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ABSTRAK
Sholikah,Haniatus.2021.Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan

No.74/Pdt.G/2020/Pa.PoTentang Pembatalan Perkawinan Di
PengadilanAgamaPonorogo.Skripsi.JurusanHukum Keluarga
Islam FakultasSyariahInstitutAgamaIslam Negeri(IAIN)Ponorogo.
Pembimbing,Drs.Muhsin,MH.

KataKunci:TinjauanYuridis,PutusanPengadilan,PembatalanPerkawinan

Pembatalanperkawinandapatterjadikarenaadanyaputusandari
PengadilanNegerimaupunPengadilanAgamayangdikarenakandalam
sebuahperkawinantersebutitumengandungkekurangansyarat-syarat.
Batalnya suatu perkawinan dimulaisetelah adanya keputusan dari
PengadilanAgamayang mempunyaikekuatanhukum tetap dantidak
berlakusurutsejaksaatberlangsungnyaperkawinan

Masalahyangmenjadifokusdalam penelitianiniadalah(1).Bagaimana
tinjauan yuridis terhadappembatalan perkawinan dalam putusan
No.74/Pdt.G/2020/Pa.PoDiPengadilanAgamaPonorogo?.(2).Bagaimana

implikasiyuridisbagipara pihakpada pembatalan perkawinan dalam
PutusanNo.74/Pdt.G/2020/Pa.Po?

Metodeyangdigunakandalam penelitianiniketikamemperoleh
data dalam penelitian iniadalah menggunakan (library research),dan
adapundalam teknikanalisisdatayangdipakaidalam penulisanskripsiini
adalahdenganteknikdeskriptifanalitisdenganpolapikirdeduktif.

Darihasilpembahasanskripsiinidapatdisimpulkanbahwa(1).
Pembatalan perkawinan dalam putusan No.74/Pdt.G/2020/Pa.Po Di
PengadilanAgamaPonorogoyaitupertimbanganhakim dalam pasal27
ayat(2)joPasal72ayat(2)kompilasihukum islam,dalam perkawinan
antaraTermohonIdanTermohonIIbanyakterkandungkemudharatanjika
tidakdibatalkan,dan adanya unsurpenipuan yang direncanakan oleh
TermohonIIdariawalsebelum adanyaperkawinantersebutyangdimana
itumenyalahiundangundangyangada.(2).Implikasiyuridisbagiparapihak
padapembatalanperkawinandalam putusanNo.74/PDT.G/2020/PA.PO
DiPengadilanAgamaPonorogomencakup3(tiga)halyaitu:(a).Putusnya
hubungansuamiistriantaraTermohonIdenganTermohonIIkarenatelah
melangsungkanperkawinandenganmemalsukanidentitasolehTermohon
Iyangmengakumasihjejaka.(b).Mengenaianakyangdilahirkandari
perkawinan Termohon Idengan Termohon IIyang dibatalkan oleh
keputusanpengadilan,makakedudukananakyanglahirsebagaiakibat
perkawinanyangdibatalkan,dianggapsebagaianaksah,sehinggaberhak
ataspemeliharaan,pembiayaan,sertawarisdarikeduaorangtuanya,(c).
Mengenaihartabersama,keputusanpembatalanperkawinantidakberlaku
surutterhadap harta Bersama,dalam perkara inipembagian harta
bersamadiserahkansesuaidengankesepakatanmasing–masingpihak.
Mengenaipembagianhartabersamamakahartabersamaharusdibagi
secaraberimbang.
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BABI

PENDAHULUAN

A.LatarBelakangMasalah

Manusia sebagai makhluk sosial berfungsi terhadap

masyarakatartinyamemilikikemampuanuntukmelakukanhubungan

denganoranglain.Sifatsosialyangdimilikimanusiasesuaidengan

fitrahnya,yaituadanyakesedianuntukmelakukaninteraksidengan

sesamamya.Keluarga merupakan susunan masyarakatyang paling

kecil.Keluargaadalahssebuah unitkecilterkecildarimasyarakat

terdiridarisekumpulan orang dengan dihubungkan oleh ikatan

pernikahan secara legal,adopsi,maupun pertalian darah dan

mempunyaitujuanyangsama.1

Agama Islam telah memberikan wadah penyalur naluriah

manusiauntukhidupberpasanganmelaluijalurperkawinan.Dengan

adanya perkawinan,manusia dapat hidup berpasangan secara

terhormatsesuaidengankedudukanmanusiasebagaimakhlukyang

berkehormatan. Oleh karena itu,sangat relevan apabila Islam

mengaturmasalah perkawinan dengan telitidan terperinciuntuk

membawa umat manusia hidup berkehormatan,sesuaidengan

kedudukanumatmuliaditengah-tengahmakhlukAllahyanglain.2

PernikahanmerupakanSunnatullahyangumum danberlaku

berlakupadasemuamakhluknya.Baikpadamanusia,hewanmaupun

1Arifuddin,KeluargaDalam PembentukanAkhlakIslamiahKajianDakwahIslam
MelaluiPendekatanFenomenologi(Yogyakarta:Ombak,2015),53

2AhmadAzhariBasyir,Hukum perkawinanIslam(Yogyakarta:UIIPress,1999),1
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2

tumbuh-tumbuhan.IaadalahsuatucarayangdipiliholehAllahSWT,

sebagai jalan bagi makhuknya untuk berkembangbiak, dan

melestarikanhidupnya.Nikahmenurutbahasa:al-jam’udanal-dhamu

yangartinyakumpul.Makanikah(zawaj)yangartinyaakadnikah.

Definisiyang hampirsama dengan diatasjuga dikemukakan oleh

RahmatHakim,bahwankatanikahberasaldaribahasaArab“nikahun”

yangmerupakanmasdaratauasalkatadarikatakerja(fi’ilmadhi)

“nakaha”sinonimnya “tazawwaja”kemudia diterjemahkan didalam

bahasaIndonesiasebagaiperkawinan.3

DiIndonesiaPerkawinandiaturdalam Undang-undangNomor

01 Tahun1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor09 tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor01 tahun1974.Bagiorang yang beragama

Islam berlakujugaInstruksiPresiden,Nomor01Tahun1991tentang

Kompilasi Hukum Islam sebagai pelengkap dari Undang-

UndangNomor01 Tahun 1974.Didalam pasal1 Undang-Undang

Nomor01Tahun1974merumuskanpengertianperkawinansebagai

berikut:“Perkawinan adalah ikatanlahirbatin antara seorang pria

denganseorangwanitasebagaisuamiistridengantujuanmembentuk

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkanKetuhananYangMahaEsa”4

3Tihamidan SohariSahrani,Fikih Munakahat:Kajian Fikih Nikah Lengkap
(Jakarta:PTRajaGrafindoPersada,2009),6-7

4DakwatulChairah,Hukum PerkawinanIslam diIndonesia(Surabaya:UINSA
Press,2014),07.
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Disamping penjelasan diatas definisipernikahan menurut

hukum islam adalahakadyangsangatkuat(MitsaqonGhalizan)untuk

mentaatiperintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Uangkapan “akad” yang sangat kuat atau Mitsaqon Ghalizan

merupakanungkapandaripenjelasan“Ikatanlahirbatin”yangterdapat

dalam rumusanUndang-undangyangmengandungartibahwaakad

perkawinanitubukanlahsemataperjanjianyangbersifatkeperdataan5

Perkawinan diaturoleh Hukum Islam dan Hukum Negara

dengan sangatterperinci. Suatu perkawinan dianggap sah baik

menuruthukum Islam maupunhukum negarabilamanapernikahanitu

dilakukandengancarayangmemenuhisegalarukundansyarat-syarat

sertatidakmelanggarlaranganperkawinan.Apabilaterjadiperkawinan

yangmelanggarlaranganperkawinanatautidakmemenuhisalahsatu

rukundansyarat-syaratperkawinan,makaperkawinantersebuttidak

sahdandapatdibatalkanataudiputuskan.Putusnyaikatanperkawinan

bisa dapat dimungkinkan juga karena adanya keputusan

daripengadilan,baikPengadilanNegerimaupunPengadilanAgama.

Putusnyaikatanperkawinanatasdasarputusanpengadilaninidapat

terjadikarena adanyapermohonan pembatalan perkawinan yang

diajukanolehpihakyangberkepentinganataudirugikanakibatadanya

perkawinantersebut.Untukmencapaitujuandariperkawinantersebut,

unsuryang harusadaadalah persetujuan dan kerelaan darikedua

5AmirSyarifuddin,Hukukm Islam DiIndonesia:AntaraFiqohMunakahatdan
Undang-undnagPerkawinan,(Jakarta:Kencana,2006),cet.Ke-3,40
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belahpihakuntukmenjalinikatanperkawinan.6

Dengan persetujuan dan kerelaan untuk menjalin ikatan

perkawinantersebutberartitelahterciptapersamaanlangkahsebagai

ikatan janjisucidanlandasan yang kokoh dalam menjalanihidup

berkeluarga,apabila seorang priadan wanita telah sepakatuntuk

melangsungkanikatanjanjisucidalamperkawinan,ituberartimereka

telah berjanjiakan taatdan tunduk pada peraturanyang berlaku

selama perkawinan itu berlangsung maupun setelah perkawinan

ituputus.Meskipundalam perkawinanseseorangitutelahmemenuhi

syarat danrukun perkawinan,namun masih ada halyang bisa

menyebabkanperkawinanituterhalangi,ataujugabisadisebutdengan

katalainyaitularanganterjadinyaperkawinan.7

Dalam Pernikahan antara Termohon Idengan Termohon II

dilaksankan pada tanggal24 Desember2019 yang dicatatoleh

pegawaipencatatNikahKantorUrusanAgamaKecamatanNgrayun

Kabupaten Ponroogo dengan kutipan Akta Nikah Nomor

0545/023/XII/2019.Setelah pernikahan tersebutTermohon Idan

TermohonIItinggaldirumahorangtuaTermohonI.Ditengahrumah

tangganya,KepalaDesaTermohonImemberikaninformasikepada

KepakaKUA NgrayunbahwaTermohonIternyatamasihberstatus

kawindenganistripertamanyayangtercatatpernikahannyadiKUA

Ngrayun tertuang pada Akta Nikah Nomor 0128/057/III/2013

6Sudarsono,Hukum PerkawinanNasional(Jakarta:PTRINEKACIPTA,1991),40.
7
AbdulManan,AnekaMasalahHukum PerdataIslam diIndonesia(Jakarta:

KENCANA,2006),27.
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tertanggal27 Maret2013 dan masih terikatsah belum pernah

dilaksanakanperceraian.

OlehsebabituPihakberwenangyaituKepalaKUAKecamatan

Ngrayun melakukan klarifikasi yang disampaikan Kepala Desa

tersebutdanternyatabenarsepertiyangdisampaikan.Makadariitu

Kepala KUA Kecamatan Ngrayun mengajukan permohonan

pembatalanperkawinanpadaPengadilanAgamaPonorogodengan

alasanbahwatermohonImelakukanpemalsuanidentitasyangsudah

menikah menjadijejaka dengan dibuktikan suratketerangan dari

kepaladesayangmenerangkanTermohonIjejaka,tujuannyaagar

bisamenikahiTermohonIIyangkiniberstatusjandaCerai.Olehsebab

itu Kepala KUA Kecamatan Ngrayun mengajukan gugatan ke

PengadilanAgamaPonorogo.

Dalam Permohonan Pembatalan perkawinan pada Nomor

74/Pdt.G/2020/Pa.PotercatatbahwaperkawinanTermohonIdengan

TermohonIIpadadasarnyatidakmemenuhisyaratperkawinansebab

ketika akad nikah termohon Imasih terikatperkawinan dengan

perempuanlainsehinggauntukdapatmelakukanperkawinandengan

TermohonIIseharusnyatermohonImengajukanizinpoligamikepada

pengadilan dan memenuhi syarat poligami akan tetapi pihak

TermohonImalahmelakukantindakanpemalsuandatauntukbisa

melakukan pernikahan. Maka Majelis Hakim dalam

permusyawaratannyaberpendapatpermohonanPemohonberalasan
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danberdasarhukum,sehinggapatutdikabulkan.

DaripenjabarandatadiataspihakKUA mengajukanperkara

kepadaPengadilanAgamaPonorogoyangtertuangdalam Putusan

perkaraNomor74/Pdt.G/2020/Pa.Potentangpembatalanperkawinan

antarapemohonIdanpemohonII,dimanadalam perkaratersebut

diuraikantentangpembsatalanperkawinankarenaadanyapemalsuan

identitas pada waktu berlangsungnya perkawinan,dalam undang-

undang perkawinan yaituPasal24,27 ayat1 dan 2 menjelaskan

bahwabarangsiapakarnaperkawinanmasihterikatdirinyadengan

salah satu darikedua belah pihakdan atasdasarmasih adanya

perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan,seorang

suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan

perkawinanapabilaperkainandilangsungkandibawahancamanyang

melanggarhukum,seorang suamiatau istridapatmengajukan

permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu

berlangsungnyaperkawinanterjadisalahsangkamengenaidirisuami

atauistri.

Halinidiperkuatdengankompilasihukum islam yaituPasal72

ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa suatu pernikahan bisa batal

apabilaperkawinandilangsungkandibawahancamanyangmelanggar

hukum,padawaktuberlangsungnyaperkawinanterjadipenipuanatau

salah sangka mengenai diri suami atau isteri,dalam kasusu

pernikahan initermohon Imengaku masih jejaka padahalsudah
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mempunyaiistri.

PembatalanperkawinanmerupakansuatuputusanPengadilan

yangdiwajibkanmelaluipersidanganbahwaperkawinanyangtelah

dilangsungkantersebutmempunyaicacathukum.Halinidibuktikan

dengantidakterpenuhinyapersyaratan danjugarukunnikahatau

disebabkandilanggarnyaketentuanyangmengharamkanperkawinan

tersebut.8

Berdasarkanuraiandiatas,denganadanyaperkarapembatalan

perkawinanataspermohonanKepalaKUAKecamatanNgrayun,maka

penelitimenganggap halinimenarik untuk ditelitilebih lanjut

bagaimana Perspektif Yuridis daripembatalan perkawinan yang

ditetapkanhakim PengadilanAgamaPonorogodalam bentukskripsi

dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan

No.74/Pdt.G/2020/Pa.Po Tentang Pembatalan Perkawinan Di

PengadilanAgamaPonorogo”

B.RumusanMasalah

Berdasarkanpaparanlatarbelakangdiatas,rumusanmasalah

dalam penelitianiniadalah:

1.Bagaimanatinjauanyuridisterhadappembatalanperkawinandalam

putusanNo.74/Pdt.G/2020/Pa.PoDiPengadilanAgamaPonorogo?

2.Bagaimana implikasiyuridis bagipara pihak pada pembatalan

perkawinandalam PutusanNo.74/Pdt.G/2020/Pa.Po?

8RahmatHakim,Hukum PerkawinanIslam (Bandung:PustakaSetia,2000),crt,
Ke-1,187.
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C.TujuanPenelitian

Adapuntujuanyang diharapkanpenulisdalam penelitianini

adalah:

1.Untukmenjelaskantinjauanyuridisterhadappembatalanperkawinan

dalam putusan No.74/Pdt.G/2020/Pa.Po DiPengadilan Agama

Ponorogo

2.Untuk menjelaskan implikasi yuridis bagi para pihak pada

pembatalanperkawinandalam PutusanNo.74/Pdt.G/2020/Pa.Po

D.Manfaatpenelitian

Dalam pembuatan skripsi ini, penulisan berharap dapat

bermanfaatbaiksecarateoritismaupunpraktis,diantaranyaadalah

sebagaiberikut.

1.Teoritis

Dengan penilitian ini diharapakan dapat memberikan

konstribusisecarateoritisdalam perkembanganilmu,khususnya

ilmu yang berkaitan dengan Hukum Keluarga Islam.Selain itu,

harapan besardaripenulis mudah-mudahan hasilpenelitian ini

nanti dapat memberikan konstribusi dalam penyelesaian

problematikanactualyangberkaitandenganHukum KeluargaIslam

sehingga terwujudnya kemaslahatan bersama dibidang Hukum

KeluargaIslam.

2.Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat
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membantumasyarakatuntukbertindaksesuaidenganketentuan

hukum islam.Selain itu juga dapatdijadikan pedoman dalam

melakukankegiatanyangberkaitandenganHukum KeluargaIslam,

sehingga menjadireferensidalam mengarahkan suatu tindakan

yangsesuaidenganHukum keluargaIslam yangsesuaidengan

tujuanyaituterciptanyakemaslahatanbersama,sekaligusmenolak

mafsadahyangmungkinterjadidalam lingkupHukum Keluarga

Islam.

E.TelaahPustaka

Adapunbeberapaliteraturyanghampirsamadenganpenelitian

tentangpengupahan,diantarasebagaiberikut:

SkripsikaryaKhoiriyatulBadriyah,padatahun2020,jurusan

Hukum KeluargaIslam,FakultasSyariah,InstitutAgamaIslam Negeri

Surakarta dengan judulAnalisis putusan Hakim pada perkara

pembatalanperkawinanyangdisebabkanpemalsuanidentitas(studi

kasus putusan Pengadilan Agama Boyolali

No.1376/pdt.G/2009/Pa.Bi).Skripsiinimengangkatmasalahtentang

bagaiamanadasarpertimbanganmajelishakim PengadilanAgama

Boyolaliuntuk mengabulkan perkara perkawinan serta apa akibat

hukum yangditimbulkandariputusantersebutsertanilaikeadilan

putusan Pengadilan Agama Boyolali. Skripsi ini menggunakan

pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis.
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Kesimpulandariskripsiiniadalahbahwapertimbanganhakim yang

menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan daripengadilan

Agamadisebabkanperkawinantersebuttidakmemenuhisyarat-syarat

perkawinan,danjuganilaikeadilanterhadapputusaninisudahsesuai

denganpemikiranhanskelsenyaknikeadilanberartipemeliharaan

daritatanan hukum positifyangada.Penerapandarisuatutatanan

harusbetul-betulberdasarkan pada kehendakdaritatanan hukum

positif.9

PerbedaanskripsikaryaKhoiriyatulBadriyahdenganpenelitian

yangpenelitikajisebernayasamatentangpembatalanperkawinan

hanya saja penelitilebih fokus pada tinjauan yuridisnya terhadap

pembatalan perkawinan oleh Kepala KUA Kecamatan Ngrayun

Kabupaten Ponorogo dalam Putusan No.74/pdt.G/2020 serta

implikasiyuridisdariPutusanNo.74/pdt.G/2020yangdiajukanoleh

Kepala KUA Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo bagipara

pihaknya.Dengan menggunakan jenis penelitian Field Research

denganmetodependekatanpenelitianyuridisnormative.

