannya untuk kawin dan kemampuannya untuk memenuhi 

hak dan kewajibannya sebagai seorang suami. 

L. Syarat-syarat dan alasan Poligami. 

Islam melegalkan praktik poligami dengan syarat-syarat tertentu demi menjaga 

ketertiban dan stabilitas tatanan hidup masyarakat dan rumah tangga. Adapun 

syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan poligami menurut hukum 

Islam.  

Pertama, jumlah maksimal yang dibolehkan. Jumlah maksimal yang dibolehkan 

oleh Islam dalam poligami adalah empat orang isteri. Seorang laki-laki tidak boleh 

melakukan praktik poligami melebihi batas maksimal yang telah ditentukan. Hal 

ini telah ditegaskan dalam Al-Quran, Sunnah Nabi serta Ijma para ahli fiqih yang 

berkompeten. Kedua, berlaku adil terhadap isteri, para ahli fiqih bersepakat bahwa 

berlaku adil terhadap para isteri merupakan kewajiban bagi suami. Berlaku adil 
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merupakan syarat dibolehkannya poligami. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 

3: 

"Jika kamu khawatir akan berlaku tidak adil maka hendaklah kamu beristeri 

seorang saja".
60

 

Rasulullah SAWpada banyak kesempatan justru Iebih banyak menekankan prinsip 

keadilan berpoligami daripada poligaminya itu sendiri.  

(Hadist riwayat Daud, Turmudzi, Nasa`I dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah).  

Jadi jelaslah syariat keadilan ini sebenarnya merupakan inti dari seluruh konsep 

poligami. Adapun keadilan yang digariskan pada umumnya Ahli Fiqih sekarang 

ini adalah keadilan dengan sifatnya kuantitatif, secara lebih rinci terbagi dalam 3 

aspek yaitu: 

Adil dalam unsur materi dan bukan kasih sayang, adil dalam sikap dan perilaku 

serta adil dalam hal mengilir isteri-isterinya. Dasar yang dipakai oleh para Ahli 

Fiqih adalah Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 129. Berdasarkan alasan-alasan 

tersebut, maka para ulama Islam sejauh ini menyimpulkan bahwa manusia itu 

tidak akan pernah mampu berbuat adil, namun niat untuk berbuat adil itulah yang 

dinilai. Meskipun demikian, keadilan yang dicantumkan disini haruslah sejauh 

mungkin diupayakan dan didekatkan dari sudut pandang perempuan, sebab 

perempuanlah yang menjadi objek poligami. 
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Ketiga, Pemberian nafkah Seorang laki-laki yang hendak berpoligami harus 

memikirkan masalah nafkah (baik lahir maupun bathin), yang nantinya harus 

dipenuhi. Ia harus mampu menyediakan biaya untuk membelanjai, menafkahi 

perempuan yang dikawininya. Apabila dirinya merasa belum mampu, maka tidak 

boleh berpoligami, sebab hal itu justru mendatangkan ketidakadilan baik kepada 

dirinya sendiri, isterinya maupun anak-anaknya. 

1. Kerangka Teoritis  

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, 

asas, keterangan sebagai suatu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, 

dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan. Pada 

umumnya, teori bersumber dari undang-undang, buku atau karya tulis bidang ilmu 

dan laporan penelitian.
61

 Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi 

acuan dan bertujuan mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap 

relevan oleh peneliti.
62

 

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim  

Keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan bukan semata-mata peranan hakim 

sendiri untuk memutuskan, tetapi hakim meyakini bahwa terdakwa telah 

melakukan tindak pidana yang didakwakan dan didukung oleh alat bukti yang sah 

menurut Undang-undang.  
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Alat bukti inilah yang nantinya menjadi dasar pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan hukuman yang didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang 

saling berkaitan sehingga didapatkan hasil yang maksimal dan seimbang dalam 

teori dan praktek. Menurut Mackenzie ada beberapa teori pendekatan yang dapat 

digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan suatu 

perkara yaitu
63

 :  

1. Teori Keseimbangan  

Keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan 

oleh Undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara.  

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi  

Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih 

ditentukan oleh insting atau intuisi daripada pengetahuan hakim. Hakim dengan 

keyakinannya akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang sesuai.  

3. Teori Pendekatan Keilmuan  

Pendekatan keilmuan menjelaskan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim 

tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi semata tetapi harus dilengkapi dengan 

ilmu pengetahuan hukum dan wawasan keilmuan hakim. Sehingga putusan yang 

dijatuhkan tersebut, dapat dipertanggungjawabkan.  
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4. Teori Pendekatan Pengalaman  

Pengalaman seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam 

menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.  

