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ABSTRAK 

Listiana, Ana. 2013. Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan 

Identitas Suami Dalam Perkawinan Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama 

Semarang Nomor 1447/Pdt.G/2011/PA.Sm). Skripsi, Bagian Hukum Perdata 

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Baidhowi, S.Ag., 

M.Ag, Pembimbing II: Dian Latifiani, S.H., M.H. 

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Pemalsuan Identitas   

Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena disebabkan oleh berbagai 

alasan, salah satunya pemalsuan identitas. Sedangkan dalam Undang-Undang 

Perkawinan No.1 tahun 1974 tidak dijelaskan secara rinci tentang pembatalan 

perkawinan karena pemalsuan identitas. Berdasarkan latar belakang tersebut 

penulis tertarik melakukan penelitian di Pengadilan Agama Semarang tentang 

“Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam 

Perkawinan Poligami”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Proses 

pembuktian dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim untuk memutus 

perkara Nomor 1447/Pdt.G/2011/PA.Sm; 2) Implikasi hukum dari pembatalan 

perkawinan karena pemalsuan identitas. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan jenis 

penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan 

Agama Semarang. Dengan sumber datanya berasal dari data primer dan sekunder, 

dan analisa data yang digunakan adalah kualitatif dengan tekhnik pengumpulan 

datanya menggunakan wawancara dan studi dokumen. Dari hasil penelitian di 

dapat perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II bertentangan dengan 

Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, dan 

Tergugat II terbukti memalsukan identitas. Dalam pembahasan menunjukan 

bahwa: 1) pembuktian yang dilakukan Penggugat menunjukkan bahwa beban 

pembuktian teletak pada para pihak berperkara, bukan terletak pada hakim dan 

dasar hukum yang digunakan hakim untuk mengabulkan pembatalan perkawinan 

sudah sesuai dengan peraturan hukum. 2) Dengan dikabulkannya pembatalan 

perkawinan tersebut, maka secara otomatis hubungan suami isteri Tergugat I 

dengan Tergugat II putus. Simpulan dari hasil penelitian, perkawinan antara 

Tergugat I dan Tergugat II bertentangan dengan ketentuan peraturan hukum yang 

berlaku hal ini terbukti dengan pembuktian yang dilakukan oleh Penggugat, 

pertimbangan hukum yang digunakan hakimpun sudah tepat untuk mengabulkan 

pembatalan perkawinan. Selain hubungan suami isteri tersebut putus, status 

hukum Tergugat I menjadi perawan dan putusan tersebut tidak berlaku surut 

terhadap anak dan harta bersama, namun karena perkawinan tersebut berjalan 

sebentar, dalam perkawinan tersebut belum ada anak dan tidak ada harta bersama.  
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Bab 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Setiap pasangan suami isteri selalu menginginkan perkawinannya 

hanya berlangsung sekali seumur hidup. Hal ini tergambar dalam Pasal 3 

ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu pada asasnya seorang 

pria hanya boleh memiliki seorang isteri, dan seorang wanita hanya boleh 

memiliki seorang suami. Dalam Pasal 3 ayat (1) dapat terlihat bahwa suatu 

perkawinan pada dasarnya menganut asas monogami. Akan tetapi, hukum 

perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam UU Perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam memberikan pengecualian terhadap seorang 

suami yang ingin memiliki isteri lebih dari satu yaitu harus mendapat ijin 

dari Pengadilan dan harus memenuhi syarat-syarat untuk dapat beristeri 

lebih dari satu.  

Apabila seorang pria dan seorang wanita telah sepakat untuk 

melangsungkan perkawinan, itu berarti mereka telah berjanji akan taat dan 

tunduk pada peraturan hukum yang berlaku dalam perkawinan dan 

peraturan itu berlaku selama perkawinan itu berlangsung maupun 

perkawinan itu putus (Soemiyati, 1996:10). Dalam suatu perkawinan, 

kondisi ideal dari suami atau isteri merupakan hal yang tidak dapat 

diperoleh sepenuhnya. Hal tersebut tidak akan menjadi kendala apabila 



 
 

 
 

2 

suami-isteri tersebut sepakat untuk mengarungi bahtera rumah tangga 

dengan kesiapan mental dan saling memahami diantara keduanya. 

Namun kenyataan di masyarakat seringkali kita menjumpai 

penyelesaian poligami sulit dilakukan, sehingga kecendurungan 

penyelesaian masalah poligami tersebut dengan cara diam-diam dan tidak 

jujur. Sikap tidak jujur disini dilakukan antara lain menggunakan identitas 

palsu kepada petugas pencatat perkawinan, dimana nereka mengaku 

berstatus masih perjaka padahal secara hukum masih berstatus suami 

perempuan lain. 

Biasanya pemalsuan itu terdapat di dalam surat dan akta otentik 

yang berupa identitas pelaku tersebut, akan tetapi jarang sekali terjerat 

oleh hukum dan sulit dibuktikan, hal ini terjadi karena adanya beberapa 

faktor yaitu minimnya bukti, perbuatan terencana dengan matang, saksi 

kurang mengetahui sendiri perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku dan 

keinginan untuk melakukan poligami dimana pelaku tidak ingin 

memberitahukan kepada istri pertama. 

Sehubungan dengan masalah diatas, Undang-undang No 1 Tahun 

1974 tidak menjelaskan secara rinci tentang pembatalan perkawinan 

karena pemalsuan identitas, melainkan Undang-undang Perkawinan hanya 

menjelaskan pembatalan perkawinan karena adanya salah sangka terhadap 

diri suami atau isteri (merasa ditipu atau adanya unsur penipuan) yang 

dilakukan oleh salah satu pihak dapat mengajukan permohonan 

pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama. Pembatalan perkawinan, 
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selain dikarenakan perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat 

perkawinan, dapat disebabkan pula karena perkawinan dilangsungkan 

karena adanya unsur penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau 

isteri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU No. 1 

Tahun 1974 dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang 

menyatakan bahwa Seorang suami atau isteri dapat mengajukan 

permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya 

perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri. 

Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan dengan putusan 

pengadilan. Dengan adanya putusan pengadilan yang membatalkan 

perkawinan, maka perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah 

ada. Meskipun perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, tidak serta 

merta menghilangkan akibat hukum dalam perkawinan yang pernah 

dilaksanakan.  

Putusan pengadilan merupakan putusan tahap akhir, apakah 

perkawinan tersebut dibatalkan atau tetap disahkan, tentunya melalui 

pertimbangan kemaslahatan yang dilakukan oleh hakim. Untuk itu putusan 

hakim yang baik tentunya akan memenuhi 3 (tiga) unsur/aspek sekaligus 

secara berimbang yaitu memberikan kepastian hukum, rasa keadilan dan 

manfaat bagi para pihak dan masyarakat (Arto, 1996 : 35). 

Putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang tidak sah 

dapat membawa akibat hukum baik bagi suami atau isteri dan keluarganya 

masing-masing sebagaimana yang terdapat dalam hukum nasional yaitu 
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Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum 

Islam (KHI), dimana suami isteri tersebut kembali seperti keadaan semula 

atau diantaranya seolah-olah tidak pernah melangsungkan perkawinan.  

Selain dari pada yang telah dikemukakan di atas, pembatalan 

perkawinan juga mempunyai arti yang sangat penting, hal tersebut 

dikarenakan dari perkawinan yang dibatalkan akan berdampak bukan 

hanya bagi pasangan perkawinan saja namun juga berdampak bagi pihak-

pihak yang berhubungan dengan perkawinan tersebut, seperti harta benda 

dalam perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 Undang-

undang No. 1 tahun 1974. Dan akibat dari pemalsuan nikahnya tersebut 

tidak berlaku surut terhadap pihak-pihak yang tertuang dalam Pasal 28 

ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam.  

Namun, jika pembatalan nikahnya karena sebab pemalsuan 

identitas, dimana pemalsuan identitas adalah bentuk pelanggaran materil 

bukan formil, maka akibatnya juga materiil. Dan akibat secara materil 

adalah hanya surat pernyataan berupa putusan Pengadilan Agama bahwa 

pernikahan tersebut dibatalkan. Namun jika pelanggaran yang terjadi 

karena larangan formil maka perkawinan yang ada dapat batal dengan 

sendirinya atau dianggap tidak pernah ada sehingga terdapat akibat yang 

timbul yaitu tidak mendapat perlindungan hukum. 

Maka sebagai bagian dari tujuan kejelasan identitas adalah adanya 

kejelasan hukum terhadap orang atau individu demi menjaga hak dan 

kewajibannya dalam hukum. Untuk memperkuat kejelasan identitas maka 



 
 

 
 

5 

dibutuhkannya administrasi kependudukan, dalam UU No.23 tahun 2006 

pasal 1 ayat (1) menjelaskan: 

“Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan 

dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data 

Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, 

pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta 

pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan 

sektor lain”. 

Usaha pemberian perlindungan terhadap individu maka dibutuhkan 

identitas yang jelas yang mana identitas tersebut dicatatkan dalam 

Dokumen kependudukan yang telah diatur dalam UU No. 23 tahun 2006 

pasal 1 ayat (8) menjelaskan: 

”Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan 

oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai 

alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran 

Penduduk dan Pencatatan Sipil”. 