SkripsikaryaMuhammad Muslih,pada tahun 2011,dengan

JudulPemalsuanidentitassebagaipenyebabpembatalanperkawinan

(studi kasus di pengadilan Agama Jakarta TimurNo.

1852/Pdt.G/2009/Pa.Jt).Skripsiinimengangkatapalatarbelakang

yangmneyebabkanterjadinyapemalsuanidentitasbagimasyarakat

9KhoiriyatulBadriyah,Analisis Putusan Hakim Pada Perkara Pembatalan
Perkawinan yang Disebabkan Pemalsuan Identitas,studikasusPutusan Pengadilan
AgamaBoyolaliNo.1376/pdt.G/2009/Pa.Bi,Skripsi(Surakarta:IAINSurakarta,2020)
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sehinggamenimbulkanpembatalanperkawinansertaaktanikahbaru

yang diuapayakan istridalam Pencatatan Nikah dinyatakan tidak

memunyaikekuatan hukum oleh majelis hakim serta bagaimana

pertimbanganmajelishakim terhadapputusantersebut.Skripsiini

menggunakanpendekatankualitatifdenganjenispenelitianhukum

normatifdanhukum empiris.KesimpulandariskripsiinibahwaMejelis

Hakim merujukpadaUURINo.1Tahun1974,al-qur’an.Sunnah,pasal

2UUNo.1Tahun1974,KompilasiHukum Islam danpasal130HIRdan

peraturanMARINo.1Tahun2008tentangkeharusanmediasi.Adapun

penyebabpernikahanyangterburu-burutanpamematuhisyaratdan

rukunpernikahnyangmanaSuratIzinKawindariCalonpengantin

yangberstatusPOLRIkinisudahbkadaluwarsadanjugaterjadinya

hamildiluarnikah.10

PerbedaanskripsikaryaMuhammadMuslihdenganpenelitian

yang penelitikajibahwa penelitikinilebih fokus pada tinjauan

yuridisnya terhadap pembatalan perkawinan oleh Kepala KUA

Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dalam Putusan

No.74/pdt.G/2020 serta implikasi yuridis dari Putusan

No.74/pdt.G/2020 yang diajukan oleh Kepala KUA Kecamatan

Ngrayun Kabupaten Ponorogo bagi para pihaknya. Dengan

menggunakan jenis penelitian Field Research dengan metode

pendekatanpenelitianYuridisNormatif.

10Muhammad Muslih,Pemalsuan Identitas SebagaiPenyebab Pembatalan
Perkawinan,Studi kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur No. perkara
1852/pdt.G/2009/Pa.JT,Skripsi(Jakarta:UniversitasSyarifHidayatullah,2011)
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SkripsikaryaNurSariRahayu,padatahun2017,denganjudul

Evektifitas pelaksanaan pasal9 PMA No.11 Tahun 2007 tentang

pencatatan perkawinan sebagaiupaya meminimalisirpemalsuan

identitasdiKUASimokertoSurabaya.Skripsiinimengangkattentang

implementasi pasal9 PMA NO.9 Tahun 2007 sebagaiupaya

meminimalisir pemalsuan identitas serta apa faktor yang

menyebabkanefektivitaspelaksanaanpasal9PMANo.0Tahun2007.

Skripsiinimenggunakan jenis penelitian sosiologihukum/empiris

denganpendekatankualitatif.Kesimpulandariskripsiinibahwapasal

9PMA No.9Tahun2007padarealitanyamasihditemukanadanya

kasuspemalsuanidentitasyangterjadi,itudikarenakanpasaltersebut

membukapeluangterjadinyapemalsuanidentitasyangmanadalam

pasaltersebuthanyamenjelasknatentangpersyaratanadministrasi

sajatanpaadanyapemeriksaanlebihlanjutkepadacalonpengantin.

Jadipasalinidianggapmasihkurangefektif.Sedangkanuntukfaktor

yang menyebabkan efektivitas pelaksanaan pasaltersebutkarna

ketentuannyakurangmendetail,paraturhukum yangkurangteliti,atau

masyarakatyangtidaksadaratautaatpadahukum,mauounfasilitas

yang tersedia nuntuk mendukung pelaksanaan hukum sangan

minim.11

Perbedaan skripsikarya NurSariRahayu dengan penelitian

11NurSariRahayu,EvektifitasPelaksanaanPasal9PMA No.11Tahun2007
Tentang Pencatatan Perkawinan SebagaiUpaya MeminimalisirPemalsuan Identitas
StudiKasusdiKUA KecamatanSimokertoSurabaya, Skripsi(Surabaya:UIN Sunan
Ampel,2017)
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yangpenelitikajibahwapenelitilebihfokuspadatinjauanyuridisnya

terhadap pembatalan perkawinan oleh Kepala KUA Kecamatan

NgrayunKabupatenPonorogodalam PutusanNo.74/pdt.G/2020serta

implikasiyuridisdariPutusanNo.74/pdt.G/2020yangdiajukanoleh

Kepala KUA Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo bagipara

pihaknya.Dengan menggunakan jenis penelitian Field research

denganmetodependekatanpenelitianYuridisNormativ.

Skripsikarya DwiAnjani,pada tahun 2020,dengan judul

Batalnya perkawinan poligami akibat pemalsuan identitas istri

(Analisis Putusan Pengadilan Agama pemalang

No.2256/Pdt.G/2011/Pa.Pml). Skripsi ini mengangkat tentang

bagaimanabatalnyaperkawinanpoligamiakibatpemalsuanidentitas

tersebutsertabagaimanaakibathukum perkawinanpoligamidengan

pemalsuanidentitasterhadapanak-anakdanhartayangditinggalkan.

Skripsiinimenggunakanjenispenelitiannormativeempirisdengan

pendekatanKualitatifdenganmetidedeskriptifanalisis.Kesimpulan

dariskripsiinibahwapemalsuanidentitasistridalam perkawinan

dapatmengakibatkanpembatalanperkawinansesuaidenganpasal24

dan27ayat(2)UUNo.1Tahun1974danpasal71huruf(a)Kompilasi

Hukum Islam.Dan untukstatus anakkarena adanya pembatalan

perkawinan maka tetap sebagaianka yang sah,menegenaiharta

bersamadapatdiselesaikanmenuruthukumnyamasing-masingbaik
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menuruthukum silam,hukum adatatauhukum lainnya.12

PerbedaanskripsikaryaDewiAnjanidenganpenelitianyang

penelitikajibahwa penelitilebih fokus pada tinjauan yuridisnya

terhadap pembatalan perkawinan oleh Kepala KUA Kecamatan

NgrayunKabupatenPonorogodalam PutusanNo.74/pdt.G/2020serta

implikasiyuridisdariPutusanNo.74/pdt.G/2020yangdiajukanoleh

Kepala KUA Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo bagipara

pihaknya.Dengan menggunakan jenis penelitian Field research

denganmetodependekatanpenelitianYuridisNormatif.

F.Metodepenelitian

Metodepenelitianyangdigunakanpenulissebagaiberikut:

1.Jenisdanpendekatanpenelitian

Jenispenelitianyangdigunakandalam penulisanskripsiini

adalah penelitian yuridis normatif,yaitu penelitian hukum yang

dilakukandengancaramenelitibahanpustakaataudatasekunder

dengancaramelakukanpenelusuranterhadapperaturan-peraturan

dan literatur-literaturyang berkaitan dengan permasalahan yang

diangkatdalam skripsiini.

Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah

deskriptifanalitis,maksudnyaadalahdaripenelitianinidiharapkan

dapatdiperolahgambaransecarasistematistentangpermasalahan

12 DwiAnjani,BatalnyaPerkawinanPoligamiAkibatPemalsuanIdentitasIstri
(AnalisisPutusanPengadilanAgamaPemalangNo.2256/pdt.G/2011/Pa.Pml),Skripsi
(Tegal:UniversitasPancasakti.2020)
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yangdibahasdalam skripsiini.Analisisdilakukansecaracermat,

bagaimanamenjawabpermasalahandanmenyimpulkansolusidari

permasalahantersebut.13

2.KehadiranPeneliti

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti sangat

diperlukan sekaligus merupakan perencana, pelaksana,

pengumpukan data,analisis,penafsiran data dan pada akhirnya

penelitimenjadipelaporhasilpenelitiannya.14

3.LokasiPenelitian

Lokasi yang peniliti pilih yaitu di Pengadilan Agama

Ponorogo.Kegiatantersebutdimaksudkanagarmendapatkandata

yang generaldan akuratsehingga dapatmencapaihasilyang

maksimal,sertapenelitianinidapatdinilaisebagaikaryapenelitian

yangbaik.

PenelitimemilihPengadilanAgamaPonorogosebagailokasi

penelitianyangterkaitdenganpembatalanperkawinan,karenadi

Pengadilan Agama Ponorogo tersebut terdapat kasus

pembatalanperkawinan poligamidalam putusan perkara Nomor

74/Pdt.G/2020/Pa.Po15

13SoerjonoSoekantodanSriMamudji,PenelitianNormatif(UIPress,Jakarta,
2006),30

14Ibid.,169.
15Burhan Bungin,Metode Penelitian Sosialdan Ekonomi(Jakarta:Kencana

PrenadaMedia,2013),129.
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4.DatadanSumberData

a.Data

Data adalah fakta yang dapat ditarik menjadi suatu

kesimpulandalam kerangkapersoalanyangdikerjakan.16 Dataini

berupasemuadatayangberkaitandenganpembatalaperkawinan,

dan putusan dari Pengadilan Agama Ponorogo Nomor

74/Pdt.G/2020/Pa.Po.

b.SumberData

Karenajenispenelitianskripsiiniadalahpenelitianyuridis

normatifmakadatayangdiperlukandalam skripsiiniadalahdata

sekunder.Jenisbahankepustakaankhususnyadalam penelitian

hukum ituberupa:

1)SumberDataPrimer

Sumberdata primeryaitu norma atau kaidah dasar

sepertidan peraturan perundang-undangan yang berkaitan

dengan hukum perkawinan yaitu Undang-undang Nomor1

Tahun 1974 tentang Perkawinan,PP Nomor9 Tahun 1975

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor Tahun 1974

tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam putusan

pengadilanAgamaPonorogoNomor74/Pdt.G/2020/Pa.Podan

16 Hendri Tanjung dan Abrista Devi,Metode Penelitian EkonomiIslam
(Jakarta:GramataPublishing,2013),76.
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Pihak-pihakyangterkaitdariPutusantersebut.

2)SumberDataSekunder

Sumberdata sekunderdaripenelitian iniyaitu bahan

yangmemberipenjelasantentangbahanhukum primeryang

berupabuku,hasilpenelitian,hasilkaryadalam bidanghukum

perkawinan.17

5.TeknikpengumpulanData

Teknik pengumpulan data pada penelitian inimeliputi

wawancaradan dokumntasi.Teknim tersebutdijabarkan sebagai

berikut:

a.Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumoulan data ang diperoleh

melaluidokumen-dokumen atau buku-buku,dan tulisan-tulisan

yang ada kaitannya dengan masalah penelitian18 dokumentasi

bisaberbentuktulisan,gambar,ataukarya-karyamonumentaldari

seseorang.19

b.Wawancara

Dalam pengumpulandata,penelitimelakukanwawancara.

Wawancaraadalahprosesmemperolehketeranganuntuktujuan

penelitiandengancaraTanyajawabsambilbertatapmukaantara

penanya dan penjawab dengan menggunakan alat yang

17SujonoSukantodanSriMamuji,PenelitianNormatif(UIPress,Jakarta),2006
18SuharsimiArikunto,ProsedurPenelitian:SuatupendekatanPraktik(Bandung:

RinekaCipta,2006),158.
19Sugiyono,MetodepenellitianKuantitatif,KualitatifdanR&D(Bandung:Alfabrta,

2013),240.



18

18

dinamakan Intervew guide (panduan wawancara).20 Dalam

penelitianini,bajwadokumentasidigunakansebagaipelengkap

metode wawancara yang dilakukan.Dokumentasidigunakan

untukmemperolehdatamengenaipermasalahanyangditeliti.

6.AnalisisData

Analisidataadalahprosesmencaridanmenyusunsecara

sistematis data yang diperoleh darihasilwawancara,catatan

lapangan,danbahan-bahanlain,sehinggadapatmudahdipahami,

dantemuannyadapatdiinformasikankepadaoranglain.21 Dalam

menganalisadatayangbersifatkualitatifakandilakukandengantiga

alurkegiatan yang terjadisecara bersamaan yaitu reduksidata,

penyajiandata,danpenarikankesimpulan/verifikasi.Sebagaimana

dijelaskanberikutini:22

a.Reduksidataadalahprosespemilihan,pemusatanperhatianpada

penyederhanaan,pengabstrakan,dan transformasidata kasar

yangmunculdaricatatan-catatantertulisdilapangan.

b.Penyajiandata(Display)adalahsekumpulaninformasitersusun

yang memberkemungkinan adanyapenarikan kesimpulan dan

pengambilan putusan.Melaluidata yang disajikan,dilihatdan

dipahamiapayangsedangterjadidanapayangharusdilakukan

berdasarkan atas pemahaman yang didapat daripenyajian-

20Moh.Nazir,MetodePenelitian(Bogor:PenerbitGhaliaIndonesia,2013),194.
21Sugiyono,MetodePenelitianKuantitatif,KualitatifdanR&D,240-332.
22UberSilalahi,MetodepenelitianSosial(Bandung:Pt.RefikaAditama,2012),340

-341.
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penyajiantersebut.

c.Penarikankesimpulan(conclusing)adalahpenarikankesimpulan

dan verifiaksi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang

diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya

belum pernahada.

7.PengecekankeabsahanData

Keabsahandatamerupakankonseppentingyangdiperbarui

darikonsepkesahihandankeandalan.Sehinggadalam penelitianini

dalam pengecekankeabsahandatayangdigunakanadalah:

a.Ketekunan pengamatan yaitu menemukan ciri-ciridan unsure-

unsurdalam situasiyangsangatrelevandenganpersoalanatau

isuyangsedangdicaridankemudianmemusatkandiripadahal-

haltersebutsecararinci.

b.Triangulasimerupakanteknikpemeriksaankeabsahandatayang

memanfaatkansesuatuyanglaindiluardata ituunrkkeperluan

pengecekanatausebagaipembandingterhadapitu.Triangulasiini

dilajukandenganmembandingkandatahasilpengamatandengan

datahasilwawancara.23

G.SistematikaPembahasan

Penelitian ini disusun dengan memperhatikan kaidah

penulisan karya ilmiah agarpemaparan yang diberikan mudah di

mengertioleh pembaca.Dalam penelitian initerdiriataslima bab,

23 LexyJ.Moeloeng,MetodologiPenelitian Kualitatif(Bandung;PT.Remaja
Rosdakarya,2013),177-178



20

20

dalam setiap bab mempunyai bahasan yang berbeda-beda,

sebagaimanadiuraikansebagaiberikut;

BABI: PENDAHULUAN

Dalam bab inimerupakan gambaran umum dari

seluruhisiskripsiyangmemuatlatarbelakangmasalah,

rumusanmasalah,tujuanpenelitian,manfaatpenelitian,

kajian pustaka,metode penelitian,dan sistematika

pembahasan. Latar belakang merupakan adanya

masalah yang terjadi.Rumusan masalah merupakan

pertanyaanyangdidukungolehkenyataankonkrityang

disampaikan dalam latarbelakang.Tujuan penelitian

merupakankorelasidenganrumusanmasalah.Manfaat

penelitian merupakan turunan lebih lanjutdaritujuan

penelitian.Telaah pustaka merupakan literature/kajian

terhadappenelitianterdahuluyangrelevandengantopic

dan masalah penelitian.Metode penelitian mrupakan

cara yang penliti gunakan dalam penelitiannya.

Sistematika pembahasan merupakan alur bahasan

sehingga dapat diketahui logika penyusunan dan

koherensiantarasatubagiandenganbagianyanglain.

BAB II:KETENTUAN YURIDISTENTANG BATALNYA PERKAWINAN

DANPOLIGAMI

Padababiniberisitentangkajianteori.Teoriyang
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dimaksudyaituteoriyangrelevanyangdigunakanuntuk

menganalisispermasalahanyangdiangkatdalam skripsi

ini.Teoridalam penelitian adalah Hukum Islam yaitu

KompilasiHukum Islam danUndang-Undangperkawinan

No.1Tahun1974yangterbagidalam beberapasubbab,

yaitu:pengertianperkawinan,hukum pernikahan,syarat

dan rukun pernikahan, pengertian poligami, syarat

poligami,prosedur poligami,pengertian pembatalan

perkawinan,sebab-sebabpembatalanperkawinan,akibat

pembatalanperkawinan.