5. Teori Ratio Decidendi  

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang 

mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok-pokok perkara 

yang disengketakan. Landasan filsafat merupakan bagian dari pertimbangan hakim 

dalam menjatuhkan putusan, karena berkaitan dengan hati nurani dan rasa keadilan 

dari dalam diri hakim.  

Hakim dalam putusannya harus memberikan rasa keadilan, menelaah terlebih 

dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian 

menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan 

putusan harus berdasar pada penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan 

yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat 
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ummnya dilakukan oleh laki-laki dalam hal pihak laki-laki ingin melakukan 
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poligami. Hal yang dilakukan oleh pihak laki-laki untuk melakukan poligami salah 

satunya melakukan pemalsuan identitas dengan mengaku masih berstatus perjaka. 

Seperti yang terjadi dalam kasus pembatalan perkawinan ini dimana Tergugat I 

digugat oleh Pemohon selaku Istri Pertama dengan alasan telah melakukan 

pemalsuan identitas dalam perkawinan poligami dengan Tergugat II. Namun 

demikian hal ini diketahui oleh Pemohon selaku Istri Pertama Tergugat I dan 

diajaukan pembatalannya ke pengadilan agama dengan alasan telah melakukan 

pelanggaran perkawinan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 

71. Majelis hakim pengadilan Agama kemudian mengabulkan permohonan 

Pemohon untuk membatalkan perkawinan antara tergugat I dengan Tergugat II. 

Majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat I telah terbukti melanggar ketentuan 

yang termasuk dalam faktor penyebab pembatalan perkawinan menurut Kompilasi 

Hukum Islam. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah, apakah faktor 

penyebab pembatalan perkawinan itu sendiri. Bagaimana pula akibat hukum 

pembatalan perkawinan bila terbukti perkawinan yang terjadi terdapat unsur 

pelanggaran.  

Kompilasi Hukum Islam sebagai sumber Hukum Islam memberikan petunjuk dan 

arah terhadap akibat yang timbul dari pembatalan perkawinan serta dapat 

memberikan penyelesaian yang jelas terhadap pembatalan perkawinan agar 

terlindungi hak masing-masing pihak terkait dalam pembatalan perkawinan 

tersebut. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan 

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

bertujuan untuk mempelejari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan 

menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam 

terhadap suatu faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu 

pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang 

bersangkutan.
64

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji 

hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, 

perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan 

umum, dan pasal demi pasal.
65

 Penelitian ini akan dikaji secara normatif dengan 

cara mempelajari dan meneliti dari lingkup dan materi ketentuan-ketentuan dalam 

UU No. 1 Tahun 1974 dan INPRES No.1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum 

Islam. 
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B. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif bertujuan 

untuk memaparkan atau memperoleh gambaran (deskripsi) tentang keadaan 

hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada waktu tertentu atau mengenai 

gejala yuridis yang terjadi dalam masyarakat.
66

 Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi secara lengkap dan jelas mengenai akibat hukum 

pembatalan perkawinan yang timbul pasca putusan pembatalan perkawinan. 

C. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah adalah proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui 

tahapan yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.
67

 Pendekatan 

masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (case study) 

dengan tipe judicial case study yaitu penerapan hukum pada kasus yang telah 

diputus oleh Pengadilan Agama Sengeti. 

D. Data dan Sumber Data 

Berdasarkan rumusan masalah yang digunakan maka penelitian ini menggunakan 

data kepustakaan, sedangkan sumber datanya adalah data sekunder yaitu data yang 

diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber 
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bacaan yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.
68

 Data sekunder 

meliputi: 

1. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu: 

a. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

b. INPRES no. 1 tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam 

c. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 

2.  Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, terdiri dari referensi literature hukum perkawinan. 

3. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum 

tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku penelitian hukum, jurnal 

dan internet. 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Studi Pustaka 

Studi Pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal 

dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas yang relevan dengan 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Studi pustaka dilakukan dengan cara 

mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen 

lainnya yang mendukung terhadap rumusan masalah. Studi pustaka memiliki 

tahapan penentuan sumber data sekunder, identifikasi data sekunder, inventarisasi 
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data yang sesuai dengan rumusan masalah dengan cara pengutipan atau 

pencatatan, serta pengkajian data yang sudah terkumpul guna menentukan 

relevansinya dengan kebutuhan rumusan masalah. 

2. Studi Dokumen 

Studi dokumen adalah mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang tidak 

dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Studi 

dokumen dilakukan dengan mengkaji Putusan Pengadilan Agama Nomor: 

144/Pdt.G/2012/PA.Sgt. 