Selain itu juga, bagi pelaku yang memalsukan surat-surat otentik 

tercantum dapat dikenai sanksi ancaman pidana penjara yang terdapat 

dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP tentang pemalsu surat dengan pidana 

penjara paling lama enam tahun dan Pasal 266 ayat (1) dan (2) KUHP 

tentang membuat dan menyuruh melakukan pemalsuan surat dan akta-akta 

otentik dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Sedangkan 

ketentuan hukum yang bisa dipakai untuk menjerat suami yang menikah 

lagi tanpa izin istri pertama (kedua atau ketiga). Salah satunya yaitu Pasal 

279 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: 
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1. Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun: 

a. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui 

bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang 

telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu; 

b. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui 

bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain 

menjadi penghalang untuk itu. 

2. Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan Pasal 1 butir a 

menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang 

telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam 

dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. 

 

Kasus yang penyusun teliti bermula adanya perkawinan antara 

Tergugat I dengan Tergugat II yang dilangsungkan pada tanggal 5 Juni 

2011 dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 

Gajahmungkur, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah 

No. 178/05/VI/2011. Pada saat akad nikah dilangsungkan Tergugat II 

mengaku berstatus jejaka dengan bukti KTP yang menerangkan bahwa 

Tergugat II belum kawin, padahal Tergugat II sudah beristri dan 

mempunyai 2 (dua) orang anak. Setelah berjalan 4 hari dari akad nikah, 

ada telpon dan sms dari keluarga dan isteri dari Tergugat II.  

Untuk membuktikan kebenarannya, Penggugat meminta 

penjelasan dari Tergugat II dan Tergugat II membenarkan berita tersebut. 

Selama hidup dalam satu rumah Tergugat I dengan Tergugat II telah 

berhubungan suami isteri. Maka berdasarkan hal tersebut Penggugat 

mengajukan permohonan pembatalan perkawinan pada tanggal 7 Juli 

2011 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota 

Semarang dalam register perkara Nomor 1447/Pdt.G/2011/PA.Sm.  
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Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-undang 

Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang-ndang 

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa 

tugas Pengadilan Agama adalah menerima, memeriksa dan mengadili 

perkara yang diajukan kepadanya. Dalam pemeriksaan suatu perkara 

dibutuhkan alat-alat bukti yang diajukan bahan pertimbangan oleh hakim 

untuk memutus suatu perkara serta dasar hukum yang dipakai oleh 

Hakim di Pengadilan Agama dalam memutus perkara juga harus sesuai 

dengan perundang-undang dan hukum islam. Oleh karena itu, untuk 

melaksanakan suatu perkawinan sebelum akad nikah terjadi, terlebih 

dahulu diadakan pemeriksaan terhadap syarat dan rukun perkawinan, 

baik yang ditentukan oleh agama maupun Undang-Undang perkawinan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk 

meneliti dan mengkaji khusus mengenai alasan perkara pembatalan 

perkawinan ini diajukan, pembuktian dan pertimbangan hakim dalam 

memutus perkara tersebut, serta akibat hukum yang ditimbulkan dari 

pembatalan perkawinan tersebut. Maka penulis mengambil Pengadilan 

Agama Semarang sebagai lokasi penelitian dalam menyusun skripsi 

dengan judul: “Pembatalan Perkawinan karena Adanya Pemalsuan 

Identitas Suami dalam Perkawinan Poligami (Studi Putusan Pengadilan 

Agama Semarang Nomor 1447/Pdt.G/2011/PA.Sm). 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Melihat dari latar belakang permasalahan yang ada, maka penulis 

mengklasifikasikan masalah-masalah yaitu : 

1. Proses persidangan pelaksanaan perkawinan yang dimohonkan 

pembatalannya di Pengadilan Agama Semarang. 

2. Faktor penyebab terjadinya pemalsuan identitas dan sebab 

terjadinya pembatalan perkawinan. 

3. Akibat hukum bagi pihak yang terkait dengan perkara 

pembatalan perkawinan tersebut. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penelitian akan 

difokuskan pada pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan 

identitas dalam perkawinan poligami di Kota Semarang, Provinsi Jawa 

Tengah dengan studi lokasi di Pengadilan Agama Semarang yang pernah 

menangani kasus pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana proses pembuktian dan pertimbangan hukum yang 

digunakan oleh hakim, untuk memutuskan perkara Nomor 

1447/Pdt.G/2011/PA.Sm? 
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2. Bagaimana implikasi hukum dari pembatalan perkawinan karena 

pemalsuan identitas di Pengadilan Agama Semarang? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui proses pembuktian dan pertimbangan hukum 

yang digunakan untuk memutuskan perkara Nomor 

1447/Pdt.G/2011/PA.Sm. 

2. Untuk mengetahui implikasi hukum dari pembatalan perkawinan 

karena pemalsuan identitas dalam perkawinan poligami di 

Pengadilan Agama Semarang. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi 

penyusun maupun bagi pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini 

adalah: 

1. Manfaat teoritis, yaitu hasil penelitian diharapkan dapat 

memberikan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum perdata 

dan juga sebagai bahan masukan dan referensi bagi penelitian 

selanjutnya 

2. Manfaat praktis 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi: 
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a. Penulis 

Selain untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan strata satu 

(1) dan juga untuk memperluas dalam menambah pengetahuan 

mengenai pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas 

baik secara teori maupun praktek. 

b. Bagi Penegak Hukum 

Diharapkan dengan adanya penulisan skripsi ini, penulis 

mengaharapkan pula dapat memberikan sumbangan pemikiran 

yang dapat dipergunakan oleh alat-alat penegak hukum dalam 

usaha penertiban hukum, sehingga dapat mengurangi praktik 

perkawinan yang bertentangan dengan hukum.  

c. Perguruan Tinggi 

Dengan adanya penulisan skripsi ini diharapkan dapat 

membantu perkembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum 

perdata maupun hukum acara perdata dalam praktek di 

peradilan. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) bagian yang 

mencakup 5 (lima) Bab yang disusun berdasarkan sistematika sebagai 

berikut: 
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1. Bagian Pendahuluan Skripsi 

Bagian pendahuluan skripsi ini terdiri dari judul, abstrak, 

pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi dan 

daftar lampiran. 

2. Bagian Isi Skripsi 

Bab 1 Pendahuluan 

Bab pendahuluan ini terdiri dari sub bab, yang dimulai dari 

latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sisteatika penulisan. 

Bab 2 Tinjauan Pustaka 

Bab ini akan diuraikan mengenai teori-teori yang 

diharapkan mampu menjembatani atau mempermudah dalam 

memperoleh hasil penelitian terhadap pokok permasalahan yang 

berkaitan dengan pembatalan perkawinan adanya pemalsuan 

identitas dalam perkawinan poligami, yang meliputi pengertian 

perkawinan,  syarat perkawinan, pembatalan perkawinan dan 

pemalsuan identitas. 

Bab 3 Metode Penelitian 

Bab ini penulis akan menjelaskan tentang metode yang 

digunakan meliputi metode pendekatan, metode pengumpulan data, 

dan metode analisis data. 

Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan 
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Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang meliputi 

gambaran umum penelitian dan pembahasan tentang pembatalan 

perkawinan karena adanya pemalsuan identitas dalam perkawinan 

poligami di Pengadilan Agama Semarang pada perkara Nomor 

1447/Pdt.G/2011/PA.smg 

Bab 5 Penutup 

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi 

yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan diperoleh dari hasil 

analisa terhadap penelitian dan pembahasan pada bab keempat. 

3. Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-

lampiran. 
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Bab 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Perkawinan 

Pengertian perkawinan dalam bahasa berasal dari kata “kawin” 

yang merupakan terjemahan dari bahasa arab “nikah” dan 

perkataan ziwaaj. Sedangkan perkataan nikah (kawin) menurut arti 

asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi 

(mathaporic) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang 

menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara 

seorang pria dengan seorang wanita (Idris Ramulyo, 2002:1). 

 

 

2.1.1. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang 

No. 1 Tahun 1974 

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam 

masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum 

antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Menurut Undang-Undang 

Perkawinan, yang dikenal dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, 

yang dimaksud dengan perkawinan yaitu; 

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan 

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa”. 

. 

Perumusan yang diberikan Pasal 1 UUP, bukan saja memuat 

pengertian atau arti pengertian itu sendiri, melainkan juga mencantumkan 

tujuan dan dasar perkawinan. Pengertian perkawinan ikatan ialah lahir 

batin  antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, 
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sedangkan tujuannya membentuk keluarga atau rumah tangga yang 

bahagia dan kekal yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa 

atau dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1) UUP didasarkan kepada hukum 

agamanya atau kepercayaan agamanya masing-masing. 

Bila definisi pengertian perkawinan tersebut diatas menurut 

(Pramirohamidjojo, 1986:38),  maka terdapat 5 (lima) unsur di dalamnya: 

1. Ikatan lahir batin; 

2. Antara seorang pria dan wanita; 

3. Sebagai suami isteri; 

4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 

kekal; 

5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

  

UU Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam memandang bahwa 

perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, tetapi 

juga dilihat dari aspek agama dan sosial. Aspek agama menetapkan 

tentang keabsahan perkawinan, sedangkan aspek formal menyangkut 

aspek administratif, yaitu pencatatan KUA dan catatan sipil. Pelaksanaan 

perkawinan diatur dengan PP No. 9 tahun 1975 dan peraturan Menteri 

Agama No. 3 dan 4 tahun 1975. Bab II Pasal 2 (1) PP No. 9 tahun 1975 

Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan menurut Agama 

Islam dilakukan oleh pegawai sebagaimana dalam Undang-undang No. 32 

tahun 1954, tentang Pencatatan Talak dan Rujuk. 