BABIII:DESKRIPSIPUTUSANNOMOR74/PDT.G/2020/PA.POTENTANG

PEMBATALANPERKAWINAN

Padababinimerupakandeskriptifdataumum dari

hasilpenelitianyangberisitentangprofildaripengadilan

Agama,serta data khususnya berupa pemaparan hasil

Putusan perkara No. 74/pdt.G/2020/Pa.Po,.dan juga

berisikanhasilwawancaradenganpihakpengadilanserta

pihaklainyangberkaitandalam putusantersebut.

BABIV :TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN

NOMOR74/PDT.G/2020/PA.PO TENTANG PEMBATALAN

PERKAWINAN

Padababinimerupakananalisisdata,yangmeliputi
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tentang bagaimana tinjaun Yuridis terhadap pembatalan

perkawinan oleh Kepala KUA Kecamatan Ngrayun

KabupatenPonorogodenganPutusanNo.74/Pdt.G/2020di

PengadilanAgamaPonorogoserta ImplikasiYuridis dari

PutusanNo.74/Pdt.G/2020/Pa.Podalam kasuspembatalan

perkawinan yang diajukan oleh Kepala KUA Kecamatan

NgrayunKabupatenPonorogobagiparapihak.

BABV: PENUTUP

Babterakhiriniakanditarikkesimpulandarisemua

materiyangtelahdijelaskandalam bab-babsebelumnya.

Yangterdiridarikesimpulandansaran.
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BABII

KETENTUANYURIDISTENTANGBATALNYAPERKAWINANDAN

POLIGAMI

A.BatalnyaPerkawinan

1.PengertianPerkawinan

Perkawinansecaraetimologi,berasaldaribahasaArabyang

disebutdengannikahyangbermaknaal-wath’idanal-dammuwaal-

tadakhul.Terkadangjugadisebutdenganal-dammuwaal-jamu’,atau

‘ibarat‘anal-wath’waal-‘aqdyangbermaknabersetubuh,berkumpul

danakad.Perkawinandalam istilahagamadisebut“nikah”adalah

melakukansuatuakadatauperjanjianuntukmengikatkandiriantara

seoranglaki-lakidanwanitauntukmenghalalkanhubungankelamin

antarakeduabelahpihak,tidakhanyaituharusberdasarkandengan

dasarsukareladankeridhoankeduabelahpihakuntukmewujudkan

suatukebahagiaanhidupberkeluargayangdiliputirasakasihsayang

danketentramandengancara-carayangdiridhoiAllahSWT.24

Perkawinanadalahkerjasamaantaraduaorangyangtelah

sepakatuntukhidupbersamahinggaakhirhayat.Agarkehidupan

rumah tangga ini dapat langgeng sepanjang masa, mutlak

diperlakukan ikatan yang kuat berupa rasa cinta dan saling

memahami.MenurutPasal1 Undang-undang Nomor1Tahun 1974

Tentang Perkawinan menyatakan bahwa :”Pernikahan diartikan

24Ahmad Azhar,Hukum Tentang WakafIjarah Syirkah,(Bandung:AlMa’arif,
1997),32.
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sebagaiikatanlahirdanbatinseorangpriadenganseorangwanita

sebagaisuamidanistridengantujuanmembentukkeluarga(Rumah

Tangga)yangbahagialahirmaupunbatindankekalberdasarkan

KetuhanaYangMahaEsa”.25

Sedangkan menurutKompilasiHukum Islam perkawinan

pasal2yangmengartikanperkawinanadalahpernikahan,yaituakad

yangsangatkuatataumiitsaaqaghaliidhanuntukmenaatiperintah

Allahdanmelaksanakannyamerupakanibadah.Dapatdisimpulkan

daripenjelasanpengertianperkawinanmenurutKompilasiHukum

Islam bahwaperkawiananadalahsalahsatuperintahallahuntuk

dilakukankarenamenjalankannyaadalahibadah.

KemudianmenurutDr.AnwarHaryonoSH,dalam bukunya

Hukum Islam jugamengatakan:“pernikahanadalahsuatuperjanjian

suciantara seorang laki-lakidengan seorang perempuan untuk

membentuk keluarga bahagia”26 Menurut Prof. Subekti, SH,

Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki

dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.27 Menurut

Goldbergpernikahanmerupakansuatulembagayangsangatpopuler

dalam masyarakat,tetetapisekaligusjuga bukan suatu lembaga

yangtahanuji.Pernikahansebagaikesatuantetapmenjanjikansuatu

25PengertianPerkawinanBerdasarkanPasal1Undang-UndangNomor1Tahun
1974TentangPerkawinan

26 RiduanSyahrani,SelukbelukAsas-asashukum perdata,(Banjarmasin;PT.
Alumni,2006).

27 Subektidan Tjitrosudibio.2013.Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(BurgerlijkWetboek)danUUNo.1Tahun1974.Jakarta:PradnyaParamita.
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keakrabanyangbertahanlamadanbahkanabadisertapelesatarian

kebudayaandanterpenuhinyakebutuhan_kebutuhaninterpersonal.28

Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku pada

semuamakhluk-Nya,baikbagimanusia,tumbuhandanjugahewan.

PernikahanmerupakansalahsatucarayangtelahdipiliholehAllah

SWT,untukjalan bagimakhluk-Nya untukberkembang baikdan

melestarikanhidupnya.29Seorangperempuandanlaki-lakiharusada

katasepakatuntukmelakukanpernikahan.Haliniberartibahwa

setelahadakesepakatan,makakeduapihaksalingberjanjiuntuk

mentaatiperaturan-peraturanhukum yangberlakumengenaihak-hak

dankewajiban-kewajibanmasing-masingpihakselamadansesudah

hidup bersama berlangsung serta mengenaikedudukan dalam

masyarakatdarianak-anakturunannya.30

Perkawinanmerupakansuatuperistiwayangsangatpenting

dalam kehidupanmanusia.Dasar-dasarperkawinandibentukoleh

unsur-unsuralamidarikehidupanmanusiaitusendiriyangmeliputi

kebutuhan dan fungsibiologis,melahirkam keturunan,kebutuhan

akan kasih sayang dan persaudaraan,memelihara anak-anak

tersebutmenajdianggota-anggotamasyarakatyangsempurna.31

2.DasarHukum Perkawinan

28http://smktpi99.blogspot.com/2013/01/pernikahan/15.htmldiaksespukul11.34WIB,
17agustus2021.

29SlametAbidin,FiqhMunakahat,Cet.1(Bandung:CV.PustakaSetia,1999),9.
30AmirSyarifuddin,Hukum PerkawinanDiIndonesia:AtaraFiqhMunakahatDan

Undang-UndangPerkawinan,(Jakarta:PutraGrafika,2009),Cet.Ke-3,40.
31 TitikTriwulan Dan Trianto,PoligamiPerspektif,Perikatan Nikah (Jakarta:

PrestasiPustaka,2007),2
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Ayatyangmenunjukkannikahdisyari‟atkanadalahfirmanAllah

SWTdalam SurahAn-Nuur32yangberbunyi:

Artinya:dankawinkanlahorang-orangyangsediriandiantarakamu,

dan orang-orang yang layak(berkawin)darihamba-hamba

sahayamu yang lelakidan hamba-hamba sahayamu yang

perempuan.jika mereka miskin Allah akan memampukan

merekadengankurnia-Nya.danAllahMahaLuas(pemberian-

Nya)lagiMahamengetahui.

Dalam firmanAllahSWTyanglaindalam SurahAn-Nisa3yang

berbunyi:

Artinya:danjikakamutakuttidakakandapatBerlakuadil

terhadap(hak-hak)perempuanyangyatim (bilamana

kamumengawininya),Makakawinilahwanita-wanita

(lain)yang kamu senangi:dua,tiga atau empat.

kemudianjikakamutakuttidakakandapatBerlaku

adil,Maka(kawinilah)seorangsaja,ataubudak-budak
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yangkamumiliki.yangdemikianituadalahlebihdekat

kepadatidakberbuataniaya.

Tentang hukum melakukan perkawinan, Ibnu

Rusyd32menjelaskan:Segolonganfuqaha‟,yakniJumhur(mayoritas

ulama)berpendapatbahwanikahituhukumnyasunnah.Golongan

Zhahririyahberpendapatbahwanikahituwajib.ParaulamaMalikiyah

mutaakhkhrinberpendapatbahwanikahituwajibuntuksebagian

orang,sunnahuntuksebagianlainnyadanmubahuntuksegolongan

yang lain.Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan

kekhawatiran(kesusahan)dirinya.

Berdasarkan nash-nash,baik Al-Qur‟an maupun As-Sunnah,

Islam sangatmenganjurkan kaum Muslimin yang mampu untuk

melangsungkan perkawinan.Dilihatdarisegikondiriorang yang

melaksanakan serta tujuan melaksanakannya,maka melakukan

perkawinan itu dapatdikenakan hukum wajib,sunnah,haram,

makruhatupunmubah.33

Yangmenjadidasarhukum perkawinandiIndonesiaadalah:

a.UUD1945Pasal28BAyat1,yangmengaturhakseseoranguntuk

melakukanpernikahandanmelanjutkanketurunan.Adapunbunyi

dariPasal28BAyat1adalah“Setiaporangberhakmembentuk

keluargadanmelanjutkanketurunanmelaluiperkawinanyangsah.”

32IbnuRusyd,“Bidayahal-Mujhahidwanihayahal-Muqtashid”,(Beirut:Daral-Fikr,
t.th),jilidII,2.

33AbdulRahman ghazaly,“Fiqh Munakahat”,(Prenadamedia Group:Jakarta),
2003.13.
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b.Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang

diundangkanpadatanggal2Januari1974,yangmulaiberlaku

efektifsejaktanggal1Oktober1975adalahmerupakansalahsatu

bentuk unifikasidan kodifikasihukum diIndonesia tentang

perkawinanbesertaakibathukumnya.

c.KompilasiHukum Islam melaluiinstruksiPresiden(Inpres)Nomor

1 Tahun 1991 Tanggal10 Juni1991 dan diantisipasisecara

Organikoleh keputusan MenteriAgama No.154 Tahun 1991

tanggal22Juli1991.Terdapatnilai–nilaihukum Islam dibidang

perkawinan,hibah,wasiat,wakaf,danwarisan.Yangberkaitan

denganperkawinanterdapatdalam bukuIyangterdiridari19bab

dan170pasal(Pasal1sampaidenganpasal170).

d.PeraturanPemerintahRepublikIndonesiaNomor9Tahun1975

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974

TentangPerkawinan.

3.TujuanPerkawinan

Perkawinan dianjurkan dan diaturdalam islam karena ia

memilikitujuanyangmulia.Secaraumum,Perkawinanantarapria

danwanitadimaksudkansebagaiupayamemeliharakehormatandiri

(hifzhal‘irdh)agarmerekatidakterjerumuskedalam perbuatan

terlarang,memeliharakelangsungankehidupanmanusia/keturunan

(hifzhannasl)yangsehatmendirikankehidupanrumahtanggayang

dipenuhi kasih sayang antara suami dan isteri serta saling
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membantuantarakeduanyauntukkemashlahatanbersama.34

Darikutipandiatasmakadapatdisimpulkanbahwatujuan

perkawinandimaksudkansebagaiupayamemeliharakehormatandiri

agarmerekatidakterjerumuskedalam perbuatan terlarang dan

memelihara kelangsungan kehidupan dan keturunan,mendirikan

rumahtanggayangpenuhkasihsayang.

MenurutImam alGhazali,tujuanperkawinanantaralain:35

a.Mendapatkandanmelangsungkanketurunan.

b.Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan

menumpahkankasihsayangnya.

c.Memenuhipanggilanagama,memeliharadiridarikejahatandan

kerusakan.

d.Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung-jawab

menjalankan kewajiban dan menerima hak, juga

bersungguh_sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang

kekal.

e.Membangunrumahtanggauntukmembentukmasyarakatyang

tenteram atasdasarcintadankasihsayang.

Menurut Prof.Mahmud Junus,tujuan perkawinan ialah

menurutperintahAllahuntukmemperolehketurunanyangsahdalam

masyarakat,dengan mendirikan rumah tangga yang damaidan

34HusseinMuhammad,FiqhPerempuan(RefleksiKiaiatasWacanaAgamadan
Gender)(Yogyakarta:LKiS,2007),101

35 AbiHamidMuhammadbinMuhammadalGhazaly,Ihya’Ulumuddin(Beirut:
DaralFikr,tt),27-36.
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teratur.36

DarikutipantujuanperkawinanmenurutProf.MahmudJunus

tujuanperkawinanadalahmenurutiperintahAllahuntukmemperoleh

keturunanyangsahdanmendirikanrumahtanggayangdamaidan

teratur.

Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi

kebutuhanhidupjasmanidanrohanimanusia,jugasekaligusuntuk

membentukkeluargadanmemeliharasertameneruskanketurunan

dalam menjadikanhidupnyadiduniaini,jugamencegahperzinahan,

agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang

bersangkutan,ketentramankeluargadanmasyarakat.37

Darikutipandiatasmakadapatdisimpulkanbahwatujuan

perkawinanadalahuntukmemenuhikebutuhanjasmanidanrohani

manusia juga sekaligus untuk membentuk keluarga serta

memperoleh keturunan dan mencegah perzinahan. Tujuan

perkawinanmenurutUndang-UndangNomor1Tahun1974tentang

Perkawinanpasal1 adalahmembentukkeluarga(rumahtangga)

yangbahagiadankekalberdasarkanKetuhananYangMahaEsa.

Sedangkan tujuan perkawinan menurutKompilasiHukum Islam

adalahuntukmewujudkankehidupanrumahtanggayangsakinah,

mawaddahdanrahmah.

36 Mahmudjunus,Hukum PerkawinanDalam Islam (Jakarta:CV.AlHidayah,
1964),1.

37MohdIdrisRamulyo,Hukum PerkawinanIslam (Jakarta:BumiAskara,1996),
27.
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Secararincitujuanperkawinanyaitusebagaiberikut:

a.Menghalalkanhubungankelaminuntukmemenuhituntutanhajat

tabiatkemanusian.

b.Membentukrumah tangga (keluarga)yang bahagia dan kekal

berdasarkanKetuhananYangMahaEsa.

c.Memperolehketurunanyangsah.

d.Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki

penghidupanyanghalal,memperbesarrasatanggungjawab.

e.Membentukrumahtanggayangsakinah,mawaddahwarahmah

(Keluargayangtentram,penuhcintakasih,dankasihsayang)(Qs.

ArRuum Ayat21).

f.Ikatanperkawinansebagaimitsaqanghalizansekaligusmenaati

perintahAllahSAW bertujuanuntukmembentukdanmembina

tercapainya ikatan lahirbatin antara seorang pria dan wanita

sebagaisuamiistridalam kehidupanrumahtanggayangbahagia

dankekalberdasarkansyariatHukum Islam.38

4.AsasHukum Perkawinan

a.AsasHukum PerkawinanMenurutUndang-UndangNo.1Tahun

1974

Setiap perangkathukum mempunyaiasas atau prinsip

masing_masing,tidak terkecualidalam hukum perkawinan.Di

bawahiniterdapatasasdanprinsiphukum perkawinanantaralain

38Mardani,BungaRampaiHukum Aktual(Bogor:GhaliaIndonesia,2009),248.
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:39

1)Tujuanperkawinanadalahmembentukkeluargayangbahagia

dan kekal.Untuk itu suamiistriperlu saling membantu

melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan

kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan

spiritualdanmateril.

2)Dalam undang-undanginidinyatakan,bahwasuatuperkawinan

adalahsahbilamanadilakukanmenuruthukum masing-masing

agamanyadankepercayaannyaitu;dandisampingitutiap-tiap

perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-

undanganyangberlaku.Pencatatantiap-tiapperkawinanadalah

sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting

dalam kehidupanseseorangmisalnyakelahiran,kematianyang

dinyatakandalam surat-suratketerangan,suatuaktayangjuga

dimuatdalam daftarpencatatan.

3)Undang-undanginimenganutasasmonogami,hanyaapabila

dikehendakiolehyangbersangkutankarenahukum dariagama

yang bersangkutan mengizinkannya,seorang suamidapat

beristrilebih dariseorang.Namun demikian,perkawinan

seorangsuamidenganlebihdariseorangistri,meskipunhalitu

dikehendakiolehpihak-pihakyangbersangkutan,hanyadapat

dilakukanapabiladipenuhiberbagaipersyaratantertentudan

39Mardani,Hukum PerkawinanIslam diDuniaModern,(Yogyakarta:GrahaIlmu,
2011),7.
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diputuskanolehpengadilan.

4)Undang-Undanginimengaturprinsip,bahwacalonsuamiistri

itu harus masak jiwa raganya untuk dapatmelangsungkan

perkawinan,agarsupayadapatmewujudkantujuanperkawinan

secarabaiktanpaberakhirdenganperceraian,danmendapat

keturunanyantgbaikdansehat,untukituharusdicegahadanya

perkawinanantaracalonsuamiistriyangmasihdibawahumur,

karenaperkawinanitumempunyaihubungandenganmasalah

kependudukan,makauntukmengerem lajunyakelahiranyang

lebihtinggi,harusdicegahterjadinyaperkawinanantaracalon

suamiistriyangmasihdibawahumur.Sebabbatasumuryang

lebihrendahbagiseorangwanitauntukkawin,mengakibatkan

lajukelahiranyanglebihtinggi,jikadibandingkandenganbatas

umuryanglebihtinggi,berhubungandenganitu,makaUndang-

UdangPerkawinaninimenentukanbatasumuruntukkawinbaik

bagipriamaupunbagiwanita,ialah19tahunbagipriadan16

tahunbagiwanita.

5)Karenatujuanperkawinanadalahuntukmembentukkeluarga

yangbahagiadankekaldansejahtera,makaUndang-Undangini

menganutprinsip untuk mempersukartejadinya perceraian.