F. Metode Pengolahan Data 

Data yang diperoleh kemudian diolah. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh 

adalah dari studi pustaka kemudian diolah melalui beberapa tahap.
69

 

1. Pemeriksaan Data 

Pemeriksaan data, yaitu mengoreksi kembali data yang diperoleh dari berbagai 

kepustakaan yang ada, menelaah isi Putusan Pengadilan Agama Nomor: 

144/Pdt.G/2012/PA.Sgt. Hal ini dilakukan untuk mengetahui data yang terkumpul 

sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah yang diteliti. 
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2. Klasifikasi Data 

Klasifikasi data yaitu menggolongkan data secara teratur, berurutan, logis 

sehingga mudah dipahami dan di interpretasikan. 

3. Sistematisasi Data 

Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan 

berdasarkan urutan masalah. 

G. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif, yaitu menguraikan dan 

menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar untuk 

memperoleh jawaban singkat yang dirumuskan secara deduktif. Berdasarkan 

analisis data kualitatif, maka hasil penelitian ini akan diuraikan dalam bentuk 

kalimat yang disusun secara sistematis, jelas, dan rinci sehingga dapat 

diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan secara deduktif untuk 

menjawab pokok bahasan yang ada.
70
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V. PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Faktor pembatalan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan. 

a. Perkawinan dilakukan dengan paksaan 

b. Perkawinan dengan seorang yang mempunyai hubungan darah dalam garis 

lurus keatas, kebawah, menyamping dan mempunyai hubungan susuan. 

c. Perkawinan dengan seorang yang mempunyai hubungan saudara dengan istri. 

d. Perkawinan dilakukan dengan seorang yang mempunyai hubungan oleh 

agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. 

e. Perkawinan dilakukan dengan seorang yang mempunyai ikatan perkawinan. 

f. Perkawinan dilakukan dengan seorang wanita yang sedang dalam masa iddah.  

g. Apabila suami istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan 

bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh 

dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan 

kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. 

h. Perkawinan dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak 

berwenang, wali perkawinan tidak sah atau tanpa dihadiri 2 (dua) orang saksi 
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dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke 

atas dari suami atau isteri, atau pegawai pencatat perkawinan. 

i. Pada waktu perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri. 

Faktor penyebab pembatalan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam. 

Perkawinan batal apabila : 

a. Suami melakukan perkawinan, padahal sudah mempunyai empat orang isteri 

sekalipun salah satu isterinya dalam iddah talak raj`i 

b. Seseorang mengawini bekas isterinya yang telah dili`annya 

c. Seseorang mengawini bekas isteri yang pernah dijatuhi tiga kali talak, kecuali bila 

bekas isteri tersebut pernah kawin dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba`da al 

dukhul dan telah habis masa iddahnya 

d. Perkawinan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan 

sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 

Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu : 

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas. 

2. Berhubugan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, 

antara seorang dengan saudara orang tua dan seorang dengan saudara neneknya. 

3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri. 

4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau 

paman sesusuan. 

5. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri. 
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Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: 

a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama 

b. Perempuan yang dikawini kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang 

mafqud. 

c. Perempuan yang dikawini masih dalam iddah  

d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana dalam pasal 7 

Undang-undang-undang No.1. tahun 1974 

e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak 

berhak 

f. Perkawinan dilaksanakan dengan paksaan. 

2. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan. 

a. Terhadap kedudukan anak  

Akibat pembatalan perkawinan ini tetap memiliki status hukum secara resmi 

sebagai anak kandung mereka, artinya mereka tetap memiliki status hukum secara 

resmi dengan Ibu dan Bapaknya. Karena putusnya perkawinan tidak serta merta 

memutuskan hubungan anak dengan orang tuanya, hubungan anak dengan kedua 

orang tuanya tidak dapat putus sampai kapan pun kecuali orangtuanya tidak 

mengakui anak sebagai darah dagingnya. 
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b. Terhadap harta bersama  

Apabila perkawinannya di batalkan, keputusan penyelesaiannya diserahkan pada 

bekas suami istri untuk membagi secara adil atau didasarkan menurut hukum 

agamanya masing-masing.  

c. Terhadap pihak ketiga  

Bagi pihak ketiga yang beritikad baik pembatalan perkawinan tidak mempunyai 

akibat hukum yang berlaku surut. Karena itu segala ikatan-ikatan hukum di bidang 

keperdataan atau perjanjian-perjanjian yang diperbuat oleh suami istri sebelum 

pembatalan adalah ikatan-ikatan dan persetujuan yang sah yang dapat 

dilaksanakan kepada harta perkawinan atau dipikul bersama oleh suami istri yang 

telah dibatalkan perkawinannya secara tanggung-menanggung, baik terhadap harta 

bersama maupun terhadap harta kekayaan masing-masing pribadi (pasal 28 ayat 2 

sub c). Namun apabila salah satu pihak ada yang tidak beritikad baik, maka pada 

pihak yang tidak beritikad baik dapat dibebani biaya, ganti rugi, dan bunga. 