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila di mana Sila 

pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan 

mempunyai hubungan yang erat sekali dengan persoalan agama dan 

kerokhanian. Tidak ada perkawinan yang diluar hukum masing-masing 
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agama atau kepercayaanya. Hal itu sesuai dengan Undang-undang Dasar 

1945 yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama 

dari Pancasila. 

 

2.1.2. Pengertian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) 

Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu 

sebagai salah satu ibadah muamalah. Ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 

Kompilasi Hukum Islam menyatakan: 

“Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau 

miitsaaqan gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk 

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, 

dan rahmah.” 

 

Jadi perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu 

“perikatan jasmani dan rohani” yang membawa akibat hukum terhadap 

agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya. 

Perkawinan dalam arti “ikatan jasmani dan rohani” berarti suatu ikatan 

untuk mewujudkan kehidupan yang selamat bukan saja di dunia tetapi juga 

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

langkah yang sama dalam karya tetapi juga gerak langkah yang sama 

dalam berdoa. Oleh karenanya pada dasarnya setiap agama tidak dapat 

membenarkan perkawinan yang berlangsung tidak seagama. Menurut 

Hukum Islam (Rahman, 1992:6), pengertian perkawinan secara luas 

adalah sebagai berikut: 
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a. Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual 

yang sah dan benar. 

b. Suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan. 

c. Cara untuk memperoleh keturunan yang sah. 

d. Menduduki fungsi sosial. 

e. Mendekatkan hubungan antara keluarga dan solidaritas 

kelompok. 

f. Merupakan perbuatan menuju ketaqwaan. 

g. Merupakan suatu bentuk ibadah yaitu pengabdian kepada Allah 

mengikuti sunah Rasullah SAW. 

 

Pengertian perkawinan maupun dasar hukum masalah perkawinan 

yang disebutkan diatas bararti memberikan ketentuan bahwa perkawinan 

merupakan suatu perbuatan suci yang memerlukan aturan-aturan untuk 

mengaturnya oleh karena itu pada tempat-Nyalah apabila Islam mengatur 

masalah perkawinan amat teliti dan terperinci untuk membawa manusia 

hidup berkehormatan sesuai dengan kedudukannya yang amat mulia di 

tengah makhluk-makhluk Allah yang lain. 

Berdasarkan pengertian perkawinan menurut Undang-undang No. 

1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)  di atas, dapat diambil 

kesimpulan bahwa pengertian perkawinan mengandung tiga aspek yaitu : 

a. Aspek Agama 

Aspek agama dalam perkawinan ialah bahwa islam 

memandang dan menjadikan perkawinan itu sebagai basis 

suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab perkawinan tidak 

hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja, tetapi diikat juga 

dengan ikatan batin dan jiwa. Menurut ajaran Islam perkawinan 

itu tidaklah hanya sebagai persetujuan biasa melainkan 

merupakan suatu persetujuan suci, dimana kedua belah pihak 
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dihubungkan menjadi pasangan suami isteri atau meminta 

menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama 

Tuhan 

b. Aspek Sosial 

Perkawinan dilihat dari aspek sosial memiliki arti penting 

yaitu: 

1) Dilihat dari penilaian umum yaitu orang yang 

melakukan perkawinan mempunyai kedudukan yang 

lebih dihargai dari pada mereka yang belum kawin. 

Bagi kaum wanita dengan perkawinan akan 

memberikan kedudukan sosial tinggi karena ia sebagai 

istri dan wanita mendapat hak-hak serta dapat 

melakukan tindakan hukum. 

2) Sebelum adanya peraturan tentang perkawinan, dulu 

wanita bisa dimadu tanpa batas dan tanpa bisa berbuat 

apa-apa, tetapi menurut ajaran agama Islam dalam 

perkawinan mengenai kawin poligami ini bisa dibatasi 

empat orang, asal dengan syarat laki-laki itu bisa 

bersifat adil dengan istri-istrinya. 

c. Aspek Hukum 

Aspek hukum dalam perkawinan diwujudkan dalam bentuk 

akad nikah yaitu merupakan perjanjian yang harus dipenuhi 

oleh kedua belah pihak. 
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2.2 Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan 

Pada pelaksanaan perkawinan, calon mempelai harus memenuhi 

rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan adalah hakekat dari 

perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan 

tidak mungkin dilaksanakan, Berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum 

Islam, orang yang beragama Islam harus memenuhi rukun perkawinan 

yaitu:  

1. calon istri; 

2. calon suami;  

3. wali nikah; 

4. dua orang saksi;  

5. ijab, Kabul dan mahar/mas kawin.  

 

Berdasarkan ketentuan hukum Islam, ditambah dengan adanya 

kerelaan dari pihak calon istri. Pada dasarnya tidak semua pasangan laki-

laki dan wanita dapat melangsungkan perkawinan. Namun, yang dapat 

melangsungkan perkawinan adalah mereka-mereka yang telah memenuhi 

syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-

undangan. Rukun dan syarat perkawinan wajib dipenuhi, bila tidak maka 

tidak sah. Dalam kitab al-Figh‘ala al-Mazhib al-Araba’ah disebutkan 

bahwa nikah fasid yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, 

sedangkan nikah batil adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya dan 

hukum fasid dan batil adalah sama yaitu tidak sah (Abdurrahman al-Jaziry, 

hal 118).  
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Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah 

sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat 

perkawinan. Kalau salah satu syarat-syarat perkawinan itu tidak dipenuhi 

maka perkawinan itu tidak sah. 

Ada dua macam syarat perkawinan, yaitu syarat materiil dan syarat 

formal. Syarat materiil adalah syarat yang ada dan melekat pada diri 

pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, disebut juga “syarat-syarat 

subyektif”. Adapun syarat-syarat formal adalah tata cara atau prosedur 

melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang, 

disebut juga “syarat-syarat obyektif” (Muhammad, 1993:76). Persyaratan 

perkawinan diatur secara limitatif di dalam Pasal 6 sampai dengan 12 

UUP, yang meliputi persyaratan materiil maupun persyaratan formal. 

Perlu diingat selain harus memenuhi persyaratan perkawinan menurut 

UUP, bagi mereka yang hendak melangsungkan perkawinan juga harus 

memenuhi persyaratan perkawinan yang diatur atau ditentukan di dalam 

hukum agamanya masing-masing, termasuk ketentuan dalam perundang-

undangan lain yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya 

itu.  

Persyaratan materiil berkenaan dengan calon mempelai yang 

hendak melangsungkan perkawinan dimana diatur dalam Pasal 6 sampai 

dengan Pasal 12 UUP yang meliputi sebagai berikut: 

1. Persetujuan kedua belah pihak  
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2. Izin dari kedua orang tua apabila belum mencapai umur 21 

tahun  

Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum 

mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tua. 

(Pasal 6 ayat (2) undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). 

Mengenai penentuan syarat ini, M. Yahya Harapap 

mengatakan: 

Bahwa bagi mereka yang belum berumur 21 tahun harus ada 

ijin dari orang tua atau wali, sebagai salah satu syarat 

perkawinan. Memang hal ini patut ditinjau dari segi secara 

susah payah oleh orang tua untuk si anak. Sehingga kebebasan 

pada si anak untuk menentukan pilihan calon suami/isteri 

jangan sampai menghilangkan gengsi tanggung jawab orang 

tua. Adalah sangat selaras apabila kebebasan si anak itu 

berpadu dengan ijin orang tua atau wali. 

 

3. Pria berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun. 

Pengecualiannya yaitu ada dispensasi dari pengadilan atau 

camat atau bupati (Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974) 

Menurut M. Yahya Harahap penentuan batas umur bertujuan 

untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan yaitu: 

Bahwa penentuan batas umur adalah suatu langkah 

penerobosan hukum adat dan kebiasaan yang dijumpai dalam 

beberapa kehidupan masyarakat kita. Misalnya kehidupan 

masyarakat di daerah jawa sering dilakukan perkawinan anak 

perempuan masih muda usianya. Dengan penentuan yang tegas 

tentang batas umur untuk melakukan perkawinan memberi 

kepastian penafsiran yang masih kabur, baik dalam lingkungan 

kehidupan adat maupun dalam pengertian hukum Islam. 

 

4. Kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin  
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5. Wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus lewat masa 

tunggu (iddah). Bagi wanita yang putus perkawinannya karena 

perceraian masa iddahnya 90 hari dan karena kematian 130 

hari. 

6. Izin pengadilan bagi mereka yang hendak beristri lebih dari 

seorang (poligami). (Salim 2002:62) 

 

Adapun syarat-syarat formal yang berkenaan dengan formalitas-

formalitas yang mendahului perkawinan seseorang. Syarat formal diatur 

dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 PP No. 9 Tahun 1975, yang terdiri 

dari 3 tahap yaitu: 

1. Pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan 

Pemberitahuan kehendak menikah kepada PPN, 

talak dan rujuk (P2NTR) / pegawai pembantu pencatat 

nikah, talak. Pemberitahuan ingin menikah sekurang-

kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungka. 

Pemberitahuan tentang kehendak melangsungkan 

perkawinan memuat hal-hal sebagai berikut : 

1) Nama, termasuk nama kecil dan nama keluarga. 

2) Umur. 

3) Agama/kepercayaan. 