Untukmemungkinperceraianharusadaalasan-alasantertentu

(pasal19PeraturanPemerintahN.9tahun1975)sertaharus

dilakukandidepansidangPengadilanAgamabagiorangIslam
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danPengadilanNegeribagigolonganluarIslam.

6)Hakdan kedudukan istriadalah seimbang dengan hakdan

kedudukansuamibaikdalam kehidupanrumahtanggamaupun

dalam pergaulan bermasyarakat,sehingga dengan demikian

segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan

diputuskanbersamasuamiistri.\

Asas dan prinsip perkawinan itu dalam bahasa

sederhanaadalahsebagaiberikut:40

a)Asassukarela

b)Partisipasikeluarga.

c)Perceraiandipersulit.

d)Poligamidibatasisecaraketat.

e)Kematangancalonmempelai.

f)Memperbaikiderajatkaum wanita.

Jikadisederhanakan,asasdanprinsipperkawinanitu

menurutUndang-undangNo.1tahun1974adaenam :

a)Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang

bahagiadankekal.

b)Sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan

hukum agamadankepercayaanmasing-masing.

c)Asasmonogami.

d)Calonsuamidanistriharustelahdewasajiwaraganya.

40 Asro Sastroatmodjo dan WasitAulawi,Hukum Perkawinan diIndonesia
(Jakarta,BulanBintang,tt),31.
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e)Mempersulitterjadinyaperceraian.

f)Hakdankedudukansuamiistriadalahseimbang.

b.AsasHukum PerkawinanMenurutKompilasiHukum Islam

KompilasiHukum Islam Juga terdapatasas hukum di

dalamnya,berikutasashukum menurutKompilasiHukum Islam :

1.Asaspersetujuan

Tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan

perkawinan.Asas persetujuan terdapatdipasal16-17 KHI:

Perkawinanataspersetujuancalonmempelai.Dapatberupa:

pernyataantegasdannyata.dgntulisan,lisanatauisyaratyg

mudah dimengerti atau diam. Sebelum berlangsungnya

perkawinanPegawaiPencatatNikahmenanyakanlebihdahulu

persetujuancalonmempelaidihadapanduasaksinikah.Bila

tidak disetujuioleh salah seorang calon mempelaimaka

perkawinanitutidakdapatdilangsungkan

2.AsaskebebasanAsaskebebasanmemilihpasangandengan

tetap memperhatikan larangan perkawinan.Pasal18 (tidak

terdapat halangan perkawinan), 39-44 KHI (larangan

perkawinan).

3.Asas kemitraan suami-isteriMerupakan asas kekeluargaan

ataukebersamaanyangsederajat,hakdankewajibanSuami

Isteri:(Pasal77 KHI).Suamimenjadikepala keluarga,istri

menjadikepala dan penanggung jawab pengaturan rumah
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tangga.(Pasal79KHI).

4.Asasuntukselama-lamanya.Pasal2KHIakadyangsangat

kuatuntukmenaatiperintahAllahdanmenjalankanibadah.

5.AsaskemaslahatanhidupPasal3KHI:Perkawinanbertujuan

untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,

mawaddah,danrahmah.

6.Asas Kepastian Hukum Pasal5-10 KHIPerkawinan harus

dicatatdan dilakukan oleh PegawaiPencatatNikah.Isbath

NikahdiPengadilanAgama.RujukdibuktikandgnkutipanBuku

Pendaftaran Rujuk dariPegawaiPencatatNikah.Putusnya

perkawinan karena perceraian dibuktikan dengan putusan

Pengadilan.

5.RukundanSyaratPerkawinan

Syaratadalahhalyangmelekatpadamasing-masingunsur

yangmenjadibagiandarisuatuperbuatanhukum atauperistiwa

hukum.Akibat tidak terpenuhinya syarat adalah tidak dengan

sendirinyamembatalkanperbuatanhukum atauperistiwahukum,

namunperbuatanatauperistiwahukum tersebutdapatdibatalkan.41

Untukrukunperkawinanyangtertulisdalam BabIVKompilasi

Hukum Islam Pasal14harusmeliputiCalonSuami,calonistri,wali

nikah,duaorangsaksi,danijabqabul.42 Adapunsecararinciuntuk

41NengDjubaedah,PencatatanPerkawinandanperkawinanTidaDicatatmenurut
Hukum TertulisdiIndonesiadanHukum islam,(Jakarta:SinarGrafika,2010),Cet.Ke1,
92.

42BabIVPasal14,KompilasiHukum Islam,5
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syaratpernikahanadalahsebagaiberikut:

a. Syarat-syaratcalonsuami:

1) Bukanmahram daricalonistri.

2) Tidakterpaksadanataskemauansendiri.

3) Jelasorangnya.

4) Beragamaislam.

5) Tidakberistriempat.

b. Syarat-syaratcalonistri:

1) Tidak ada halangan syara’atau tidak sedang dalam

keadaanIddah.

2) Merdekadanataskemauansendiri.

3) Jelasorangnya.

4) Sedangtidakberihram.

c. Syarat-syaratwali:

1) Laki-laki.

2) Baligh.
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3) Sehatakaldanpikirannya.

4) Bersikapadil.

5) Dapatmendengarsertamelihat.

6) Bebasdantidakberadadalam paksaan.

7) Tidaksedangmengerjakanihram.

8) Mampumemahamibahasayangdigunakandalam acara

IjabQabul.

d. Syarat-syaratsaksi:

1) Minimalduaorangsaksi.

2) Islam

3) Baligh.

4) Sehatakaldanpikirannya.

5) Adil.

6) Dapatmemahamibahasa yang digunakan dalam Ijab

Qabul.43

e. Syarat-syaratijabdanqabul:

43AbdulGhafurAnsor,Hukum PerkawinanIslam,(Yogyakarta:UIIPress
Yogyakarta,2016),13
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1) Adanyapernyataanmengawinkandariwali.

2) Adanyapernyataanpenerimaandaricalonmempelai.

3) Memakaikata-katanikah,tazwijatauterjemahandarikedua

katatersebut.

4) AntaraIjabdanQabulharusbersambungan.

5) IjabdanQabulharusjelasmaksudnya.

6) OrangyangberkaitandenganIjabdanQabultidakberkaitan

denganhajidanjugaharam.

7) MajelisIjabQabulharusdihadiriminimalolehempatorang,

yaitucalonmempelailaki-laki,walidaricalonmempelai

perempuanatauyangmewakilinyadanduaorangsaksi.44

Adapunsyaratperkawinandiaturdalam pasal2Undang-

undangNomor1Tahun1974tentangPerkawinanmenyebutkan

bahwa:

a. Perkawinan adalah sah,apabila dilakukan menuruthukum

masing-masingagamadankeprcayaannya.

b. Tiap-tiapperkawinandicatatmenurutperaturanperundang-

44AmiurNuruddindanAzhariAkmal,Hukum PerdataIslam DiIndonesia,(Jakarta
:Kencana,2004),63
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undanganyangberlaku.45

Pernyataantersebutdiatasjugadijelaskankembalipada

bagian penjelasan Pasal2 Undang-undang Perkawina yaitu

“DenganperumusanPasal2ayat(1)ini,tidakadaperkawinandi

luarhukum masing-masingagamanyadankepercayaannyaitu,

sesuaidenganundang-undangDasar1945”.46Daripenjelasaanitu

dapat diambilkesimpulan bahwa sah atau tidaknya suatu

perkawinan itu tergantung daripada ketentuan agama dan

kepercayaandarimasing-masingindividuatauorangyangakan

melaksanakanperkawinantersebut.

Kemudiandalam BabIIPasal6 Undang-undangNomor1

Tahun1974meyebutkanadanyapersyaratanperkawinanantara

lain:

a.Perkawinan harusdidasarkan ataspersetujuan kedua calon

mempelai.

b.Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum

mencapaiusia21Tahunharusmendapatizinorangtua.

c.Dalam halsalahseorangdarikeduaorangtuatelahmeninggal

dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan

kehendaknya,makaizindimaksudakanayat(2)Pasalinicukup

45Pasal2Undang-undangNomor1Tahun1974TentangPerkawinan
46Pasal2ayat(1)Undang-undangNomor1Tahun1974TentangPerkawinan
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diperolehdariorangtuayangmasihhidupataudariorangtua

yangmampumenyatakanlehendaknya.

d.Dalam halkeduaorangtuatelahmeninggalduniaataudalam

keadaantidakmampumenyatakankehendaknya,makaizindi

perolehdariwali,orangyangmemeliharaataukeluargayang

mempunyaibubungandarahdalam garisketurunanluruske

atasselamamerekamasihhidupdandalam keadaandapat

menyatakankehendaknya.

e.Dalam haladaperbedaanpendapatantaraorang-orangyang

disebutdalam ayat(2),(3),dan(4)Pasalini,atausalajseorang

ataulebihdiantaramerekatidakmenyatakanpendapatnya,

makaPengadilandalam daerah hukum tempattinggalorang

yangakanmelangsungkanperkawinanataspermintaanorang

tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu

mendengarorang-orangtersebutdalam ayat(2),(3),dan(4)

Pasalini.

f.Ketentuantersebutayat(1)sampaidenganayat(5)Pasalini

berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan

kepercayaanyaitudariyangbersangkutantidakmenentukan

lain.47

Sedangkandalam Undang-undangNomor16tahun2019

47BabIIPasal6Undang-undangNomor1Tahun1974TentangPerkawinan
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tentangperubahanatasUndang-undang Nomor1Tahun1974

Tentang Perkawinan pada Pasal7 diubah sehingga berbunyi

sebagaiberikut:

a. Perkawinanhanyadiizinkanapabilapriadanwanitasudah

mencapaiumur19(Sembilanbelas)Tahun.

b. Dalam halterjadipenyimpangan terhadap ketentuan umur

sebagaianadimaksudkanpadaayat(1),orangtuapihakpria

dan atau wanita dapat memintakan dispensasikepada

Pengadilandenganalasansangatmendesakdandisertaibukti

-buktipendukunglainnyayangcukup.

c. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana

dimaksudpadaayat(2)wajibmendengarkanpendapatkedua

belahcalonmempelaiakanmelangsungkanperkawinan.

d. Ketentuan-ketentuanmengenaikeadaanseorangataukedua

orangtuacalonmempelaisebagaimanadimaksudpadapasal

6 ayat(3)dan ayat(4)berlaku juga ketentuan mengenai

permintaandispensasisebagaimanadimaksudpadaayat(2)

dengantidakmengurangiketentuan sebagaimanadimaksud

dalam Pasal6ayat(6).48

Katasahberartimenuruthukum yangtelahberlaku,jika

suatu perkawinan itu dilaksanakan tidak menuruttata tertib

48Undang-undangNomor16Tahun2019Tentangperubahanatas
Undang=undangNomor1Tahun1974TentangPerkawinanterhadapKetentuanPasal7
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hukum yangtelahditentukanmakaperkawinanitutidaksah.Jadi

kalau tidak sesuaimenurutaturan Undang-undang Nomor16

Tahun2019tentangPerubahanatasUndang-undangNomor1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan berartitidak sah menurut

perundangan,begitupulajikatidaksahmenurutaturanhukum

agamaberartitidaksahmenurutagama.49

6.PengertianPembatalanPerkawinan

Pembatalanperkawinanadalahtindakanputusanpengadilan

yangmenyatakanbahwaikatanperkawinanyangtelahdilakukanitu

tidak sah,akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak

pernahada.MenurutSoedaryoSoimin,S.H.:“Pembatalanperkawinan

adalah perkawinan yang terjadidengan tanpa memenuhisyarat-

syaratsesuaiUndang-Undang”.

Pembatalanperkawinanadalahtindakanputusanpengadilan

yangmenyatakanbahwaperkawinanyangdilakukanitutidaksah,

akibatnyaialahbahwaperkawinanitudianggaptidakpernahada”.

Bagi perkawinan yang dilangsungkan secara Islam

pembatalanperkawinanlebihlanjutdimuatdalam pasal27Peraturan

MentriAgama Republik Indonesia Nomor3 Tahun 1975 yang

menyatakan:”Apabila pernikahan telah berlangsung kemudian

ternyata terdapat larangan menurut hukum munakahat atau

peraturan perundang-undangan tentang perkawinan,Pengadilan

49Ibid,.26
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Agamadapatmembatalkanpernikahantersebutataspermohonan

pihak-pihak yang berkepentingan”. Dengan demikian suatu

perkawinan dapatbataldemihukum dan bisa dibatalkan oleh

pengadilan.

Perihalpembatalanperkawinandalam Undang-UndangNo.1

Tahun1974pengaturannyatermuatdalam babVI,pasal22sampai

dengan Pasal 28 yang diatur lebih lanjut dalam peraturan

pelaksanaannyaPeraturanPemerintahNo.9Tahun1974dalam Bab

VIPasal37 dan 38.Adapun Pengadilan yang berkuasa untuk

membatalkan perkawinan yaitu: Pengadilan yang daerah

kekuasaannyameliputitempatberlangsungnyaperkawinanataudi

tempattinggalkeduasuamiisteri,suamiatauisteri.Bagimereka

yangberagamaIslam dilakukandiPengadilanAgamasedangkan

bagimerekayangberagamanonislam diPengadilanNegeri.

7.Pihak-PihakYangDapatMengajukanPembatalanPerkawinan

Mengenaipihak-pihak yang dapatmengajukan pembatalan

perkawinanini,PeraturanPemerintahNomor9tahun1975hanya

menentukanbahwapermohonanpembatalandapatdiajukanoleh

pihak-pihakyangberhakmengajukankepadapengadilandidaerah

hukumnyayangmeliputitempatberlangsungnyaperkawinanatau

tempattinggalisteri,suamiatauisteri.(Pasal38ayat(1)PPNo.9

Tahun1975).
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AdapunpadaUUPerkawinandiaturdalam Pasal23danPasal

24.Sedangkandalam KompilasiHukum Islam diaturdalam Pasal73.

Pihak-pihaktersebutantaralain:

a.Parakeluargadalam garisketurunanluruskeatasdarisuamiatau

isteri.Misalnyabapakatauibudarisuamiatauisteri,kakekatau

nenekdarisuamiatauisteri.

b.Suamiisteri,suamiatauisteri.Artinyabahwainisiatifpermohonan

itudapattimbuldarisuamiatauisterisaja,ataudapatjugadari

keduanyasecarabersama-samadapatmengajukanpembatalan

perkawinan.

c.Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum

diputuskan.Pejabatyangditunjukditentukanlebihlanjutdalam

peraturanperundang-undangan(Pasal16ayat(2)),namunsampai

saatiniurusantersebutmasihdipegangolehPPN atauKepala

KantorUrusan Agama,Ketua Pengadilan Agama atau Ketua

PengadilanNegeri.

d.Setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara

langsung terhadap perkawinan tersebut,tetapihanya setelah

perkawinantersebutdiputuskan.

8.Alasan–AlasanPembatalanPerkawinan

MenurutUndang-UndangPerkawinanNo.1Tahun1974yang
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tedapatdipasal22 menyebutkan Perkawinan dapatdibatalkan

apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk

melangsungkanperkawinan.

SedangkanmenurutKompilasiHukum Islam alasan-alasan

pembatalanPerkawinanterdapatdidalam pasal70dan71Kompilasi

hukum Islam :

Perkawinanbatalapabila:(Pasal70KHI)

a.Suamimelakukanperkawinan,sedangiatidakberhakmelakukan

akadnikahkarenasudahmempunyaiempatorangistri,sekalipun

salahsatudiantaranyaitudalam iddahtalakraj'i.

b.Seseorangmenikahibekasistrinyayangtelahdili'annya

c.Seseorangmenikahibekasistrinyayangpernahdijatuhitigakali

talakolehnya,kecualibilabekasistritersebutpernahmenikah

denganprialainyangkemudianbercerailagiba'daaldukhuldari

priatersebutdantelahhabismasaiddahnya.

d.Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai

hubungandarahsemendadansesusuansampaiderajattertentu

yangmenghalangiperkawinanmenurutpasal8Undang-undang

No.1tahun1974yaitu:

1)Berhubungandarahdalam garisketurunanluruskebawahatau

keatas

2)Berhubungandarahdalam garisketurunanmenyampingyaitu

dengansaudaraorangtuadanantaraseorangdengansaudara
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neneknya

3)Berhubungansemenda,yaitumertua,anaktiri,menantudanibu

atauayahtiri

4)Berhubungan sesusuan,yaitu orang tua sesusuan,anak

sesusuansaudarasesusuandanbibiataupamansesusuan

5)Istriadalahsaudarakandungatausebagaibibiataukemenakan

dariistriatauistri-istrinya.

Perkawinandapatdibatalkanapabila:(Pasal71KHI)

1)SeorangsuamimelakukanpoligamitanpaizindariPengadilan

Agama

2)Perempuan yang dikawiniternyata kemudian diketahuimasih

menjadiistriprialainyangmafqud

3)Perempuanyangdikawiniternyatamasihdalam iddahdarisuami

lain

4)Perkawinanyangmelanggarbatasumurperkawinansebagaimana

ditetapkandalam Pasal7Undang-undangNo.1Tahun1974

5)Perkawinandilangsungkantanpawaliataudilaksanakanolehwali

yangtidakberhak

6)Perkawinanyangdilaksanakandenganpaksaan.

9.AkibatPembatalanPerkawinan

Akibathukum yangditimbulkankarenaadanyapembatalan

perkawinandiaturdalam Pasal28ayat2Undang-UndangNomor1
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Tahun1974joPasal75danPasal76KompilasiHukum Islam yang

mempunyairumusanberbeda.Pasal28ayat2Undang-UndangNo.l

Tahun 1974 menyebutkan bahwa keputusan tidak berlaku surut

terhadap:

a.Anak-anakyangdilahirkandariperkawinantersebut.

b.Suamiatauisteriyangbertindakdenganberitikadbaik,kecuali

terhadaphartabersama,bilapembatalanperkawinandidasarkan

atasdasaradanyaperkawinanlainyanglebihdahulu.

c.Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b

sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik

sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyaikekuatan

hukum tetap.