Apabila sebelumnya perkawinan dilangsungkan tanpa adanya perjanjian 

perkawinan, maka pembagian harta yang diperoleh selama perkawinan hanya 

berlaku apabila harta perkawinan tersebut menguntungkan pihak yang beritikad 

baik. Maka apabila sebelum perkawinan harta yang dimiliki oleh pihak yang 

beritikad baik lebih sedikit dibandingkan pihak yang tidak beritikad baik, maka 

dilakukan pembagian harta perkawinan sehingga harta kekayaan pihak yang 

beritikad baik akan bertambah. Sebaliknya apabila sebelum perkawinan 
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dilangsungkan harta kekayaan pihak yang beritikad baik lebih banyak dibanding 

pihak yang tidak beritikad baik, maka tidak dilakukan pembagian harta 

perkawinan. Dikarenakan keputusan pengadilan tidak berlaku surut dalam arti 

keputusan pengadilan yang membatalkan perkawinan berlaku saat keputusan 

pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian walaupun 

perkawinan itu tidak sah, namun karena perkawinan ini dilakukan dengan itikad 

baik, maka diberi pengecualian dalam hal harta bersama yang diperoleh selama 

perkawinan berlangsung, yakni setelah perkawinan dibatalkan masing-masing 

mantan suami dan mantan istri tetap memperoleh harta bersama. 

B. Saran 

1. Bagi para praktisi hukum yang mengadili dan memutus perkara pembatalan 

perkawinan harus jeli dan teliti agar putusan yang dikeluarkan dapat memberikan 

suatu keadilan pada para pihak, dan dapat juga dijadikan panutan terhadap 

perkara-perkara pembatalan perkawinanyang timbul di kemudian hari. Sehingga 

dimasa yang akan datang apabila ada perkara yang sejenis putusan ini dapat 

dijadikan rujukan ataupun menjadi yurisprudensi dan mempermudah hakim dalam 

memutus perkara.   

2. Bagi para pihak yang berwenang dalam pencatatan suatu perkawinan, seyogyanya 

lebih teliti dalam memeriksa berkas-berkas yang diajukan oleh pasangan yang 

hendak melaksanakan perkawinan.  

3. Bagi para pasangan yang akan melaksanakan perkawinan seyogyanya mengetahui 

dengan pasti dan jelas mengenai jati diri pasangannya, sehingga tidak terjadi 



91 

pemalsuan identitas atau salah sangka mengenai diri calon suaminya. Jangan 

percaya dengan calon suami begitu saja hanya dikarenakan rasa sayang atau 

dengan dalih telah mengenal sekian lama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



92 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

A. BUKU 

Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung. Citra 

Aditya Bakti. 

Muhammad, Abdulkadir. 2010. Hukum Perdata Indonesia. Bandung. Citra Aditya 

Bakti.  

Rahman Ghozali, Abdul. 2008. Fiqh Munakahat. Jakarta. Kencana Prenada Media 

Group. 

Rahman I Doi, Abdur. 1992. Perkawinan dalam Syariat Islam. Jakarta. Rineka Cipta.  

Rofiq, Ahmad. 2003. Hukum Islam di Indonesia. Jakartta. Rajawali Pers. 

Khoirudin, Ahrum, 1999. Pengadilan Agama, Bandung. Citra Aditya Bakti.  

Syarifuddin, Amir. 2011. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta. Kencana 

Prenada Media Group.  

Furqan, Arif. 2002. Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum. Jakarta. Depatemen Agama RI  

Ahmad Saebeni, Beni. 2008. Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang. 

Bandung. Pustaka Setia. 

Jamalluddin. 2016. Buku Ajar Hukum Perkawinan, Lhokseumawe. Unimal Pers. 

Aprilyana Sembiring, Idha. 2007. Berbagai Faktor Penyebab Poligami Di Kalangan 

Pelaku Poligami Di Kota Medan. Medan. Jurnal Equality. 

Az-Zahrani, Musfir. 1996. Poligami dari Berbagai Persepsi, Jakarta. Gema Insani 

Press.  

Mardani. 2011. Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern. Yogyakarta. Graha Ilmu. 

Ramulyo. 1996. Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-undang 

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta. Bumi Aksara.  



93 

Samidjo, 1985. Pengantar Hukum Indonesia, Bandung. Armico. 

Thalib. Sayuti. 1986. Hukum Kekeluargaan Indonesia. Jakarta. UI-Pers. 

Soemiyati, 2007. Hukum Perkawinan Islam  dan Undang-Undang Perkawinan.  

Yogyakarta. Liberty.  

Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta. UI-Press. 

Ali, Zainudin. 2006.  Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika.  

  Sumber Hukum 

Undang–undang nomor 1 Tahun 1974 

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. 

Al-Qur’an  

Al-Hadits  
 