4) Tempat kediaman calon mempelai. 

5) Apabila salah seorang atau keduanya pernah 

kawin, disebutkan juga nama istri atau suami 

terdahulu  

 

2. Penelitian syarat-syarat perkawinan 
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Pegawai pencatat perkawinan akan meniliti syarat-

syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat 

halangan perkawinan menurut undang-undang. 

3. Pengumuman Kawin yaitu tentang pemberitahuan untuk 

melangsungkan perkawinan. 

Pengumuman kehendak melangsungkan perkawinan 

ini dilakukan di : 

1) Kantor pencatatan perkawinan yang daerah 

hukumnya meliputi wilayah tempat perkawinan 

dilangsungkan, dan; 

2) Kantor pencatatan perkawinan tempat kediaman 

masing-masing calon mempelai. 

4. Pencatatan Perkawinan 

Setelah melangsungkan perkawinan menurut hukum 

dan kepercayaannya, perkawinan tersebut dicatat secara 

resmi dalam akta perkawinan dan ditandatangani oleh 

kedua mempelai, saksi dan PPN. 

Suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama 

dan kepercayaan, Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: 

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum 

masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu. 
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2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Melihat ketentuan pasal tersebut, sahnya suatu perkawinan 

ditentukan menurut agama dan kepercayaannya suami-isteri. Sedangkan 

ayat (2)-nya menghendaki setiap perkawinan dilakukan pencatatan. 

Dengan adanya pencatatan juga telah terjadi perlindungan kepentingan 

bagi para pihak dalam sebuah perkawinan. Disamping itu, pencatatan 

perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian (mitsaqan 

galidzan) aspek hukum yang timbul dari perkawinan. 

Tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan 

peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang seperti 

kelahiran dan kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat 

keterangan suatu akta resmi yang dianut dalam daftar pencatatan. 

Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk menjadikan peristiwa 

perkawinan tersebut menjadi jelas, baik bagi pihak suami isteri 

maupun pihak lain atau masyarakat dan sebagai bukti tertulis dan 

otentik. Perbuatan pencatatan tidak menentukan sahnya suatu 

perkawinan namun hanya bersifat administratif, yaitu yang 

menyatakan bahwa perkawinan itu memang ada dan benar terjadi 

(Soemiyati, 1999 : 16) 

 

Realisasi dari pencatatan itu, melahirkan Akta Nikah yang masing-

masing salinannya dimiliki oleh isteri dan suami. Akta tersebut, dapat 

digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari 

adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya (Ali, 2006:26). 

Pelaksanaan perkawinan diatur dengan PP No. 9 tahun 1975 dan peraturan 

Menteri Agama No. 3 dan 4 tahun 1975. Bab II Pasal 2 (1) PP No. 9 tahun 

1975 Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan menurut 
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Agama Islam dilakukan oleh Pegawai sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-undang No. 32 tahun 1954, tentang pencatatan Nikah dan Rujuk. 

Berbicara mengenai sahnya suatu perkawinan, apabila yang 

melangsungkan perkawinan itu seagama tentu tidak menjadi masalah. 

Namun apabila sebaliknya, mereka yang melangsungkan perkawinan 

menganut agamanya yang berbeda, maka Pasal 2 ayat (1) Undang-undang 

Perkawinan tentu tidak dapat diikuti seperti bunyinya, sebab perkawinan 

tidak dapat dilangsungkan menurut agama masing-masing mempelai. 

 

2.3 Batalnya Perkawinan dan Akibatnya 

2.3.1. Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 

Menurut (R. Soetojo Pramirohamidjojo dan Asis Safioedin, 

1974:35) sebenarnya istilah “batalnya perkawinan” itu tidaklah tepat. 

Akan lebih tepatnya kalau dikatakan “dibatalkannya perkawinan”, sebab 

bilamana perkawinan itu tidak memenuhi syarat-syaratnya maka barulah 

perkawinan itu dibatalkan sesudah diajukan ke muka hakim. Kalau 

demikian istilahnya bukan nieteg (batal), melainkan vernietigbaar (dapat 

dibatalkan). 

Sedangkan menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 22 dikatakan 

bahwa „Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi 

syarat untuk melangsungkan perkawinan‟. Pembatalan perkawinan adalah 

putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah 
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dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah perkawinan itu tidak pernah 

dianggap. Pembatalan itu sendiri berasal dari kata „batal‟ yang artinya 

menganggap tidak sah, tidak pernah ada. Jadi pembatalan perkawinan 

menganggap bahwa perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa 

yang tidak sah, atau tidak pernah dianggap ada.  

Batalnya perkawinan itu sendiri diatur dalam Pasal 22-Pasal 28 UU 

Perkawinan, sedangkan yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan 

sebagaimana disebut dalam Pasal 23 sebagai berikut: 

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

atau isteri; 

2. Suami atau isteri; 

3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum 

diputuskan; 

4. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 UU ini dan 

setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara 

langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah 

perkawinan itu putus. 

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan 

dalam daerah hukum di mana perkawinan itu dilangsungkan atau di tempat 

tinggal suami-isteri, suami atau isteri (Pasal 25 UU No. 1 tahun 1974). 

Jadi instansi pemerintah atau lembaga lain di luar pengadilan atau 

siapapun juga tidak berwenang untuk menyatakan batalnya suatu 

perkawinan. Pengadilan yang dimaksud adalah pengadilan agama bagi 
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mereka yang beragama islam dan pengadilan umum bagi lainnya (Pasal 63 

UU No. 1 tahun 1974). Pada umumnya lembaga pembatalan perkawinan 

ini hanya melembaga bagi mereka para penganut agama perkawinannya 

berasas monogami tertutup. 

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan 

yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat 

berlangsungnya perkawinan Pasal 28 ayat (1). Dalam peraturan 

Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan mengatur 

lebih lanjut mengenai beberapa masalah penting yang berkaitan erat 

dengan pembatalan perkawinan. Batalnya suatu perkawinan hanya dapat 

diputuskan oleh pengadilan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 37 yang di 

dalam penjelasannya diuraikan dengan mengingat bahwa suatu 

perkawinan dapat membawa akibat yang jauh baik terhadap suami isteri 

maupun terhadap keluarganya, maka ketentuan ini dimaksudkan untuk 

menghindarkan terjadinya pembatalan suatu perkawinan oleh instansi lain 

di luar pengadilan. 

Pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak berfungsinya 

pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga 

perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan 

pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau hukum 

munakahat. 
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2.3.2. Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) 

Sebelum membahas mengenai pengertian pembatalan perkawinan 

menurut Kompilasi Hukum Islam, kita perlu tahu apa itu Kompilasi 

Hukum Islam (KHI). Ketika menyusun Kompilasi Hukum Islam, para 

penyusunnya tidak secara tegas memberikan pengertian dari Kompilasi 

Hukum Islam tersebut. Akan tetapi, setelah mempelajari rencana dan 

proses penyusunan Kompilasi Hukum Islam dimaksud, H. Abdurrahman 

SH (pakar ilmu hukum Indonesia kontemporer) menyatakan bahwa 

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan rangkuman dari berbagai 

pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama 

fiqh yang bisa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama 

untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan. 

Himpunan tersebut inilah yang dinamakan kompilasi (Harun, 2001:968) 

Jadi, Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sekumpulan materi 

hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri 

atas tiga kelompok materi hukum, yaitu Hukum Perkawinan (170 pasal), 

Hukum Kewarisan termasuk wasiat dan hibah (44 pasal) dan Hukum 

Perwakafan (14 pasal), ditambah satu pasal ketentuan penutup yang 

berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut. KHI disusun melalui jalan 

yang sangat panjang dan melelahkan karena pengaruh perubahan sosial 

politik terjadi di negeri ini dari masa ke masa 
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Menurut Kompilasi Hukum Islam, istilah yang digunakan “batal” 

atau “dapat dibatalkan” atau dengan kata lain pembatalan perkawinan itu 

bisa “batal demi hukum” atau “dapat dibatalkan”. Suatu perkawinan batal 

demi hukum diatur dalam Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan 

suatu perkawinan dapat dibatalkan diatur dalam Pasal 71 Kompilasi 

Hukum Islam. 

Kompilasi hukum Islam sebagai sebuah kitab hukum yang 

dijadikan pegangan hakim di Pengadilan Agama, juga membahas 

permasalahan pembatalan perkawinan ini. Hal ini terlihat dalam bab XI 

tentang batalnya perkawinan Pasal 70-76 yang dirumuskan secara lengkap 

dan terinci. Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada 

Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau 

perkawinan dilangsungkan.  

Adapun mengenai pihak mana yang mempunyai hak untuk 

mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah sebagaimana 

yang terdapat dalam Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut: 

 

a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke 

bawah dari suami atau isteri; 

b. Suami atau isteri; 

c. Pejabat yang berwenang mengenai pelaksanaan perkawinan 

menurut undang-undang; 



 
 

 
 

29 

Batalnya perkawinan dalam praktek di Pengadilan Agama, 

sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pembatalan perkawinan 

dilakukan terhadap perkawinan yang cacat hukum atau kurang syarat dan 

rukunnya, sebagaimana yang telah disyari‟atkan dalam syari‟at islam, 

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. 