Pasal 75 kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa

keputusanpembatalanperkawinantidakberlakusurutterhadap:

a.Perkawinan yang batalkarena salah satu darisuamiatau

isterimurtad.

b.Anak-anakyangdilahirkandariperkawinantersebut.

c.Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan

beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan

mempunyaikekuatanhukum tetap.

Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa:

Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan

hukum antara anak dengan orang tuanya.Seharusnya didalam
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perkawinaniniyangberhakmenikahkanbertindaksebagaiwalinikah

merupakanabangkandungdaricalonmempelaiwanita

B.Poligami

1.PengertiandanDasarHukum Poligami

Kata“Poligami”secaraetimologidarikata”Poli”yangartinya

banyak,sedangkan kata “gami”memilikiartiistri.Jadipoligami

memiliki arti beristri banyak. Sedangkan secara terminology,

poligamiyaituseoranglaki-lakimempunyaiistrilebihdarisatu,atau

seoranglaki-lakiberistrilebihdariseorang,tetapidibatasipaling

banyakempatorang.50

Padaprinsipnyadalam Undang-undangNomor1Tahun1974

tentang perkawinan,menganut asas monogami seperti yang

terdapatdalam Pasal3 yang menyatakan“padaazaznyaseorang

suamihanyabolehmempunyaiseorangistri,seorangwanitahanya

bolehmempunyaiseorangsuami”.Namundalam bagianyanglain

dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu bahwa poligami

dibenarkan. Klausan kebolehan melakukan polihamididalam

Undang-undangPerkawinanhanyalahpengecualiandanuntukPasal-

pasalnya mencantumkan alasan-alasan yang membolehkan

tersebut.51

2.SyaratdanKetentuanDalam Poligami

50Ibid,.18
51Mardani,Hukum KeluargaIslam DiIndonesia.(Jakarta:Kencana,2016),Cet.Ke

-1,94
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Mengenaisuamiyangberistrilebihdarisatuorang,makadi

dalam BabIXKompilasiHukum Islam dijelaskanpadaPasal55yang

berisikan Pertama,Beristrilebih darisatu orang pada waktu

bersamaan,terbatashanyasampaiempatistri.Kedua,Syaratutama

beristrilebihdariseorang,suamiharusmampuberlakuadilterhadap

istri-istridan anak-anaknya.Ketiga,Apabila syaratutama yang

disebutpadaayat(2)tidakmungkinterpenihi,makasuamidilarang

beristridariseorang.52

Ketentuandalam Pasal55 diatasjugatelahdiperkuatdalam

Pasal56yangberisikanPertama,Suamiyanghendakberistrilebih

darisatuorangharusmendapatizindariPengadilanAgama.Kedua,

Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat(1)dilakukan

menurutpadatatacarasebagaimanadiaturdalam BabVIIPPNo.9

Tahun1975.Ketiga,Perkawinanyangdilakukandenganistrikedua,

ketigadankeempattanpaizinPengadilanAgama,tidakmempunyai

kekuatanhukum.53

Kemudian jugadiperkuatdalam Pasal5Undang-undang

Nomor1Tahun1974memberikanpersyaratanterhadapseorang

suamiyangakanberistrilebihdariseorangsebagaiberikut:Pertama.

UntukdapatmengajukanpermohonankepadaPengadilanAgama

sebagaimanadimaksuddalam Pasal4ayat(1)Undang-undangini

harusterpenuhisyarat-syaratdiantaranya:a.Adanyapersetujuan

52BabIXPasal55KompilasiHukum Islam
53BabIXPasal56KompilasiHukum Islam
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dariistri/istri-istri.b.Adanyakepastianhidupistri-istridananak-anak

mereka.c.Adanyajaminanbahwasuamiakanberlakuadilterhadap

istri-istridananak-anakmereka.Kedua,Persetujuanyangdimaksud

padaayat(1)hurufaPasalinitidakdiperlukanbagisuamiapabila

istritidakmungkindimintaipersetujuannyadantidakadakabardari

istriselamasekurang-kurangnya2Tahun,ataukarenasebab-sebab

lainnya yang perlu mendapatpenilaian darihakim Pengadilan

Agama.54

Dengan demikian menurut Undang-Undang Perkawinan,

seorangsuamibolehmempunyaiistrilebihasalkansesuaidengan

ketentuanyangtelahberlakuyaituPasal3ayat(2),Pasal4,Pasal5.

ProsedurPelaksanaandanPembatalanPerkawinanPoligami55

3.ProsedurPelaksanaandanPembatalanPerkawinanPoligami

Undang-undang perkawinan menganutprinsip tidak ada

suatuperkawinanyangdianggapdengansendirinyabatalmenurut

hukum.Bahwasanyabatalnyaperkawinanhanyadapatdiputuskan

olehPengadilanAgama.56 Pembatalanperkawinanadalahtindakan

putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan

yangtelahdilakukanitutidaksah,akibatnyaialahbahwaperkawinan

54 H.ZainuddinAli,Hukum PerdataIslam DiIndonesia̧(Jakarta:SinarGrafika,
2006),48

55Ibid,.54
56Pasal37PeraturanPemerintahNomor9Tahun1975,MuhammadAminSuma,
HimpunanUndang-UndangPerdataIslam DanPeraturanPelaksanaanLainnyaDi
NegaraHukum Indonesia,555
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itudianggaptidakpernahada.SedangkanMenurutSoedaryoSoimin,

S.H.:“Pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang terjadi

dengantanpamemenuhisyarat-syaratsesuaiUndang-Undang”.

Adapun tata cara mengajukan pembatalan perkawinan

poligamisamadengantatacarapengajuanperceraian.Sedangkan

yang berkenaan dengan pemanggilan,pemeriksaan dan putusan

pembatalanperkawinanpoligamidilakukansamadengantatacara

gugatan perceraian sepertiyang diaturdalam Pasal20 sampai

denganPasal36PPNo.Tahun1975.57

a.Surat Permohonan pembatalan Perkawinan Poligami oleh

pemohon atau kuasanya diajukan ke Pengadilan Agama yang

isinyamemberitahukanniatnyauntukmembatalkanperkawinan

tersebutdisertaidengan alasan-alasan serta membayaruang

mukabiayaperkarapadabankyang ditunjukoleh Pengadilan

(pemahamandariPasal38PPNo.9Tahun1975diakitkandengan

Pasal22PPNo.9Tahun1975).

b.Pengadilan memanggilpara Termohon yang dala perkawinan

poligamidapatetrdiridariTerrmohonI(suami),TermohonII(Istri)

dan Termohon III( KUA temoat dicatatkannya Perkawinan

tersebut)secaratertulisdenganmelampirkansuratpermohonan

pemohon secara yuridis harus sudah disampaikan selambat-

lambatnya3harisebelum persidanganpemerikasaandilakukan.

57Pasal38Ayat(3)PeraturanPemerintahNomor9Tahun1975,556



53

c.Pengadilan memeriksa permohonan pembatalan perkawinan

poligamiselambat-lambatnya30harisejakpermohonandiajukan.

d.Pengadilanberusahamendamaikankeduabelahpihakdanjika

perdamaiantidakdapatdilakukan,pemeriksaandilakuksandalam

sidangtertutup,sedangkankeputusandiucapkandalam sidang

terbuka.

e.ApabilakeputusanPengadilantelahemmpunyaukeputusanyang

tetap,makaPaniteraPengadilanmenyampaikansatulembardari

keputusanitu kepada pegawai pencatat perkawinan, untuk

selanjutnyadicatatpadadaftrayangdiperuntukkanuntukitu.58

4.AkibatHukum PembatalanPerkawinanPoligami

Pembatalanperkawinanakanmendatangkansebuahakibat

hukum bagianakyangdilahirkandariperkawinantersebut,harta

bersama dan pihak ketiga.Jika syarat-syaratdidalam sebuah

perkawinantiakterpenuhi,makaakanmembawaakibathukum bagi

statusperkawinanmerekamenjaditidaksahkarenapihaksuami

melakukan poligamitanpa izin Pengadilan Agma dan batalnya

perkawinanakanberlakusetelahadanyaputusanPengadilanyang

memilikikekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat

berlangsungnyaperkawinan.59

a.BagiAnakYangDilahirkan

58 Wahyono Darmabrata Dan SuriniAhlan Syarif,Hukum Perkawinan Dan
KeluargaDiIndonesia,(Depok:FakultasHukum UniversitasIndonesia)CetKe-2,67

59 R. Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme Dalam Perundang-Undangan
PerkawinanDiIndonesia,84
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MenurutPasal28ayat(2)hurufaUndang-undangNomor1

Tahun1974tentangPerkawinanmenyatakanjikakeputusandari

pembatalan perkawinan tidak berlaku surutbagianak yang

dilahirkandariperkawinantersebut,sehinggaanak-anaktersebut

tetapdianggapanaksah,meskipunsalahsatudariorangtuanya

beriktikadataukeduanyaberiktikadburuk.60

b.BagiHartaYangDiperolehSelamaperkawinan

Jika menurutPasal28 ayat(2)hurfa Undang-undnag

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkwinan menyebutkan jika

keputusandariPembatalanPerkaiwnantidakberlakusurutbagi

suamiistriyanagberiktikadbaik,kecualiterhadaphartabersama

pembatalanperkawinandidasarkanatasadanyaperkawinanlain

yanglebihdahulu,makaparapihakyangperkawinandibatalkan

tidakberhakatashartabersamayangadasebelum perkawinan

keduanya,dikarenakanhartabersamadariperkawinanseorang

suamiyangmemilikiistrilebihdarisatuberbedadanterpisah.Hal

inimerujukkepadaPasal94KompilasiHukum Islam dimanaharta

bersamadariperkawinanseorangsuamiyangmemilikiistrilebih

darisatu,masing-masingterpisahdanbedirisendiri,dihitungpada

saatberlangsungnyaakadperkawinanyangkedua,ketigaatau

keempat.61

60Ibid,.86
61Ibid,.87
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BABIII

DESKRIPSIPUTUSANPENGADILANAGAMAPONOROGONOMOR

74/PDT.G/2020/PA.PO

A.DeskripsiTentangPengadilanAgamaPonorogo

1.DasarHukum BerdirinyaPengadilanAgamaPonorogo:

a.PengadilanAgamaPonorogodidirikanberdasarkanStbd1820No

20joStbd1835No58.

b.Perubahan nama dan wilayah hukum serta lokasiPengadilan

AgamaPonorogoberdasarkanStld1828No55,Stbd1854No128

danStbl1882No15262

2.DaftarNamaKetuaPengadilanAgamaPonorogo

a.KH.Human-Affraid 1947–1950

b.KH.Syamsuddin 1950–1960

c.KH.Moch.Hisjam 1960–1974

d.K.Abidoellah 1974–1979

e.Drs.MuchtarRM 1979–1990

f.Drs.H.Moh.Djamhur,SH 1990–1999

g.Drs.H.MuchtarRM,SH,M.Ag. 1999–2006

h.M.Hasjim,SH 2006–2007

i.H.MasyhuriBadar,S 2007–2010

j.H.Machfudz,S.H. 2010–2013

k.Dra.Hj.AtiKhoiriyah,M.H 2013–2015

62Dokumentasi,PAKab.PonorogoTahun2021.
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l.Dr.Drs.H.M.Munawan,S.H.,M.Hum2015–2018

m.Drs.H.Asrofi,S.H.,M.H. 2019–2020

n.Drs.H.Abdurahman,S.H.,M.H.2020–2020

o.H.AliHamdi,S.Ag.,M.H. 2021–sekarang63

3.SejarahpembentukanDaerahTingkatIIdiwilayahPAPonorogo

Islam adalahmerupakanagamayangpalingdominanbagi

nasyarakatPonorogo,masuknya Islam diPonorogo berasaldari

KerajaanDemakdibawaolehAdipatiBetoroKatong.Padasekitar

tahun 1572M diPonorogo terdapatsebuah Pondok Pesantren

terkenaldanmempunyairibuansantriyangdatangdariberbagai

daerah,yaitubernama"PondokTegalsari"yang diasuholehKyai

AgungAnom BesarisalahsatuseorangsantriTegalsariyangtelah

banyakdikenalolehmasyarakatIndonesiaadalahPujanngaRonggo

Warsito.KeturunandariKyaiAgengAnom Besariadayangbertempat

tinggaldiMalaysiamenjabatsebagaiperdanamenteriyangpertama

yaituTengkuAbdurrahman.

4.SejarahPembentukanPengadilanAgamaPonorogo:

a.MasaPenjajahanBelanda

Agama Islam yang berkembang diPonorogo dan ajaran

Islam menjadibagian kehidupan mayarakatyang ditaatioleh

sebagian besarmasayarakatPonorogo termasuk bidang ahwal

syakhsiyyahdanmuammalahyangmenyangkutbidangkebendaan.

63Dokumentasi,PAKab.PonorogoTahun2021.
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Apabila timbul perselisihan diantara orang Islam mereka

menanyakannyakepadaKyaidanpadaumumnyamerekapatuh

padafatwayangdisampaikanKyaitersebut.

PadamasakerajaanSultanAgungdiMataram telahdidirikan

lembagayangmenanganipersengketaandanperselisihandiantara

orangIslam,kemudiandiperkuatkedudukanlembagatersebutoleh

pemerintahHindiaBelandadenganpenerapanHukum Islam bagi

orang-orang yang memelukagamaIslam,sebagaimanaterbukti

dalam putusanLaandraaddiJakartatanggal15Februari1849,

yaitu membatalkan suratwasiatseorang pewariskarena isinya

bertentangan dengan Hukum Islam,halinidipertegas dalam

compendium dalam stbl1828No55danStbl1854No129joStbl

1855No2.64

Kemudianlembagaperadilanbagiorang-orangIslam pada

zamanpenjajahanBelandadikukuhkandengandikeluarkannyaStbl

1882 No 152 dengannama Raad Agama atau Western Raad.

TerbuktiRaadAgamaPonorogopadatahun1885telahberfungsi

dan kewenangannya dalam memutus perkara sangat luas,

diantaranyatelahberfungsidankewenangannyadalam memutus

perkara waris,nafkah fasah dan sebagainya.Pada tahun 1937

pemerintahHindiaBelandamenerapkanteoriresepsiatau:receptie

theorie”secaraberangsur-angsurwewenangRaadAgamadikurangi

64Dokumentasi,PAKab.PonorogoTahun2021.
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ataudibatasikevualihanyamasalahnikah,talak,cerai,rujuk(NTCR).

Adapun perkara kebendaan termasuk amal waris menjadi

wewenang Land Raad/Pengadilan Negeri,sebagaimana diatur

dalam Stbl1937No116fdan610,karenaituPutusanPengadilan

AgamaPonorogohanyaberkisarpadaperkaraperceraian(NTCR).

a.MasaPenjajahanJepang

PengadilanAgamaPonorogopadamasapenjajahanJepang

tetap menjalankan tugas untuk menyelesaikan perkara yang

disengketakanorang-orangIslam sesuaidenganketentuanyang

berlaku.Landasan hukum yang diperuntukan oleh Pengadilan

AgamaPonorogoadalahStbl1882No152joStbl1937No116dan

610danHukum Islam yaitumenanganiperkaraNTCR.65

Pengadilan Agama Ponorogo menyimpan arsip putusan,

produkzamanBelandadanJepangtahun1885,1937,1943dan

sebagainyadankeunikanputusaninimasihditulisdengantangan

yangrapi.

b.MasaKemerdekaan

KondisiPengadilan Agama Ponorogo setelah proklamasi

kemerdekaan RItetap sebagaimana pada jaman penjajahan,

tempatpemeriksaanperkarabagiorang-orangIslam dilakukandi

serambimasjid,kemudianpindahdarirumahkekerumahlainmilik

tokohmasyarakatkotaPonorogo.

65Dokumentasi,PAKab.PonorogoTahun2021.



60

60

Pada umumnya Hakim Agama berststatus honorerserta

sarana dan prasarananya sangat tidak memadai dan tidak

mencerminkan lembaga pemerintah sebagaipenegak hukum.

Demikian pula kekuasaan dan wewenang Pengadilan Agama

Ponorogo sangatterbatas dalam perkara NTCR sebagaimana

diaturdalam Stbl1937No116dan610.

Sejak tahun 1947 Pengadilan Agama Ponorogo atas

swadayadaripadaulama'dantokohmasayarakatsecararesmi

PengadilanAgamaPonorogo mempunyaigedungkantorsendiri

yangberalamatdiJalanBhayangkaraPonorogo(sebelahselatan

KantorPOLRESPonorogo)danmulaitahun1982kantorPengadilan

AgamaPonorogo pindahdiJl.Ir.H.JuandaNo.25 Ponorogo

sampaisekarang.

SusunanstrukturorganisasiPengadilanAgamaPonorogo

padasaatitudijabatoleh:

Ketua    :H.Djamaluddin

Hakim   :1.K.Bukhori

 :2.K.Hasanuddiin

 :3.K.BaniIsroil  :

:4.K.Syujuthi

Panitera:Kaelan
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Padatahun1982PengadilanAgamaPonorogomendapat

proyekbalaisidangdenganmaksuduntukmeningkatkanpelayanan

bagipencarikeadilan dan perkembangan jumlah perkara di

Pengadilan Agama Ponorogo sangat meningkat setelah

diundangkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

perkawinandanPeraturanPemerintahNomor9tahun1975,maka

padatahun1982sampaitahun2005PengadilanAgamaPonorogo

menempati Kantor tersebut dan terus berkembang sampai

mendapatklasifikasiPengadilanAgamaKelasI.B(dikutipdariBuku

YurisdiksiPengadilanAgamaPonorogotahun2003).