Pembatalan perkawinan dapat terjadi apabila berdasarkan atas alasan yang 

dikemukakan, dan dari alasan tersebut pembatalan perkawinan tidak dapat 

disamakan dengan perceraian karena alasan yang digunakan dalam 

perceraian tidak sama dengan alasan pembatalan perkawinan. Begitu pula 

para pihak yang berhak menggunakan atau mengajukan pembatalan tidak 

terbatas pada suami atau istri saja. 

Permohonan pembatalan perkawinan menurut Pasal 74 Kompilasi 

Hukum Islam dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi 

tempat suami atau isteri atau tempat perceraian dilangsungkan. Disebutkan 

juga pada pasal ini, batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan 

pengadilan agama mempunyai kedudukan hukum yang tetap dan berlaku 

sejak saat berlangsungnya perkawinan. 

 

2.3.3. Prosedur Pembatalan Perkawinan 

Menurut Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan menyebutkan “Setiap orang yang hendak mengajukan 

pembatalan perkawinan mengajukan permohonan kepada pengadilan 
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dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat 

tingggal kedua suami isteri, suami atau isteri”. 

Sedangkan mengenai tata cara mengajukan pembatalan perkawinan 

dan pemanggilan untuk pemeriksaan pembatalan perkawinan diatur dalam 

Bab VI Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa tata 

cara pengajuan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara 

pengajuan perceraian. Adapun cara mengajukan permohonan pembatalan 

perkawinan sebagai berikut: 

1. Pemohon atau Kuasa Hukum datang ke Pengadilan Agama bagi yang 

beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi Non Muslim (UU 

No.7/1989 pasal 73). 

2. Kemudian Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan 

kepada Ketua Pengadilan (HIR pasal 118 ayat (1)/Rbg pasal 142 ayat 

(1), sekaligus membayar uang muka biaya perkara kepada 

Bendaharawan Khusus. 

3. Pemohon, dan suami (atau beserta istri barunya) sebagai Termohon 

harus datang menghadiri sidang Pengadilan berdasarkan Surat 

Panggilan dari Pengadilan, atau dapat juga mewakilkan kepada kuasa 

hukum yang ditunjuk (UU No.7/1989 pasal 82 ayat (2), PP No. 9/1975 

pasal 26,27 dan 28 Jo HIR pasal 121,124 dan 125) 

4. Pemohon dan Termohon secara pribadi atau melalui kuasanya wajib 

membuktikan kebenaran dari isi (dalil-dalil) permohonan pembatalan 

perkawinan/tuntutan di muka Sidang Pengadilan berdasarkan alat bukti 
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berupa surat-surat, saksi-saksi, pengakuan salah satu pihak, 

persangkaan hakim atau sumpah salah satu pihak (HIR pasal 164/Rbg 

pasal 268). Selanjutnya hakim memeriksa dan memutus perkara 

tersebut. 

5. Pemohon atau Termohon secara pribadi atau masing-masing menerima 

salinan putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama yang belum 

mempunyai kekuatan hukum tetap. 

6. Pemohon dan Termohon menerima Akta Pembatalan Perkawinan dari 

Pengadilan 

7. Setelah pemohon menerima akta pembatalan, setelah itu Pemohon 

meminta penghapusan pencatatan perkawinan di buku register Kantor 

Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil (KCS). 

 

2.3.4. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan 

Perkawinan suami istri yang dibatalkan akan mengakibatkan 

keduanya kembali seperti keadaan semula atau diantara keduanya seolah-

olah tidak pernah melangsungkan perkawinan. Terkait dengan akibat 

hukum pembatalan perkawinan, dengan adanya putusan pengadilan yang 

membatalkan perkawinan maka perkawinan yang telah terjadi dianggap 

tidak pernah ada. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-

undang Perkawinan menentukan batalnya suatu perkawinan dihitung sejak 

saat berlangsungnya perkawinan. 
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Akibat hukum yang ditimbulkan karena adanya pembatalan 

perkawinan diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 75 

dan Pasal 76 KHI yang mempunyai rumusan yang berbeda. Pasal 28 ayat 

(2) UU Perkawinan menyebutkan bahwa putusan tidak berlaku surut 

terhadap: 

a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut 

Selanjutnya permasalahan yang berkenaan dengan 

akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan di muat dalam 

Pasal 28 ayat (2), sebagai berikut: Keputusan tidak berlaku surut 

terhadap (1) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan 

tersebut; (2) Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad 

baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan 

perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih 

dahulu; (3) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a 

dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad 

baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai 

kekuatan hukum tetap. 

Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang 

telah dibatalkan tidak berlaku surut, sehingga dengan demikian 

anak-anak ini dianggap sah. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 

anak-anak yang dilahirkan itu mempunyai status hukum yang 

jelas sebagai anak yang sah dari kedua orang tuanya yang 

perkawinannya dibatalkan dan sepatutnya mendapatkan 
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perlindungan hukum. Sebagai konsekuensi dari diakuinya anak 

itu sebagai anak yang sah bagi ayahnya, maka ia berhak mewarisi 

harta ayah kandungnya tersebut.  

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan 

dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Akibat yang 

berhubungan dengan anak, kedudukan anak yang perkawinan 

orang tuanya dibatalkan adalah sebagai anak yang sah dari kedua 

orang tuanya yang perkawinannya dibatalkan. Jadi, bagi anak-

anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan dapat mewarisi 

dari ayahnya maupun ibunya dan juga anak itu mempunyai 

hubungan kekeluargaan dengan keluarga si ayah ataupun ibu.  

Akibat batalnya perkawinan dalam Kompilasi Hukum 

Islam diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 76. Dan Pasal 75 yang 

menyebutkan bahawa, putusan pembatalan perkawinan tidak 

berlaku surut terhadap perkawinan yang batal karena salah satu 

dari suami atau isteri murtad dan Anak-anak yang dilahirkan dari 

perkawinan, sedangkan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam 

menyebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan 

memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. 

c. Terhadap Harta Bersama dan Harta Bawaan 

Pembahasan mengenai harta yang ada pada dan 

sebelum perkawinan serta setelah pembatalan perkawinan 
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merupakan masalah yang perlu mendapat pemahaman, karena hal 

ini menyangkut perlindungan hak dan kewajiban para pihak. 

Dilihat dari asal-usul harta suami istri menurut (Thalib, 1974:83-

84) dapat digolongkan pada tiga golongan yaitu: 

a. Harta masing-masing suami isteri yang telah dimilikinya 

sebelum perkawinan baik berasal dari warisan, hibah atau 

usaha mereka sendiri-sendiri atau dapat disebut harta 

bawaan. 

b. Harta masing-masing suami isteri yang dimilikinya sesudah 

mereka berada dalam hubungan perkawinan, tetapi 

diperolehnya bukan dari usaha mereka baik seorang-

seorang atau bersama-sama, tetapi merupakan hibah, wasiat 

atau warisan untuk masing-masing. 

c. Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam 

hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha 

salah seorang mereka atau disebut harta pencarian. 

Pada dasarnya harta suami dan harta istri terpisah, baik 

harta bawaanya masing-masing atau harta yang diperoleh oleh 

salah seorang suami isteri atas usahanya sendiri-sendiri maupun 

harta hibah yang diperoleh oleh salah seorang mereka karena 

hadiah atau hibah atau warisan sesudah mereka terikat dalam 

hubungan perkawinan. Adanya harta bersama tidak menutup 

kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami dan isteri. 
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Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, 

demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai 

penuh olehnya. 

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengenai harta 

bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua 

belah pihak. Sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing 

suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan 

perbuatan hukum mengenai harta bendanya.  

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 

menggariskan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara 

harta suami dan harta isteri karena perkawinan, adanya harta 

bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-

masing suami dan isteri. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan 

dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi 

hak suami dan dikuasai penuh olehnya  

Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan 

harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan 

adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak 

tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Suami dan 

isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan 

hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah 

atau lainnya. 
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Bagi harta kekayaan bersama (gono-gini) merupakan harta 

bersama yang menjadi milik bersama, hanya saja tidak boleh 

merugikan pihak yang beritikad baik, bagaimanapun juga pihak 

yang beritikad baik harus diuntungkan, bahkan bagi pihak yang 

beritikad buruk harus menanggung segala kerugian-kerugian 

termasuk bunga-bunga harus ditanggung. 

c. Terhadap Pihak ketiga 

 Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam poin a 

dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik 

sebelum putusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum 

tetap. 

Terhadap pihak ketiga yang beritikad baik pembatalan 

perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut, 

jadi segala perbuatan perdata atau perikatan yang diperbuat suami 

isteri sebelum pembatalan perkawinan tetap berlaku, dan ini harus 

dilaksanakan oleh suami isteri tersebut, sehingga pihak ketiga yang 

beritikad baik tidak dirugikan. 

Sebagai contoh: apabila Tergugat I dan Tergugat II 

membeli rumah yang dibayar secara kredit kepada pihak ketiga, 

sedangkan perjanjian pembayaran harus diangsur 30x dan dibayar 

bulanan, tetapi baru mendapat 5x angsuran sehingga masih kurang 

15 angsuran sedangkan pernikahan mereka telah dibatalkan, 
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walaupun begitu pembayaran harus tetap dilunasi karena itu 

merupakan hak bagi pihak ketiga. 

Jadi orang-orang seperti mereka dilindungi undang-undang dalam 

hal terjadinya pembatalan perkawinan, dan putusan pengadilan tidak 

berlaku surut, maka pembatalan perkawinan dianggap berlaku setelah 

urusannya selesai. Pasal 28 ayat (2) tersebut merupakan pengecualian dari 

ketentuan sebelumnya. 

 

2.4 Pengertian Pemalsuan Identitas 

Pengertian tentang “Pemalsuan” menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia adalah berasal dari kata “Palsu” yang berarti tidak sahnya suatu 

ijazah, surat keterangan, uang, dan sebagainya, jadi Pemalsuan adalah 

proses, cara atau perbuatan memalsu, dan pemalsu adalah orang yang 

memalsu. Perbuatan pemalsuan sesungguhnya baru dikenal didalam suatu 

masyarakat yang sudah maju, dimana data-data tertentu dipergunakan 

untuk mempermudah lalu lintas hubungan di dalam masyarakat. Perbuatan 

pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran norma yaitu kebenaran atau 

kepercayaan dan ketertiban masyarakat. 

Untuk lebih jelas mengenai surat autentik apa yang dipalsukan 

demi mempelancarkan niat jahat pemalsu, di bawah ini penulis jabarkan 

bentuk-bentuk surat autentik yang sering dipalsukan yaitu: 
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1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

Menurut Undang-undang No.23 Tahun 2006 Kartu Tanda 

Penduduk (KTP) adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti 

diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh 

wilayah Negara Kesatuan RI. Kartu ini waib dimiliki bagi Warga 

Negara Indonesia (WNI), dan kartu ini berlaku selama lima tahun 

dan tanggal berakhirnya disesuaikan dengan tanggal dan bulan 

kelahiran yang bersangkutan. Bagi Warga negara Asing (WNA) 

yang memiliki izin tinggal tetap (ITAP) dan ktp bagi wna berlaku 

sesuai dengan masa izin tinggal tetap. 

2. Kartu Keluarga (KK) 

Kartu keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang 

memuat data Tentang susunan, hubungan dan jumlah keluarga 

sebagaimana yang terdapat dalam UU No. 23 tahun 2006. Kartu 

keluarga wajib dimiliki oleh setiap keluarga, kartu ini berisi data 

lengkap tentang identitas Kepala Keluarga dan Anggota 

keluarganya. 

3. Akta Kelahiran 

Bayi yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam 

Kartu Kelauarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) 

sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat lainnya. 

Sebagai hasil pelaporan kelahiran, diterbitkan Kartu Keluarga dan 

Akta Kelahiran. 
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Akta kelahiran adalah akta/catatan otentik yang dibuat oleh 

pegawai catatan sipil berupa catatan resmi tentang tempat dan 

waktu kelahiran anak, nama anak dan nama orang tua anak secara 

lengkap dan jelas, serta status kewarganegaraan anak. 

(http://www.lbh-apik.or.id) 

4. Ijazah  

Istilah ijazah yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

artinya surat tanda tamat belajar, tamat belajar dari jenjang 

pendidikan formal. 

5. Paspor  

Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh 

pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas 

pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar 

negara. Paspor berisi biodata pemegangnya, yang meliputi antara 

lain, foto pemegang, tanda tangan, tempat dan tanggal kelahiran, 

informasi kebangsaan dan kadang-kadang juga beberapa informasi 

lain mengenai identifikasi individual. Ada kalanya pula sebuah 

paspor mencantumkan daftar negara yang tidak boleh dimasuki 

oleh si pemegang paspor itu. 

 

2.4.1. Ketentuan Hukum Pemalsuan Identitas 

Pemalsuan identitas atau penyalahgunaan kartu pengenal ini dapat 

saja terjadi dimana saat ini karena terlalu banyak pemohon KTP dan Akta 

http://www.lbh-apik.or.id/
http://id.wikipedia.org/wiki/Dokumen
http://id.wikipedia.org/wiki/Negara
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Identitas&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Biodata
http://id.wikipedia.org/wiki/Foto
http://id.wikipedia.org/wiki/Tanda_tangan
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Kelahiran. Jika terbukti ada warga atau penduduk yang sengaja melakukan 

pemalsuan identitas diri atau dokumen terhadap instansi pelaksana maka 

dapat terancam hukuman pidana 6 (enam) tahun atau denda sebesar Rp 50 

juta. Ketentuan tersebut telah tertera jelas dalam Undang-undang No 23 

tahun 2006 Bab 12 dimana diterangkan bahwa ada sanksi pidana dan 

denda terhadap pemalsuan identitas ataupun dokumen. 

Maka sebagai sebagian dari tujuan kejelasan identitas adalah 

adanya kejelasan hukum terhadap orang atau individu demi menjaga hak 

dan kewajibannya dalam hukum. Untuk memperkuat kejelasan identitas 

maka dibutuhkannya administrasi kependudukan, dalam UU No.23 tahun 

2006 pasal 1 ayat (1) menjelaskan: 

“Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan 

dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data 

Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, 

pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta 

pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan 

sektor lain”. 

 

Usaha pemberian perlindungan terhadap individu maka 

dibutuhkan identitas yang jelas yang mana identitas tersebut 

dicatatkan dalam Dokumen kependudukan yang telah diatur dalam 

UU No. 23 tahun 2006 pasal 1 ayat (8) menjelaskan: 

”Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan 

oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai 

alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran 

Penduduk dan Pencatatan Sipil”. 
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Oleh karena itu pulalah mengharuskan pihak Dispencapil 

menggunakan kemajuan teknologi  dengan memberikan tanda tangan 

dengan sistem scaner. Maka, sesuai dengan ketentuan Dirjen Administasi 

dan kependudukan 2008 dalam pembuatan KTP atau surat otentik lainnya 

diharuskan memberikan tanda tangan basah (asli). Ketentuan yang telah 

ditetaapkan oleh Dirjen Administrasi dan kependudukan itu untuk 

keabsahan dokumen serta menghindari pemalsukan identitas dokumen 

baik itu Akta kelahiran ataupun di KTP nantinya 

 

2.4.2 Pembuktian Terhadap Pemalsuan Identitas 

Menurut M. Yahya Harahap (1985:793) menjelaskan bahwa 

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan 

pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan 

kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga 

merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan 

undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan 

yang didakwakan. Sedangkan  menurut R. Subekti bahwa pembuktian 

adalah suatu daya upaya para pihak yang berperkara untuk menyakinkan 

hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakannya di dalam suatu 

perkara yang sedang dipersengketakan di muka Pengadilan, atau yang 

diperiksa oleh hakim. 

Sistem pembuktian dalam hukum sangat penting dan diperlukan 

untuk menunjukan bagaimana membuktikan suatu perkara di pengadilan, 
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dan cara bagaimana meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara 

yang sudah diperiksa. Dalam hukum acara perdata dianut system 

pembuktian positif, artinya : 

1. System pembuktian yang menyandarkan diri pada alat bukti saja, 

yang ditentukan oleh Undang-undang; 

2. Suatu gugat dikabulkan hanya didasarkan pada alat-alat bukti yang 

sah, keyakinan hakim diabaikan; 

3. Pada pokoknya suatu gugatan yang sudah memenuhi cara-cara 

pembuktian dan alat bukti yang sah, gugatan harus dikabulkan; 

4. Hakim laksana robot yang menjalankan UU, namun ada baiknya 

system pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan 

dalil-dalil gugatan atau jawaban tanpa dipengaruhi oleh nuraninya, 

sehingga benar-benar objektif, yaitu menurut Undang-undang; 

5. Dalam system pembuktian positif yang dicari kebenaran formil 

Berdasarkan pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP) alat bukti yang sah ialah : 

a. Keterangan saksi 

b. Keterangan ahli 

c. Surat 

d. Petunjuk 

e. Keterangan terdakwa 

 

Sedangkan alat bukti yang diakui dalam acara perdata diatur dalam 

Pasal 1866 KUH Perdata, yang terdiri dari: 

a. Bukti tulisan  

b. Bukti dengan saksi 

c. Persangkaan  
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d. Pengakuan 

e. Sumpah  

 

Pada dasarnya beban pembuktian memang bukan terletak pada 

hakim, melainkan pada masing-masing pihak yang berperkara baik 

Penggugat maupun Tergugat. Jadi, untuk membuktikan adanya unsur 

penipuan dan pemalsuan identitas dalam perkawinan, maka penggugat 

harus membuktikan berupa bukti tertulis yaitu fotokopi kutipan akta nikah, 

fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, dan juga saksi. 

 

2.4.3. Sanksi Terhadap Pemalsuan Identitas 

UU Perkawinan memang tidak mengatur sanksi pidana bagi sang 

suami yang menikah lagi tanpa seijin istri pertama, kedua, atau ketiga. UU 

Perkawinan hanya mengatur pembatalan perkawinan, jika para pihak tidak 

memenuhi syarat-syarat perkawinan. Pemalsuan akta dalam perkawinan 

atau pemalsuan surat yang dilakukan oleh sesorang merupakan suatu 

tindak pidana yang diatur dalam Buku II KUHP adalah suatu tindak 

pidana yang dapat dikenakan sanksi suatu tindak pidana yang didalamnya 

mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas suatu obyek 

yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal 

sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. 

ketentuan-ketentuan yang bisa dipakai untuk menjerat suami yang 

menikah lagi tanpa izin istri pertama, kedua atau ketiga Salah satunya 

yaitu Pasal 279 KUHP yang menyebutkan bahwa: 

3. Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun: 
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d. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal 

mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-

perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang 

sah untuk itu; 

e. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal 

mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-

perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu. 

4. Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan Pasal 1 butir a 

menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang 

telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam 

dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. 