5.WilayahHukum

Gambar1.1
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Kabupaten Ponorogo adalah sebuah daerah diwilayah

ProvinsiJawaTimuryangberjaraksekitar200Km sebelahbarat

dayaibukotaPropinsi,dansekitar800Km sebelahtimuribukota

NegaraIndonesia.KabupatenPonorogoterletakpada111°7’hingga

111°52’BujurTimurdan7°49’hingga8°20’LintangSelatan.

WilayahKabupatenPonorogosecaralangsungberbatasan

dengan Kabupaten Magetan,Kabupaten Madiun dan Kabupaten

Nganjuk disebelah utara.Disebelah timurberbatasan dengan

Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek.Disebelah

selatan dengan Kabupaten Pacitan.Sedangkan disebelah barat

berbatasan dengan Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Wonogiri

(ProvinsiJawa Tengah).Luas wilayah Kabupaten Ponorogo yang

mencapai1.371.78km²habisterbagimenjadi21Kecamatanyang

terdiridari21kelurahandan301desa.

KondisitopografiKabupaten Ponorogo bervariasimulai

daratanrendahsampaipegunungan.Berdasarkandatayangada,

sebagian besarwilayah Kabupaten Ponorogoyaitu 79 % terletak

diketinggiankurangdari500m diataspermukaanlaut,14,4%berada

diantara500hingga700m diataspermukaanlautdansisanya5,9%

berada pada ketinggian diatas 700 m.Secara topografis dan

klimatologis,Kabupaten Ponorogo merupakan dataran rendah

denganiklim tropisyangmengalamiduamusim kemaraudanmusim

penghujan dengan suhu udara berkisarantara 18 ̊ s/d 31 ̊
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Celcius.

Bila dilihat menurut luas wilayahnya,Kecamatan yang

memilikiwilayah terluas (diatas 100 km²)secara berturut-turut

adalah Kecamatan Ngrayun,Kecamatan Pulung dan Kecamatan

Sawoo.66

6.VisiMisiPengadilanAgamaPonorogo

VISI:“TerwujudnyaPengadilanAgamaPonorogoyangAgung”

MISI:a.MenjagakemandirianPengadilanAgamaPonorogo.

b.Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada

pencarikeadilan.

c.Meningkatkankualitaskepemimpinandanprofesionalisme

sumberdayamanusiaPengadilanAgamaPonorogo.

d.Meningkatkan kredibilitas dan transparansiPengadilan

AgamaPonorogo.

7.StrukturOrganisasi

SusunanstrukturorganisasiPengadilanAgamaPonorogo

padasaatitudijabatoleh:

Ketua :H.AliHamdi,S.Ag.,M.H.

WakilKetua :MuhammadIdris,S.Ag

66Dokumentasi,PAKab.PonorogoTahun2020.
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Hakim :1.Drs.H.MisnanMaulana

:2.TitikNurhayati,S.Ag.,M.H.

:3.YusufBahrudin,S.H.I

:4.AhmadEdiPurwanto,S.H.I.

Panitera :H.YomiKurniawan,S.Ag.,M.H.67

Seketaris :Dra.SitiKhomariyah

PanitraMudaGugatan :Istadjam,S.H.

Panitrapengganti :Hj.Masruroh,S.H.68

B.DeskripsiPutusanNomor74/Pdt.G/2020/Pa.Po

PutusanNomor74/Pdt.G/2020/Pa.Po

DEMIKEADILANBERDASARKANKETUHANANYANGMAHAESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan

mengadiliperkaraperdatadalam tingkatpertamatelahmenjatuhkan

putusandalamperkaraPembatalanPerkawinanantara:

PEMOHON., NIK. 3502110803750007, NIP.

1975030820021210003,LahirdiPonorogo,08Maret1975,umur45

tahun,agamaIslam pekerjaanPNS/KepalaKUAKecamatanNgrayun,

tempatkediamandiKabupatenPonorogo,selanjutnyadisebutsebagai

67Dokumentasi,PAKab.PonorogoTahun2020.
68Dokumentasi,PAKab.PonorogoTahun2020.
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Pemohon.69

MELAWAN

TERMOHONI,NIK.3502021006830003,LahirdiPonorogo,10-06

-1983,umur37 tahun,agama Islam,pekerjaanWiraswasta,tempat

kediaman di Kabupaten Ponorogo,selanjutnya disebut sebagai

TermohonI;

TERMOHON II,NIK.3571034704770008,LahirdiKediri,07-04-

1977umur43tahun,agamaIslam,pekerjaanGuru,tempatkediaman

dahulu diKota Surabaya,dan sekarang berdomisilidiKabupaten

Ponorogo,sekarangberdomisilidiKabupatenPonorogo,selanjutnya

disebutsebagaiTermohonII;

PengadilanAgamatersebut;Setelahmembacadanmempelajari

surat-surat perkara ;Setelah mendengar keterangan pihak yang

berperkarasertaparasaksidimukasidang;70

DUDUKPERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal

06Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

AgamaPonorogo,Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Po,telah mengajukan

permohonanpembatalannikahTermohonIdanTermohonIIdengan

69 Putusan,Nomor74/Pdt.G/2020/PA.Po,Pengadilan Agama Ponorogo,4
Desember2019

70 Putusan,Nomor74/Pdt.G/2020/PA.Po,Pengadilan Agama Ponorogo,4
Desember2019
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uraian/alasansebagaiberikut:

1.Pada tanggal24 Desember 2019,Termohon Idan Termohon

IImelangsungkan pernikahan yang dicatatoleh PegawaiPencatat

NikahKantorUrusanAgamaKecamatanNgrayunKabupatenPonorogo

(KutipanAkta Nikah Nomor 0545/023/XII/2019 tertanggal 24

Desember2019);

2.Bahwa pada saatakad nikah Termohon Imengaku berstatus

jejaka,sedangTermohonIIberstatusjandacerai;

3.Bahwa setelah pernikahan tersebutTermohon Idan Termohon

IIbertempat tinggal di rumah orangtua Termohon I sampai

dengansekarang.Selama pernikahan tersebutTermohon Idengan

Termohon IIdan telah hidup rukun dan sampaisekarang belum

dikaruniaiketurunan;

4.BahwaditengahrumahtanggaTermohonIdenganTermohonII,

kemudian KepalaDesayangbernamaKEPALADESA,umur57tahun,

PekerjaanKepalaDesa,tempatkediamandiKabupatenPonorogo,

telahmemberikaninformasikepadapihakKUANgrayun,bahwaketika

dilaksanakan pernikahan antara Termohon Idengan Termohon II

tersebut,ternyatastatusTermohonIadalahkawindenganseorang

perempuanbernamaISTERIPERTAMATERMOHONIyangtercatatdi

KUA NgrayundenganKutipanAktaNikahNomor:0128/057/III/2013

tertanggal27 Maret2013,dan pernikahan tersebutmasih terikat
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secara sah sampai sekarangdan belum pernah dilaksanakan

perceraian,selain itu Termohon Ijugabelum pernah mendapat

penetapanizinpoligamidariPengadilanAgamaataspernikahanyang

keduatersebut;

5. Setelah di klarifikasi ke pihak keluarga bahwa status

pernikahanTermohonIyangmasihterikatperkawinandenganseorang

perempuanbernamaISTERIPERTAMA TERMOHON Iadalah benar,

dan pernikahanyang kedua antara Termohon Idan Termohon II

dilaksanakantanpaadanyapenetapanizinpoligamidariPengadilan

Agama;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul

akibatperkaraini;71

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar

KetuaPengadilanAgamaPonorogosegeramemeriksadanmengadili

perkaraini,selanjutnyamenjatuhkanputusanyangamarnyaberbunyi:

1.MengabulkanpermohonanPemohon;

2.Menetapkan, membatalkan perkawinan antara Termohon I

(TERMOHONI) dengan Termohon II (TERMOHON II) yang

dilangsungkan di KantorUrusan Agama Kecamatan Ngrayun

KabupatenPonorogopadatanggal24Desember2019;

71 Putusan,Nomor74/Pdt.G/2020/PA.Po,Pengadilan Agama Ponorogo,4
Desember2019
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3.Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah

Nomor:0545/023/XII/2019 tertanggal24 Desember2019 tidak

berkekuatanhukum;

4.Menetapkanbiayaperkaramenuruthukum;

5.Ataumenjatuhkanputusanlainyangseadil-adilnya;Bahwapada

haridan tanggalyang telah ditetapkan,Pemohon telah datang

menghadapsendirikemukasidang,sedangkanTermohonIdan

TermohonIIsama-samatidakdatangmenghadapkemukasidang

dantidakmenyuruhoranglainuntukmenghadapsebagaiwakil/

kuasanya,meskipunmenurutrelaaspanggilantanggal15-1-2020

dan22-1-2020TermohonIdanTermohonIItelahdipanggilsecara

sah dan patut sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu

disebabkanolehsuatuhalanganyangsah.BahwaMajelishakim

telahberusahamemberikannasihatkepadaPemohonseperlunya;

Bahwa perkara initidakdapatdimediasiselain karena perkara

pembatalanperkawinanjugakarenaTermohonIdanTermohonII

tidakpernahdatangmenghadapmeskipuntelahdipanggilsecara

resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan

membacakansuratpermohonanPemohonyangmaksuddanisinya

tetapdipertahankanolehPemohon;Bahwauntukmeneguhkandalil

permohonannya,Pemohontelahmengajukanbuktisuratberupa:72

72 Putusan,Nomor74/Pdt.G/2020/PA.Po,Pengadilan Agama Ponorogo,4
Desember2019
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a.FotokopiKartuTandaPenduduk(KTP)atasnamaPemohonNIK.

3502110803750007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Ponorogo

tanggal28-06-2015,bermateraicukup dan telah dicocokkan

sesuaidenganaslinya,selanjutnyasuratbuktitersebutdiberi

tanda(P1);

b.FotokopiKutipanAktaNikahNomor0545/023/XII/2019tanggal

24-12-2019,atasnamaTermohonIdanTermohonIIyangdibuat

dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama

KecamatanNgrayunKabupatenPonorogo,bermateraicukupdan

telahdicocokkansesuaidenganaslinya,selanjutnyasuratbukti

tersebutdiberitanda(P2);

c.FotokopiAktaCeraiatasNomor069/AC/2018/PA.Kdr.tanggal

30-01-2018,atasnamaTermohonIIdenganmantansuaminya

(AriWibowo)yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kediri,

bermateraicukup,selanjutnyasuratbuktitersebutdiberitanda

(P3);

d.Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan Nomor

474/32/405.32.13.09/2019tanggal10-12-2019,yangdikeluarkan

oleh Kepala Desa SendangKecamatan Ngrayun Kabupaten

Ponorogo,yang menerangkan TermohonI berstatus jejaka,

bermateraicukup,selanjutnyasuratbuktitersebutdiberitanda
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(P4);73

e. Fotokopi Lembar Register Akta Nikah 0128/057/III/2013

tertanggal27Maret2013,atasnamaTermohonIdenganISTERI

PERTAMA TERMOHON I,yang tercatatdiKUA Kecamatan

Ngrayun Kabupaten Ponorogo,yang sampaisekarang masih

terikatperkawinan,bermateraicukup dan telah diccocokkan

sesuaidenganaslinya,selanjutnyasuratbuktitersebutdiberi

tanda (P5);Bahwa disamping buktisurat,Pemohon telah

mengajukansaksisaksimasing-masingsebagaiberikut:

1.SAKSII,umur57tahun,agamaIslam,pekerjaanKepalaDesa

Sendang,tempatkediaman diKabupaten Ponorogo,telah

memberikan keterangandi bawah sumpah yang pada

pokoknyasebagaiberikut:

-BahwasaksikenaldenganPemohon,yangmerupakanKepala

KUAKecamatanNgrayunKabupatenPonorogo;

-BahwasaksikenaldenganTermohonIkarenawargadesa

Sendang,dimana saksi adalah Kepala Desa Sendang

KecamatanNgrayunKabupatenPonorogo;

- Bahwa saksitahu Pemohon mengajukan pembatalan

perkawinanyangdilakukanolehTermohonIdanTermohonII;

73 Putusan,Nomor74/Pdt.G/2020/PA.Po,Pengadilan Agama Ponorogo,4
Desember2019
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-BahwaTermohonIdanTermohonIIadalahsuamiisteriyang

menikahpadaDesember2019;

-Bahwasetelahakadnikah,TermohonIdanTermohonII

tinggalbersamadiDukuhPucungDesaSendangKecamatan

NgrayunKabupatenPonorogosampaidengansekarang;

-BahwatatakalaTermohonIdanTermohonIImenikah,saksi

selakuKepala Desa telah memberikan SuratKeterangan

bahwaTermohonIberstatusjejaka,halinisesuaidengan

pengakuanTermohonIkepadasaksi;74

- Bahwa ternyata setelah dilakukan perkawinan saksi

mengetahuiTermohonImempunyaiistriyangbernamaMurni

dansampaisekarangmasihterikatperkawinandenganMurni

tersebut;

2.SAKSIII,umur56 tahun,agama Islam,pekerjaan petani,

tempatkediamandiKabupatenPonorogo,telahmemberikan

keterangan dibawah sumpah yang padapokoknyasebagai

berikut:

-Bahwa saksikenaldengan Pemohon,yang merupakan

KepalaKUAKecamatanNgrayunKabupatenPonorogo;

-BahwasaksikenaldenganTermohonIdanTermohonII,

74 Putusan,Nomor74/Pdt.G/2020/PA.Po,Pengadilan Agama Ponorogo,4
Desember2019
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keduanya

adalahsuamiistri;

- Bahwa saksitahu Pemohon mengajukan pembatalan

perkawinanyangdilakukanolehTermohonIdanTermohonII;

-BahwaTermohonIdanTermohonIIadalahsuamiisteriyang

menikahpadaakhirtahun2019;

-Bahwa dalam membina rumah tangga,Termohon Idan

TermohonIItinggalbersamadiDukuhPucungDesaSendang

KecamatanNgrayunKabupaten Ponorogo sampai dengan

sekarang;

-BahwatatakalaTermohonIdanTermohonIImenikah,saksi

selakuKepala Desa telah memberikan SuratKeterangan

bahwaTermohonIberstatusjejaka,halinisesuaidengan

pengakuanTermohonIkepadasaksi;

- Bahwa ternyata setelah dilakukan perkawinan saksi

mengetahuiTermohonImempunyaiistriyangbernamaMurni

dansampaisekarangmasihterikatperkawinandenganMurni

tersebut;

-BahwaPemohontelahmencukupkanbuktiyangdiajukandan

tidakakanmengajukanbuktilagi;

-Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan
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yangpadapokoknyatetappadapermohonannyadanmohon

putusan;

-Bahwaselanjutnyauntukmempersingkaturaianputusanini,

makaditunjuk berita acara persidangan perkara ini,yang

merupakanbagianyangtidakterpisahkandariputusanini.75

C.DasarPertimbangan Hukum Pembatalan Perkawinan Oleh Hakim

PengadilanAgamaPonorogo

PertimbanganHukum

Menimbang,bahwamaksuddantujuanpermohonanPemohon

adalahsebagaimanatersebutdiatas;Menimbang,bahwaTermohonI

danTermohonIItelahduakalidipanggilsecararesmidanpatuttetapi

ternyatatidakpernahhadirdipersidangan,sedangkantidakternyata

bahwatidakhadirnyaitudisebabkansuatuhalanganyangsah,maka

sesuaipasal125jo126HIRperkaraperkarainidapatdiputustanpa

hadirnya Termohon (Verstek); Menimbang, bahwa permohonan

Pemohonmerupakanperkarapembatalannikah,yangpadapokoknya

merupakan rangkaian dalil, dimana Pemohon memohon agar

perkawinanTermohonIdanTermohonIIyangdilangsungkanpada

tanggal24 Desember2019 dihadapan Pemohon selaku Pegawai

PencatatNikahKantorUrusanAgamaKecamatanNgrayunKabupaten

Ponorogodibatalkandenganalasanpadasaatdilakukanperkawinan

75 Putusan,Nomor74/Pdt.G/2020/PA.Po,Pengadilan Agama Ponorogo,4
Desember2019
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ternyata Termohon Imasih terikatperkawinan dengan wanita lain

bernama ISTERIPERTAMA TERMOHON I,dan sampaisekarang

Termohon Idengan Murnijuga belum bercerai.Perkawinan antara

Termohon IdanTermohon IIdapat terlaksana karena ketika itu

Termohon Imengaku jejakadan halinidibuktikan dengan surat

keterangankepaladesayangmenerangkanTermohonIjejaka;76

Menimbang,bahwaperkawinanTermohonIdanTermohonII

dilangsungkan diKUA Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo,

karenaituPengadilanAgamaPonorogo berwenangmemeriksadan

mengadiliperkaraaquo,halinisesuaidenganPasal25Undang-Undang

Nomor1Tahun1974;Menimbang,bahwaolehkarenaperkaraaquo

merupakanperkarapembatalannikah,makatidakdilakukanmediasi,

halinisesuaiPasal4ayat(2)huruf(d)PeraturanMahkamahAgung

Nomor1Tahun2016TentangProsedurMediasidiPengadilan;

Menimbang,bahwa karena Termohon tidak pernah dating

menghadap dipersidangan tanpa keterangan yang sah dan tidak

mengajukanbantahanapapun,makahaltersebutdianggapsebagai

telah membenarkan dalilpermohonan Pemohon,sehingga keadaan

yangdemikianitumenguatkandalilpermohonanPemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil

permohonannya,Pemohon mengajukan ala-alat bukti surat, yang

76 Putusan,Nomor74/Pdt.G/2020/PA.Po,Pengadilan Agama Ponorogo,4
Desember2019
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ditandaidenganP.1.,P.2.,P.3.P.4.danP.5.danduaorangsaksi;