 

Sebenarnya tidak hanya Pasal 279 KUHP masih banyak pasal lain 

yang bisa digunakan untuk menjerat suami yang menikah lagi tanpa ijin 

istri pertama. Dan untuk para petugas yang mengeluarkan surat kawin 

yang berisi data-data palsu tersebut juga terancam pasal 263 KUHP 

tentang membuat surat-surat palsu atau memalsukan surat ancaman 

hukuman penjara selama enam tahun. 

 

2.5 Kerangka Berpikir 

Keharusan suatu perkawinan adalah memenuhi segala persyaratan 

serta rukun-rukun perkawinan, untuk mendukung sahnya perkawinan, 

salah satunya adalah menyelesaikan urusan administrasi dan persyaratan 

lainnya terkait dengan perkawinan. Dalam hal ini identitas dan status calon 

suami merupakan syarat yang harus termasuk dalam urusan administrasi 

perkawinan. Apabila dalam suatu perkawinan terdapat salah sangka 

mengenai diri suami saat berlangsungnya perkawinan maka dapat diajukan 

permohonan pembatalan perkawinan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) 

UU perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) KHI. 
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Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada 

Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau 

tempat perceraian dilangsungkan. Batalnya suatu perkawinan dimulai 

setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kedudukan hukum yang 

tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan sebagaimana 

diatur dalam Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam. Apabila terjadi 

pembatalan perkawinan, baik dalam bentuk pelanggaran terhadap hukum 

perkawinan, atau terdapatnya halangan yang tidak memungkinkan 

dilanjutkannya perkawinan, maka terjadi akibat hukum berupa tidak 

diperbolehkannya suami rujuk kepada mantan isterinya. Selain itu di 

dalam Pasal 28 ayat (1) disebutkan bahwa  batalnya suatu perkawinan 

dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang 

tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan dan tidak berlaku 

surut terhadap anak apabila dalam perkawinan dikaruniai anak maupun 

harta yang dibawa. Kerangka berpikir penelitian ini dapat dilihat dari 

bagan sebagai berikut: 
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Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan 

Inpres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) 

PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan 

Pelaksanaan UU Perkawinan 

Pasal 95-Pasal 98 KUHperdata tentang Perkawinan 

Pasal 279 – Pasal 280 KUHP tentang kejahatan 

asal-usul Perkawinan 

Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang 

Kpendudukan 

 

  

Permohonan pembatalan 

perkawinan karena adanya 

pemalsuan identitas 

Tidak 

dikabulkan Dikabulkan   

 

Putusan Hakim dalam 

mengabulkan permohonan 

pembatalan perkawinan 

Akibat hukum 

terhadap pihak 

ketiga 

Akibat hukum  

terhadap harta 

bersama 

Akibat hukum 

terhadap anak 
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Bab 3 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang diterapkan dalam setiap ilmu harus disesuaikan 

dengan pengetahuan yang menjadi induknya. Metode penelitian ilmu hukum 

berbeda dengan metode penelitian ilmu lain. Metode penelitian hukum memiliki 

ciri khas tertentu yang merupakan identitasnya (Kartini, 1996: 22). 

Metodelogi penelitian berasal dari kata “metode” yang berarti cara yang 

tepat untuk melakukan sesuatu dan “logos” yang berarti ilmu atau pengetahuan. 

Metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pemikiran 

secara seksama untuk mencapai tujuan. Penelitian adalah sesuatu kegiatan untuk 

mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya 

(Narbuko dan Ahmad, 2004: 1). 

Penulis menggunakan strategi penelitian  kualitatif dalam pembuatan 

skripsi ini. Penelitian  kualitatif  menurut Bodgan dan Taylor adalah prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun 

lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati (Moleong, 2000: 3).   

Menurut Kirk dan Miller, penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam 

ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental, tergantung pada pengamatan 

manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang 

tersebut dalam bahasannya dan peristilahannya (Moleong, 2000: 3). 

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada 

metode, sitematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari 
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satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya. Metode 

penelitian merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai suatu 

tujuan. Adapun metode yang penyusun pergunakan dalam penelitian ini adalah: 

 

3.1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

yuridis empiris. Yuridis adalah meninjau dan melihat serta menganalisa 

suatu masalah menggunakan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum 

(Muhammad, 2004:47). Dalam penelitian ini yuridisnya mengenai 

pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas. Sedangkan 

pengertian empiris adalah menganalisa hukum bukan semata-mata sebagai 

perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif saja, akan 

tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat, selalu berinteraksi dan 

berhubungan aspek kemasyarakatan. Dan dalam hal ini peneliti 

berinteraksi langsung dengan responden dan informan yang berkaitan 

langsung dengan perkara pembatalan perkawinan. 

Dengan demikian pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan 

yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana 

hubungan hukum dengan masyarakat dengan faktor-faktor yang 

mempengaruhi pelaksanaan hukum dalam masyarakat (Muhammad, 

2004:53). 
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3.2. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis, 

yaitu prosedur atau pemecahan masalah penelitian dengan cara 

memaparkan keadaan obyek yang di selidiki sebagaimana adanya fakta-

fakta aktual yang tampak sebagaimana adanya (Soerjono dan Abraham. 

1999:23). 

Dikatakan bersifat deskriptif, karena penulisan ini dimaksudkan 

untuk memberi dan menganalisa data yang seteliti mungkin tentang suatu 

keadaan atau gejala-gejala lainnya. Sedangkan analitis berarti 

megelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan memberi makna 

pada aspek yang dapat saling berkaitan antara yang satu dengan yang 

lainnya (Soemitro, 1999:97). 

Dalam penulisan skripsi ini berupa suatu kasus yang sudah dipilih 

dan ditentukan dalam penelitian, yaitu “Pembatalan Perkawinan Karena 

Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam Perkawinan Poligami” yang 

merupakan studi kasus atas putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 

1447/Pdt.G/2011/PA.Sm. 

 

3.3 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian sebagai sasaran yang sangat membantu untuk 

menentukan data yang diambil, sehingga lokasi sangat menunjang untuk 

dapat memberikan informasi yang valid. Lokasi yang dijadikan penelitian 

oleh penulis yaitu Pengadilan Agama Semarang dan juga Kantor Urusan 
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Agama (KUA) Kecamatan Gajahmungkur. Daerah tersebut menjadi lokasi 

untuk penelitian karena terdapat obyek penelitian yang akan dikaji dan 

disesuaikan dengan judul yang penulis pilih. 

 

3.4 Sumber data Penelitian 

Sumber data adalah benda, hal atau orang, dan tempat di mana 

peneliti mengamati, membaca, atau bertanya tentang data. Lofland 

(Moleong, 2002:22) menyatakan bahwa, sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Adapun jenis sumber 

data penelitian ini meliputi: 

3.4.1 Data Primer 

Sumber data primer merupakan data yang diperlukan dalam 

penelitian yang berasal dari responden dan informan dan merupakan 

sumber data utama. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah 

“kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen 

dan lain-lain” (Moleong, 2007: 157). Sumber data primer diperoleh 

peneliti melalui observasi dan penelitian ke lokasi di Pengadilan Agama 

Semarang dan melalui wawancara langsung ke Tergugat dan Penggugat, 

KUA, dan Hakim. 

3.4.2 Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi 

kepustakaan, dengan menelaah buku-buku literatur, peraturan perundang-

undangan (Soekanto, 1986: 12). Tulisan-tulisan yang ada kaitanya dengan 
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masalah yang akan diteliti guna mendapatkan landasan teoritis dan 

informasi yang jelas, dalam penelitian ini sumber tertulis yang dipakai 

dalam penelitian ini adalah arsip dan dokumen-dokumen resmi putusan 

pembatalan perkawinan yang diperoleh dari Pengadilan Agama Semarang 

dan pihak-pihak yang terkait dengan kasus pembatalan perkawinan 

tersebut. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi: 

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

dan terdiri dari (Amiruddin dan Zainal, 2006:31) : 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan. 

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

5. Undang-Undang No, 3 Tahun 2006 tentang Kependudukan 

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan 

undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat para pakar 

hukum (Amiruddin dan Zainal, 2006:32). 

 

3.5 Alat-alat Pengumpulan Data 

Menurut Soerjono Soekanto, di dalam penelitian, pada umumnya 

dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan 
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pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. 

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 

3.5.1. Wawancara dengan Nara Sumber; 

“Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya 

jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari 

pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang 

diwawancara” (Fathoni, 2006 : 105). Wawancara ini diadakan secara 

langsung kepada pihak–pihak yang terkait dengan putusan pembatalan 

perkawinan di Pengadilan Agama Semarang serta para pihak yang 

berkompeten untuk menyampaikan informasi yang diperlukan kepada 

peneliti. 

Adanya wawancara ini dimaksudkan untuk memperkuat data 

sekunder. Wawancara penulis lakukan dengan terlebih dahulu menyusun 

daftar atau rangkaian pertanyaan yang nantinya akan penulis ajukan pada 

obyek penelitian atau responden yaitu Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 

II, salah satu pejabat pencatat perkawinan pada Kantor Urusan Agama 

Gajah Mungkur Semarang, salah satu Hakim Pengadilan Agama 

Semarang. 