Menimbang,bahwaalatbuktisurat(P.1sampaidenganP.5)

yangdiajukan oleh Pemohon tersebuttelah bermateraicukup dan

telahdicocokkansesuaidenganaslinya,sehinggamemenuhiketentuan

Pasal165HIRJo.Pasal2ayat(3)Undang-undangNomor13Tahun

1985,olehkarenanya dapatditerima untuk dipertimbangkan dalam

perkaraini;

Menimbang,bahwa dua orang saksiyang dihadirkan oleh

Pemohonadalahorangyangmemenuhisyaratuntukmenjadisaksidan

masingmasing saksitersebutdidepan sidang telah memberikan

keterangan dibawah sumpahnya berdasarkan penglihatan dan

pengetahuannyasendiri,dimanaketerangansaksiyangsatudengan

lainnyasalingbersesuaiandanadarelevansinyadenganpokokperkara

a quo, karenanya keterangan saksisaksi tersebut dapat

dipertimbangkandalam perkaraini,halinisesuaidenganketentuan

Pasal170,Pasal171ayat(1)danPasal172HIR;77

Menimbang,bahwaberdasarkanpermohonanPemohon,yang

dikuatkandenganalat-alatbuktisurat(P.1.s.d.P.5)danketerangan

parasaksi,makaditemukanfakta-faktasebagaiberikut;

BahwaTermohonIdanTermohonIIadalahsuamiistriyang

menikahpadatanggal24Desember2019dihadapanPegawaiPencatat

77 Putusan,Nomor74/Pdt.G/2020/PA.Po,Pengadilan Agama Ponorogo,4
Desember2019
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NikahKantorUrusanAgamaKecamatanNgrayunKabupatenPonorogo

(buktiP.2);

-Bahwa ketika dilaksanakan akad nikah Termohon Imengaku

berstautjejakadandibuktikandenganbuktiP.4.,sedangTermohonII

jandaceraisebagaimanabuktiT.3;

- Bahwa beberapa hari setelah dilakukan perkawinan, ternyata

diketahuitatakala Termohon Idan Termohon IImelangsungkan

perkawinan,TermohonImasihterikatperkawinandenganperempuan

lainbernamaISTERIPERTAMATERMOHONIyangdinikahitanggal27

Maret2013(buktiP.5);78

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta tersebut,perkawinan

TermohonIdenganTermohonIIpadadasarnyatidakmemenuhisyarat

perkawinansebabketikaakadnikahtersebutTermohonImasihterikat

perkawinan dengan perempuan lain,bernama ISTERI PERTAMA

TERMOHON I,sehinggauntukdapatmelakukanperkawinandengan

TermohonII,seharusnyaTermohonImengajukanijinpoligamikepada

Pengadilan dan memenuhi syarat-syarat poligami sebagaimana

ketentuanPasal3,Pasal4danPasal5Undang-UndangNo.1Tahun

1974tentangPerkawinanjo.Pasal56s.d.Pasal58KompilasiHukum

Islam,yangantaralainharusadapersetujuandariistripertama;

Menimbang,bahwa oleh karena perkawinan Termohon I

78 Putusan,Nomor74/Pdt.G/2020/PA.Po,Pengadilan Agama Ponorogo,4
Desember2019
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denganTermohon II tidak memenuhi syarat-syarat untuk

melangsungkanperkawinan,makaperkawinanyangdemikianinidapat

dibatalkansebagaimana ketentuan Pasal22 Undang-Undang No.1

Tahun1974;

Menimbang,bahwa menurutPasal71 huruf(a)Kompilasi

HukumIslam,“Suatu perkawinan dapatdibatalkan apabila seorang

suamimelakukanpoligamitanpaijinPengadilanAgama”;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Termohon I

denganTermohonIIpadadasarnyaTermohonImelakukanpoligami

karenaTermohonImasihterikatperkawinandenganperempuanlain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon,

PemohonselakuPegawaiPencatatNikahKUA KecamatanNgrayun

Kabupaten Ponorogo bersedia menikahkan Termohon I dengan

TermohonIIkarenaberdasarkansuratketerangandarikepaladesa

Sendang,Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo,Termohon I

diterangkanberstatusjejaka,sehinggadenganfaktaini,MajelisHakim

menilaiTermohon Itelah melakukan penipuan identitas sehingga

perkawinannyadenganPemohondapatterlaksana;79

Menimbang,bahwaterhadapperkawinanyangterjadikarena

penipuanmengenaidirisuamiatauistrijugadapatdiajukanpembatalan

perkawinansesuaidenganPasal72ayat(2)KompilasiHukum Islam;

79 Putusan,Nomor74/Pdt.G/2020/PA.Po,Pengadilan Agama Ponorogo,4
Desember2019
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-

pertimbangantersebut, maka Majelis Hakim dalam

permusyawaratannya berpendapatpermohonan Pemohon beralasan

danberdasarhukum,sehinggapatutdikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya perkawinan

TermohonIdenganTermohonII,makaKutipanAktaNikahNomor:

0545/023/XII/2019tertanggal24Desember2019atasnamaTermohon

IdanTermohonII,meskipundibuatolehPejabatyangberwenangyaitu

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngrayun Kabupaten

Ponorogo,karenasecarafaktualterdapatketidakbenaran,makaharus

dinyatakantidakmempunyaikekuatanhukum;

Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya perkawinan

Termohon Idan Termohon IIinipula,maka Majelis Hakim perlu

memerintahkan kepadaPemohon/Kepala Kantor Urusan Agama

KecamatanNgrayunKabupatenPonorogountukmencoretPerkawinan

Termohon Idengan Termohon IIpadaBuku RegisterAkta Nikah,

sebagaimanadinyatakandalam amarputusanini;

Menimbang,bahwa berdasarkan Pasal89 ayat(1)Undang-

UndangNomor7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-UndangNo.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-UndangNo.50Tahun2009,biayaperkaradibebankankepada

Pemohon;
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Mengingat,pasal49 Undang-undang No.7 tahun 1989 jo

Undang-undangNomor3 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor50

tahun2009,sertasegalaketentuanPerundang-undanganyangberlaku,

dandalilsyar'iyangbersangkutandenganperkaraini.80

MENGADILI

1.Menyatakan Termohon Idan Termohon IIyang telah dipanggil

secararesmidanpatutuntukmenghadappersidangan,tidakhadir;

2.MengabulkanPermohonanPemohondenganverstek;

3.Membatalkan perkawinan antara Termohon I(TERMOHON I)

danTermohonII(TERMOHON II)yangdilangsungkanpadatanggal

24Desember 2019 dan tercatat di Kantor Urusan Agama

KecamatanNgrayunKabupatenPonorogodenganAktaNikahNomor

:0545/023/XII/2019tertanggal24Desember2019;

4.Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor :0545/023/XII/2019

tertanggal24 Desember2019 yang diterbitkan oleh KantorUrusan

AgamaKecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo tidakmempunyai

kekuatanhukum;

5.Memerintahkan Kepada Pemohon selaku Kepala KantorUrusan

AgamaKecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo untuk mencoret

PerkawinanTermohonIdenganTermohonIIpadaBukuRegisterAkta

80 Putusan,Nomor74/Pdt.G/2020/PA.Po,Pengadilan Agama Ponorogo,4
Desember2019
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Nikah;81

6.Membebankan kepada Pemohon untukmembayarbiaya perkara

sebesarRp691.000,-(enam ratussembilanpuluhsaturiburupiah);

Demikiandiputuskandalam permusyawaratanMajelisHakim pada

hariSelasa tanggal28 Januari2020 Masehibertepatan dengan

tanggal3JumadilAkhir1441HijriyaholehMajelisHakim Pengadilan

AgamaPonorogoyangterdiridariDrs.H.ASROFI,S.H.,M.H.sebagai

Ketua Majelis dan Drs.H.MISNAN MAULANA serta Hj.TITIK

NURHAYATI,S.Ag,M.HsebagaiHakim Anggota,putusantersebutoleh

KetuaMajelisHakim tersebutpadahariitujugadiucapkandalam

sidangterbukauntukumum dengandihadiriolehparaHakim Anggota

dan GOGOD WIDIYANTORO, S.H. sebagai Panitera Pengganti

PengadilanAgamatersebutdandihadiripulaolehPemohontanpa

hadirnyaTermohonIdanTermohonII.82

81 Putusan,Nomor74/Pdt.G/2020/PA.Po,Pengadilan Agama Ponorogo,4
Desember2019

82 Putusan,Nomor74/Pdt.G/2020/PA.Po,Pengadilan Agama Ponorogo,4
Desember2019
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BABIV

ANALISISYURIDISPUTUSANNO.74/PDT.G/2020.PA.POTENTANG

PEMBATALANPERKAWINANDIPENGADILANAGAMAPONOROGO

A.AnalisisYuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Dalam Putusan

No.74/Pdt.G/2020/Pa.PoDiPengadilanAgamaPonorogo

Perkawinan memilikiartidan tujuan yang sangatbaik dan

membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekalberdasarkan

KetuhananYangMahaEsasebagaimanadimaksuddalam pasal1

Undang-undangNomor1Tahun1974.Untukmelaksanakannyabutuh

kejujuran,kasih sayang,saling memahamidan ketulusan darihati

diantarakeduabelahpihakdidalam perkawinanmereka.

Dalam kehidupanrumahtanggatidakseutuhnyaselaluberjalan

mulus,tenangdanbahagia.Terkadangadakesalahpahaman,bahkan

situasisulitdalam halmateridankesedihandalam rumahtangga

ataupun yang lainnya.Dalam pernikahan suatu pasangan dituntut

untuktidaksalingmerugikan,menipusatusamalaindemikepentingan

pribadisajakarenadalam keluargajikaadasifatsepertiitumaka

akibatnyasuamimaupunistritidakakansanggupmenjalanihidup

bersama.Jikamasih tetap dilanjutkan kehidupan bersamadengan

sifatyangsepertiitumakaakanterjadibanyakperselisihanbahkan

tidakadakatadamaidanbahagiadalam bahterarumahtangganya.

Dasarhukum yangdipakaiolehPengadilanAgamaPonorogo

dalam memutuskan perkara iniadalah Pasal27 ayat(2)Undang-
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UndangNomor1Tahun1974jo.Pasal72ayat(2)Inpresnomor1

Tahun 1991 tentang KompilasiHukum Islam,oleh karena itu

permohonanPemohonuntukmembatalkanperkawinanTermohonI

danTermohonIIdapatdikabulkan.

Sepertipada kasus pembatalan perkawinan dengan Nomor

No.74/Pdt.G/2020didalam kasustersebutKepalaKUA mengajukan

gugatankePA Ponorogo,karenasuamitersebuttelahmemalsukan

statusuntukmelakukanpernikahanmereka.Selainitudiperkawinan

keduatermohoninitidakmemenuhisyarat-syaratperkawinandalam

lingkupperkawinanpoligamiyangtelahdiatursedemikianrupadalam

Undang-undangNo.1Th1974tentangPerkawinan,KHI,danPPNo.10

Th 1983 tentang izin perkawinan.Dengan demikian pernikahan

tersebutsudahpatutuntukdibatalkan.

Berdasarkanhasilrisetyangdilakukanolehpenulisdalam babIII,

bahwapertimbanganhukum hakim PA PonorogoNo.74/Pdt.G/2020

terhadap pembatalan perkawinan karena pernikahan palsu yang

direncanakanadalahsebagaiberikut:BahwaKantorUrusanAgama

Ngrayun, telah melaksanakan perkawinan Termohon I dengan

TermohonIIpadatanggal24Desember2019,danolehPemohontelah

dicatatpadaRegisterKutipanAktaNikahNomor0545/023/XII/2019

tertanggal 24 Desember 2019. Selanjutnya dalam pelaksanaan

perkawinan tersebut terdapat kekeliruan atau pemalsuan,yaitu:

Termohon I memalsukan status/identitas dimana dalam surat
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pengantarnikahtersebutberstatusJejakaternyataTermohonIadalah

berstatussudahmenikahsahdenganWanitalain.

Adapun kesimpulan hakim menentukan pasal tersebut

dikarenakanterjadipenipuandalam haliniyangdilakukanTermohonI

terhadap Kepala KUA,dengan didasariperencanaan yang dimana

dilakukansebelum perkawinan,majlishakim jugaberijtihaddengan

menentukanpasal27ayat(2)yangsebenarnyaberkaitandenganpasal

27ayat(3)tetapimajlishakim tidakmemutusperkaradenganpasal27

ayat(3).Dikarenakandalam pasal27(3)yangmenentukantenggang

waktumasihbanyakpenafsiran.

Dengan demikian perkawinan antara Termohon I dengan

TermohonIItersebuttidakmemenuhisyaratsebagaimanayangdiatur

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti

pertimbangan para Majelis Hakim yang berkesimpulan bahwa

permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan

pembatalan perkawinan sesuaidengan Pasal27 ayat(2)Undang-

UndangNomor1Tahun1974jo.Pasal72ayat(2)Inpresnomor1

Tahun 1991 tentang KompilasiHukum Islam,oleh karena itu

permohonanPemohonuntukmembatalkanperkawinanTermohonI

danTermohonIIdapatdikabulkan.

Adapunbunyipasal27ayat(2)Undang-undangNomor1Tahun

1974yangmenyebutkan“Seorangsuamiatauisteridapatmengajukan

permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu



85

berlangsungnyaperkawinanterjadisalahsangkamengenaidirisuami

atauisteri.”

Pasal72ayat(2)KompilasiHukum Islam “Seorangsuamiatau

isteridapatmengajukanpermohonanpembatalanperkawinanapabila

padawaktuberlangsungnyaperkawinanterjadipenipuanatausalah

sangkamengenaidirisuamiataudiriisteri.83

Dengan dikabulkan pembatalan perkawinan maka,aktanikah

dan KutipanAkta Nikah Nomor 0545/023/XII/2019 tertanggal24

Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dinyatakan tidak

mempunyaikekuatanhukum.

Akantetapiputusanpembatalanperkawinanmenurutmajelis

hakim didasarkanpadafakta-faktahukum yangdimanatelahterbukti

bahwaseorangsuami(TermohonI)telahmelakukanpenipuanyaitu

status perkawinannya.Penipuan yang dimaksud adalah penipuan

mengenaistatusdarisalahsatupihakdengansengaja.Dalam halini,

suami(TermohonI)telahmelakukanpenipuandengansegajadimana

Termohon Imengaku sebagaiJejaka yang terlampirdalam surat

pengantarnikah,yangsesungguhnyabahwasanyaTermohonIsudah

mempunyaiistri.Pemohonbarumengetahuibahwasuratpengantar

nikahyangdigunakanolehTermohonIuntukmenikahiTermohonIIdi

dapatdarilaporan kepala desa Termohon Iyang memberikan

83 WacanaIntelektual,Undang-UndangPerkawinanIndonesiasertaKompilasi
Hukum Islam diIndonesia(Jakarta:WILPRESS,2007),193-194.
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informasikepadaKepakaKUANgrayunbahwaTermohonIternyata

masih berstatus kawin dengan istripertamanya yang tercatat

pernikahannya diKUA Ngrayun tertuang pada Akta Nikah Nomor

0128/057/III/2013tertanggal27Maret2013danmasihterikatsah

belum pernahdilaksnakanperceraian.

Selain itu, dalam mengambil keputusan Majelis Hakim

berkesimpulan,bahwaTermohonIdanTermohonIImelanggaraturan-

aturan hukum yang wajib dipenuhiapabila seorang laki-lakiingin

beristrilebihdarisatuhendaknyamengikutiproseduryangtelahada

agarperkawinannyadianggapsahmenuruthukum Islam danhukum

negara.Dalam halinimenurutmajlis hakim kepala KUA sangat

dirugikan,karena mengelebahuikepala KUA dalam pendaftaran

pernikahandenganidentitaspalsu.

Berdasarkan fakta fakta yang diperoleh dalam persidangan,

makaMajelisHakim berpegangpadaketerangansaksidanpenggugat,

yang tujuannya untukmelindungikepentingan pemohon/penggugat

yangdalam halinisebagaipihakyangdirugikandanpihakyangtelahdi

tipu.Makadariitu,MajelisHakim berpendapatpermohonanpemohon

telahterbuktimelanggarhukum sesuaipasalyangtelahdisebutkan,

sehingga perkawinan antara Termohon Idan Termohon IIpatut

dibatalkan.Dalam hukum acaraperdata,pengakuanyangdiucapkan

dihadapan Hakim adalah merupakan buktiyang sempurna dan
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merupakanalatbuktiyangmenentukan.84

Dengandemikian,alasan-alasanyangdiajukantelahdiperkuat

olehaktanikah,buktisaksidanberbagaipertimbanganyang ada.

Maka Hakim dapat memutuskan pembatalan pernikahan antara

TermohonIdanTermohonIIdenganalasanPemohonmerasaditipu

olehTermohonIdanTermohonII,karenaituMajelishakim menilaijika

rumahtanggaTermohonIdanTermohonIItetapditeruskanmaka

kemadharatanyangakanmenimpakeduanya,olehkarenaituuntuk

menyelamatkan mereka darikeadaan tersebutmelaluipembatalan

nikahmerupakantindakanyanglebihbaikdanmaslahatbagikeduanya

daripada tetap dipertahankan perkawinan mereka.Maka Majelis

Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup

alasanuntukmelakukanpembatalanperkawinansesuaidenganPasal

27ayat(2)Undang-UndangNomor1Tahun1974jo.Pasal72ayat(2)

Inpresnomor1Tahun1991tentangKompilasiHukum Islam,Seorang

suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan

perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi

salah sangka mengenaidirisuamiatau isteri.Oleh karena itu

permohonanPemohonuntukmembatalkanperkawinanTermohonI

danTermohonIIdantelahdiputusdalam perkarainiolehHakim

dianggapsudahtepat.

B.Analisis Implikasi Yuridis Bagi Para Pihak Pada Pembatalan

84 M.YahhyaHarahap,Hukum AcaraPerdata,Cet.13(Jakarta:SinarGrafika,
2013),382.
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PerkawinanDalam PutusanNo.74/Pdt.G/2020/Pa.Po

Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap putusan

pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Ponorogo

No.74/Pdt.G/2020/Pa.Po,dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974

tentangPerkawinanmaupundalam PeraturanPemerintahNo.9tahun

1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan tidak

mengaturataumenyebutkansecarategas.Adapunsaatdimulainya

pembatalan perkawinan,beserta akibathukum yang ditimbulkan

dengan adanya pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama

ditentukandalam Pasal28ayat(1)Undang-UndangNo.1tahun1974

tentangPerkawinan,menentukanbahwabatalnyasuatuperkawinan

dimulaisetelahkeputusanpengadilanmempunyaikekuatanhokum

yang tetap,dan berlaku sejak saatberlangsungnya perkawinan.

Selanjutnyadalam Pasal28ayat(2)Undang-UndangNo.1tahun1974

tentang Perkawinan,menyatakan bahwa keputusan batalnya suatu

perkawinantidakberlakusurutterhadap:

1.Anak-anakyangdilahirkandariperkawinantersebut

2.Suamiatauistriyangbertindakdengani’tikadbaik,kecualiterhadap

harta bersama,bila pembatalan perkawinan didasarkan atas

adanyaperkawinanlainyanglebihdahulu

3.Orang-orangketigalainnyatidaktermasukdalam 1dan2sepanjang

mereka memperoleh hak-hak dengan i’tikad baik sebelum

keputusantentangpembatalanmempunyaikekuatanhokum tetap.
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Apabila perkawinan dilaksanakan tidak memenuhisyarat-

syaratsesuaidenganUndang-UndangNomor1Tahun1974maka

perkawinan itu dapat dibatalkan.Karena perkawinan merupakan

perbuatan hukum,tentunya apabila pekawinan itu dibatalkan akan

memilikiakibathukum.Batalnyasuatuperkawinandimulaisetelah

keputusanPengadilanmempunyaikekuatanhukum tetapdanberlaku

sejak saat berlangsungnya perkawinan. Pembatalan perkawinan

memilikiakibathukum terhadap berbagaipihak baik pihak yang

melaksanakanperkawinanmaupunpihaklainyangberkaitandengan

adanyaperkawinantersebut.

Mengenaiakibat hukum pembatalan perkawinan terhadap

putusanpembatalanperkawinandiPengadilanAgamaPonorogopada

PutusanNomor:74/Pdt.G/2020/Pa.Pomencakup3(tiga)halpenting,

yaitu:

1.Hubungansuamiisteri;

Akibathukum pembatalan perkawinan terhadap hubungan

suamiisteriadalahputusnyahubungansuamiistritersebut,karena

setelahputusanPengadilanmempunyaikekuatanhukum tetapmaka

perkawinanbatalsejaksaatberlangsungnyaperkawinan,olehkarena

itu perkawinan dianggap tidak pernah ada.Haltersebutsesuai

denganPasal28ayat(1)Undang-UndangNo.1tahun1974tentang

Perkawinan,yang menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan

dimulaisetelahkeputusanpengadilanmempunyaikekuatanhukum
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yangtetapdanberlakusejaksaatberlangsungnyaperkawinan.

Pasangan suamiistriyang telah dibatalkanperkawinannya

denganputusanpengadilanyangmempunyaikekuatanhukum tetap,

dapatatautidaknyauntukdilakukanperkawinannyakembalidalam

Undang-UndangNo.1tahun1974tidakdiatursecarategas.Namun,

sudahtentuuntukmelakukanperkawinanharusmematuhisyarat-

syaratperkawinanyangadadalam Undang-UndangNo.1tahun1974

yangmengaturmengenaiPerkawinan.

MenurutAliHamdi,85 selaku Hakim diPengadilan Agama

Ponorogo,bolehtidaknyamenikahkembalididasarkanpada3(tiga)

hal;pertamadilihatdarisegipenyebabbatalnyaperkawinan,apabila

perkawinan itu batalkarena melanggarsyarat-syaratperkawinan

berupalaranganmenikah,untukselama-lamanyamakamerekatidak

dapatmenikah kembalimeskipun berkehendakuntukmelakukan

pernikahankembali.

Kedua,pihak yang perkawinannya dinyatakan batal,dapat

menikahkembali,tentunyaharussecarasahmemenuhisyarat-syarat

perkawinanbaikmenurutUndang-UndangNo.1tahun1974tentang

PerkawinanmaupunmenurutHukum Islam.Apabilasyarat-syarat

perkawinan yang dilanggarberkenaan dengan larangan menikah

yang bersifatsementarawaktu saja,dan keduanyaberkehendak,

makakeduanyadapatmenikahkembali.

85AliHamdi,selakuHakim diPengadilanAgamaponorogo,wawancarapada
tanggal15Juli2021.
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Ketiga,meskipun mereka dapatmenikah kembalikarena

hanyamenyangkutlaranganmenikahyangsementarawaktu,namun

apabilakeduanyaatausalahsatudarikeduanyatidakberkehendak,

maka tidak dapatmenikah kembali.Terhadap pihak-pihak yang

menikah kembalipembatalan perkawinan tidakmembawa akibat

apapun.

Putusnya hubungan suami istri sebagai salah akibat

pembatalan perkawinan terlihat dalam putusan pembatalan

perkawinan Nomor: 74/Pdt.G/2020/Pa.Po. Majelis Hakim

membatalkanperkawinanantaraTermohonIdanTermohonIIkarena

telah melangsungkan perkawinan dengan memalsukan identitas,

termohonImengakumasihperjakaakantetapiternyatatermohonI

sudahmenikah.

2.Terhadapkedudukananak

Selain berakibat pada putusnya hubunngan suamiistri,

batalnya perkawinan juga membawa akibathukum pembatalan

perkawinanterhadapkedudukananakjikasuamiistritersebutsudah

dikaruniaianak,makaterlebihdahuluakandijelaskanmengenaiisi

Pasal42Undang-UndangNo.1tahun1974tentangPerkawinan,yang

menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan

dalam atausebagaiakibatperkawinanyangsah.Dalam Pasal42

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatas

mempunyai dua penafsiran, pertama bahwa pasal tersebut
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mempunyaimaknabahwaanakyangsahmenurutUndang-Undang

tersebutadalahanakyanglahirdariperkawinanyangsah.Walaupun

adanyaanakituterjadinyasebelum ataudiluarperkawinanyangsah

asalkananakitulahirsetelahperkawinansahberlangsungantara

pria dan wanita yang menyebabkan terjadinya anak itu maupun

antarawanitadanpriayangbukanbapakbiologisdarianakitu,maka

anaktersebuttetapsebagaianakyangsah.

Kemudianmaknayangkeduabahwaanakyangsahadalah

anaksebagaiakibatperkawinanyangsah.Dengankatalainbahwa

anakyangsahanakyangterjadinyasungguh-sungguhakibatdari

hubunganperkawinanyangsah.Dalam halinianaktersebutlahir

setelahadanyaperkawinandariseorangpriadanwanita.Dengan

demikiankata“atau”dalam Pasal42Undang-undangNomor1

Tahun1974mempunyaimaknayangberbedasatusamalain.Dari

uraianmengenaimaksuddariPasal42Undang-UndangNo.1tahun

1974tentangPerkawinan,dapatdiketahuibahwaperkawinanyang

sahmerupakanpenentudarisahatautidaknyaseoranganak.Untuk

ituakandiuraikanterlebihdahulumengenaisyaratnyaperkawinan.

BerdasarkanPasal42Undang-UndangNo.1tahun1974tentang

Perkawinan,menegaskanbahwaperkawinansahapabiladilakukan

menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannnya,

dengan demikian untuk orang yang beragama Islam,sahnya

perkawinandilaksanakanberdasarkanHukum Islam.Olehkarenaitu,
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apabilaperkawinandilaksanakandenganmelanggarHukum Islam,

maka perkawinannya tidak sah.Selanjutnya,sahnya perkawinan

menurutHukum Islam ialah apabila perkawinan itu secara sah

memenuhirukundansyaratperkawinan.Dengandemikian,dasar

darisahnyaperkawinanmenurutUndang-UndangNo.1tahun1974

tentangPerkawinanadalahhukum agamamasing-masingsebaliknya

apabilaperkawinandilaksanakan dengan tidakmemenuhisyarat-

syaratperkawinandalam Undang-UndangNo.1tahun1974tentang

Perkawinan ataupun Hukum Islam,maka perkawinan tidak sah,

sehinggadapatdibatalkan.

Haltersebutdiatas,sesuaidenganPasal22Undang-Undang

No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan,yang menyatakan bahwa

perkawinan dapatdibatalkan apabila para pihaktidakmemenuhi

syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.Dalam hukum

positifyaituUndang-UndangNo.1tahun1974tentangPerkawinan

danKompilasiHukum Islam tidakmenghendakianakyang tidak

berdosamenjadikorbanperbuatanorangtuanyakarenamemberikan

pengecualian terhadap anak yang lahir sebagai akibat dari

perkawinanyangtidaksah.Maka,terhadapanakyangterlahirakibat

perkawinanyangtidaksahtetapmemilikihubunganhukum dengan

orang tuanya. Mengenaikedudukan anak akibat dariadanya

pembatalanperkawinan,Pasal28ayat(2)huruf(a)Undang-undang

Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa
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keputusanpembatalanperkawinantidakberlakusurutterhadapanak

-anak.Batalnya perkawinan tidak akan memutuskan hubungan

hukum dengankeduaorangtuanyameskipunhubunganperkawinan

orangtuanyaputus.Anaktersebutberhakmewaristerhadaporang

tuanyadankeduaorangtuamemilikikewajibanuntukmemelihara

danmendidikanaktersebut.

MenurutAliHamdiselaku Hakim diPengadilan Agama

Ponorogo,darikedua penafsiran diatas,tafsiran kedualah yang

selamainidipergunakansebagaipertimbangandalam hal-halyang

berkaitandengankedudukananakjikasudahmemilikianak,dimana

perkawinankeduaorangtuanyadibatalkanolehPutusanPengadilan.

HaltersebutmengacupadaPasal28ayat(2)Undang-UndangNo.1

tahun1974tentangPerkawinan,yangmenyatakanbahwakeputusan

pembatalanperkawinantidakberlakusurutterhadapanak-anakyang

dilahirkandariperkawinantersebut.

3.TerhadaphartaBersama

Akibat hukum daribatalnya perkawinan terhadap harta

bersamaterdapatdalam Pasal28Ayat(2)hurufbUndang-undang

Nomor1Tahun1974TentangPerkawinanyangmenyatakanbahwa

suamiatauistriyangbertindakdengani’tikadbaik,kecualiterhadap

hartabersama,bilapembatalanperkawinandidasarkanatasadanya

perkawinanlainyanglebihdahulu.DariPasal28ayat(2)hurufb

Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan,dapat
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ditafsirkanbahwaterhadapsuamiistriyangbertindakdenganitikad

baikdalam artitidakadaunsurkesengajaanuntukmelangsungkan

perkawinan dengan melanggar hukum yang berlaku,sehingga

walaupunperkawinanitudibatalkanolehPengadilankarenatidak

memenuhisyarat-syaratperkawinanmakatetapadapembagian

hartabersama.Pembagianhartabersamasesuaidenganpembagian

hartabersamakarenaperceraian.

Mengenaipengaturan harta bersama akibatdaribatalnya

perkawinan lebih lanjutdiaturdalam Pasal37 Undang -undang

Nomor1Tahun1974tentangPerkawinanyangmenyatakanbahwa

bila perkawinan putus karena perceraian,harta bersama diatur

menuruthukumnyamasing-masing.

BerdasarkanpenjelasanPasal37Undang-UndangNo.1tahun

1974 tentang Perkawinan,yang dimaksud dengan “hukumnya”

masing-masingadalahhukum agama,hukum adatdanhukum -

hukum lainnya.MengingatPengadilanAgamamenanganiperkara

bagiorangyangberagamaIslam makapengaturanhartabersama

akibat dari pembatalan perkawinan menggunakan Hukum

IslamMenurut hukum Islam harta kekayaan suamidan harta

kekayaanistriadalahterpisahsatudenganyanglainnyayakniharta

bawaanmasing-masingatauhartayangdiperolehsetelahmereka

terikatdalam hubunganperkawinan.Terpisahnyahartamiliksuami

danhartamilikistritersebutmemberihakyangsamabagisuamidan
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istriuntukmengatursesuaidengankebijaksanaanmasingmasing.

Mengenaikedudukan harta bersama dalam pembatalan

perkawinan dapat dilihat dalam putusan Nomor:

74/Pdt.G/2020/Pa.Po.Dalam perkarainipembagianhartabersama

diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai dengan

kesepakatan masing-masing pihak.Mengenaipembagian harta

bersama maka harta bersama harus dibagisecara berimbang.

Berimbangdisinimaksudnyaadalahsejauhmanamasing-masing

pihakmemasukkanjasadanusahanyadalam menghasilkanharta

bersamatersebut.Jadiapabilahartabersamaitudiperolehlebih

banyakkarenausahasuamimakasuamimemperolehbagianlebih

banyakdan apabilahartatersebutlebih banyakdiperoeh karena

usahaistrimakabagianistrilebihbanyak.86

86AliHamdi,selakuHakim diPengadilanAgamaponorogo,wawancarapada
tanggal15Juli2021.
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BABV

PENUTUP

A.Kesimpulan

Daripenelitianyangtelahpenulislakukantentang”Tinjauan

Yuridis Terhadap Putusan No.74/Pdt.G/2020/Pa.Po Tentang

PembatalanPerkawinanDiPengadilanAgamaPonorogo”dapatdiambil

kesimpulansebagaiberikut:

1.Kesimpulan terhadap pembatalan perkawinan dalam putusan

No.74/Pdt.G/2020/Pa.Po DiPengadilan Agama Ponorogo yaitu

pertimbanganhakim dalam pasal27ayat(2)joPasal72ayat(2)

kompilasiHukum Islam,dalam perkawinananatarTermohonIdan

TermohonIIbanyakterkandungkemudharatanjikatidakdibatalkan,

danadanyaunsurpenipuanyangdirencanakanolehTermohonII

dariawalsebelum adanyaperkawinantersebutyangdimanaitu

menyalahiundangundangyangada.

2.Kesimpulan terhadap implikasiyuridis bagipara pihak pada

pembatalanperkawinandalam putusanNO.74/PDT.G/2020/PA.PO

DiPengadilanAgamaPonorogomencakup3(tiga)halyaitu:

a.Putusnya hubungan suamiistriantara Termohon Idengan

TermohonIIkarenatelahmelangsungkanperkawinandengan

memalsukanidentitasolehTermohonIyangmengakumasih

jejaka.Sehinggaperkawinantersebutdianggaptidakpernahada.

HaltersebutsesuaidenganPasal28ayat(1)Undang-UndangNo.
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1 tahun 1974 tentang Perkawinan,yang menyatakan bahwa

batalnyasuatuperkawinandimulaisetelahkeputusanpengadilan

mempunyaikekuatanhukum yangtetapdanberlakusejaksaat

berlangsungnyaperkawinan

b.Mengenaianak yang dilahirkan dariperkawinan Termoho I

denganTermohonIIyangdibatalkanolehkeputusanpengadilan,

dengandasarPasal28ayat(2)hurufaUndang-UndangNo.1

tahun 1974 tentang Perkawinan,yang menyatakan bahwa

keputusanpembatalantidakberlakusurutterhadapanak-anak

yang dilahirkan dariperkawinan tersebutjika sudah memiliki

anak, maka kedudukan anak yang lahir sebagai akibat

perkawinan yang dibatalkan,dianggap sebagai anak sah,

sehinggaberhakataspemeliharaan,pembiayaansertawarisdari

keduaorangtuanya.

c.Mengenaiharta bersama,keputusan pembatalan perkawinan

tidakberlakusurutterhadaphartabersamasesuaidenganPasal

28 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang

Perkawinan. Dalam perkara Putusan Nomor :

74/PDT.G/2020/PA.PO.Dalam perkara inipembagian harta

bersama diserahkan sesuaidengan kesepakatan masing -

masingpihak.Mengenaipembagianhartabersamamakaharta

bersamaharusdibagisecaraberimbang.

B.Saran
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Setelah menyelesaikan tugas sekripsiini,penulis mencoba

mengemukakansaran-saranyangpenulisharapkanbisabermanfaat

bagipenulissendirikhususnyadanbagiummatsecaraumum.Adapun

saran-saranyangpenuliskemukakanadalahsebagaiberikut:

1.Untuk sisiakademis,penelitian inidiharapkan dapatdijadikan

tinjauanpustakauntukpenelitianberikutnyayangberkaitandengan

pembuktiandenganalatbuktisaksi,baiksaksidaripihakkeluarga

maupunsaksidaripihakoranglainyangmengetahuimasalahyang

terjadidalam suatukasuspersidangan.

2.Diharapkandenganadanyapenelitianini,pembacamampumengerti

tentangdampaksertaakibatyangterjadidenganadanyapembatalan

perkawinan,sertamengertibetapabahannyamemalsukanidentatas

hanyauntukkepuasansendiritanpatahuakibatyangnantinyaakan

timbul.

3.Bagiparapihakyangberperkarabaikpenggugat,TermohonIdan

TermohonIIagarbisamenyikapiputusanhakim dengankerendahan

hatidanjanganterlaluberpuasbagiyangmemenangkanperkara.
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