Untuk mendukung keberhasilan wawancara diperlukan instrumen 

yang dalam penelitian ini terdiri dari instrumen utama dan instrumen 

penunjang, dan yang dimaksud dari instrumen utama adalah peneliti 

sendiri sedang instrumen penunjangnya adalah daftar pertanyaan atau 

rangkaian pertanyaan dan catatan lapangan. 
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3.5.3 Dokumentasi dan Studi Pustaka 

Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari 

dokumen resmi, baik internal berupa UU, Keputusan, instruksi, edaran dan 

lain-lain, maupun eksternal berupa pernyataan, majalah resmi dan berita 

resmi. Sedangkan studi pustaka adalah “teknik pengumpulan data dengan 

mempelajari catatan, buku, pendapat dan teori yang berkembang” 

(Hidayat, 2010: 14). Dokumen dalam penelitian ini adalah dokumen resmi 

dalam pencatatan pembatalan perkawinan, Sedangkan kepustakaan yang 

dipilih adalah catatan terkait dengan pembentukan produk hukum di 

Indonesia. 

Atas dasar tersebut, ketiga teknik pengumpulan data di atas 

digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi dan 

diharapkan informasi yang diperoleh saling melengkapi. 

 

3.6. Keabsahan Data 

Untuk mengabsahkan data diperlukan teknik pemeriksaan data. 

”Teknik keabsahan data atau biasa disebut validitas data didasarkan pada 

empat kriteria yaitu kepercayaan, keterlatihan, ketergantungan, dan 

kepastian” (Moleong, 2004: 324). 

Untuk mengabsahkan data peneliti menggunakan teknik 

Trianggulasi dengan sumber, membandingkan dan mengecek kembali 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam 
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penelitian kualitatif (Patton, 1987:331 dalam Moleong, 2006:330). 

Keabsahan data dapat di peroleh dengan  cara: 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara; 

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum 

dengan apa yang dikatakannya secara pribadi; 

c. Membandingkan apa yang orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; 

d. Membandingkan keadaan dan perspektif individu dengan 

berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, 

orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, dan orang 

pemerintahan; dan 

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen 

yang  berkaitan (Moleong, 2006:331). 

 

3.7. Metode Analisa Data 

Analisis data adalah “proses mengorganisasikan dan mengurutkan 

data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat 

ditentukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang 

disarankan oleh data” (Moleong 2007: 103).  

Proses analisis data dimulai dengan menelaah semua yang tersedia 

dari berbagai “sumber yaitu wawancara, pengamatan yang sudah 

dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, 

gambar, fotodan sebagainya” (Moleong 2007:190) 
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Setelah data sudah terkumpul cukup diadakan penyajian data lagi 

yang tersusunnya dibuat secara sitematik sehingga kesimpulan akhir dapat 

dilakukan berdasarkan data tersebut. Pengolahan data dalam penelitian ini 

dilakukan dalam empat tahap yaitu: 

a. Pengumpulan Data 

Penelliti mencatat semua data secara obyektif dan apa 

adanya sesuai dengan hasil pengamatan di lapangan yang meliputi 

observasi dan wawancara. 

b. Reduksi Data  

“Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis di lapangan” (Miles dan Huberman 

2007:16). Tujuannya untuk memudahkan pemahaman terhadap 

data yang terkumpul.  

c. Penyajian Data  

Data yang telah dikategorikan tersebut diorganisir sebagai 

bahan penyajian data. Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi 

tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan (Miles dan Huberman 2007: 

17). Penyajian data dilaksanakan dengan cara deskriptif yang 

didasarkan kepada aspek yang diteliti. Hal tersebut kemungkinan 

dapat mempermudah gambaran seluruhnya atau bagian tertentu 

dari aspek yang diteliti. 
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d. Simpulan atau verifikasi 

yaitu suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Simpulan ini 

dibuat berdasarkan pada pemahaman terhadap data yang telah 

disajikan dan dibuat dalam pernyataan singkat dan mudah 

dipahami dengan menguji pada pokok permasalahan yang diteliti.  

Berikut ini adalah analisis data kualitatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 : Analisis Kualitatif Menurut Milles dan Huberman 

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam hal ini adalah 

pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas suami dalam 

perkawinan poligami. Berdasarkan permasalahan tersebut akan dianalisa 

mengenai apa yang seharusnya dilakukan yang kemudian dikaitkan 

dengan realitas empiris.  

Pengumpulan Data Penyajian Data 

Reduksi Data 

Penarikan 

kesimpulan/ 

verifikasi 
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Cara ini cenderung menggunakan cara-cara deduktif dilain pihak, 

dan beberapa hal juga dilakukan cara-cara induktif, yakni diawali dengan 

menelaah pada suatu realitas yang ada berupa putusan Pengadilan Agama 

Semarang nomor: 1447/Pdt.G/2011/Pa.Sm, sebagai fakta sosial dan 

selanjutnya baru dikaitkan dengan teori-teori, pendapat-pendapat, 

pandangan-pandangan, ide atau gagasan yang sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku. Setelah analisis data selesai dilakukan, 

hasilnya akan disajikan secara diskriptif yang kemudian dapat ditarik suatu 

kesimpulan guna menjawab apa yang menjadi pokok permasalahan dalam 

peneltian ini. 
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Bab 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Lokasi Penelitian 

4.1.1.1 Gambaran Pengadilan Agama Semarang 

Pada awal berdirinya Pengadilan Agama Semarang berkantor di Serambi 

Masjid Agung Semarang yang dikenal dengan Masjid Besar Kauman yang 

terletak di Jalan Alun-Alun Barat dekat pasar Johar. Tanah yang sekarang 

diatasnya berdiri pasar Johar dahulunya adalah Alun-Alun Kota Semarang. 

Setelah beberapa tahun berkantor di Serambi Masjid, Kemudian menempati 

sebuah bangunan yang terletak di samping sebelah selatan Masjid. Bangunan 

tersebut kini dijadikan Perputakaan Masjid Besar Kauman. 

Selanjutnya pada masa Wali Kota Semarang dijabat oleh Bapak Hadijanto, 

berdasarkan Surat Walikota tertanggal 28 Juli 1977 Pengadilan Agama Semarang 

diberikan sebidang tanah seluas ± 4000 M
2
 yang terletak di Jalan Ronggolawe 

Semarang untuk dibangun Gedung Pengadilan Agama Semarang. Gedung 

Pengadilan Agama Semarang yang terletak di Jalan Ronggolawe Nomor 6 

Semarang dengan bangunan seluas 499 M
2
 diresmikan penggunaannya pada 

tanggal 19 September 1978. Sejak tanggal tersebut Pengadilan agama Semarang 

memiliki gedung sendiri yang sampai sekarang masih ditempati. 
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Pengadilan Agama Temanggung yang beralamat di Jalan Ronggolawe 

Nomor 6 Semarang merupakan suatu lembaga peradilan yang berwenang 

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang 

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

infaq, shadaqah, dan ekonomi syari‟ah. Tugas Pengadilan Agama tersebut sesuai 

dengan ketentuan pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 

(http://www.pa-semarang.go.id). 

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama 

Semarang mempunyai fungsi,  antara lain sebagai berikut : 

1. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi 

Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan 

Eksekusi; 

2. Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara banding, 

Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya; 

3. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di 

Lingkungan Pengadilan Agama; 

4. Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum 

Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta 

sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 

1989 tentang Peradilan Agama; 

http://www.pa-semarang.go.id/
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5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan 

pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang 

beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam 

sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 

1989 tentang Peradilan Agama 

6. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan 

deposito / tabungan, pensiunan dan sebagainya; 

7. Melaksanakan tugas - tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan 

hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset / 

penelitian dan sebagainya. 

Berdasarkan tugas dan fungsi Pengadilan Agama tersebut memang harus 

dilaksanakan oleh para pegawai di PA Semarang, supaya dalam menyelesaikan 

suatu perkara dapat berjalan dengan baik dan seadil-adilnya. 

Gambar 4.1 Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Semarang 
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sumber : http://www.pa-semarang.go.id/profil/profil-pengadilan/wilayah-

yurisdiksi.html 

 

4.1.1.2 Gambaran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gajahmungkur 

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit kerja terdepan Depag 

(Departemen Agama) yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang 

Agama Islam, di wilayah Kecamatan (KMA No.517/2001 dan PMA No.11/2007). 

Dikatakan sebagai unit kerja terdepan, karena KUA secara langsung berhadapan 

dengan masyarakat. Karena itu wajar bila keberadaan KUA dinilai sangat urgen 

seiring keberadaan Depag. Fakta sejarah juga menunjukan kelahiran KUA hanya 

berselang sepuluh bulan dari kelahiran Depag, tepatnya tanggal 21 Nopember 

1946. Ini sekali lagi, menunjukan peran KUA sangat strategis, bila dilihat dari 

keberadannya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama yang 

memerlukan pelayanan bidang Urusan Agama Islam (Urais). Konsekuensi dari 

peran itu, secara otomatis aparat KUA harus mampu mengurus rumah tangga 

sendiri dengan menyelenggarakan manajemen kearsipan, administrasi surat-

menyurat dan statistik serta dokumentasi yang mandiri. Selain itu, KUA juga 

dituntut betul-betul mampu menjalankan tugas dibidang pencatatan nikah dan 

rujuk (NR) secara apik. 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gajahmungkur terletak di Jalan 

Kelud Selatan II 20, Drs. Kholid, M.Si, sebagai Kepala KUA Kecamatan 

Gajahmungkur.  Kecamatan Gajahmungkur itu sendiri terdiri dari 8 (delapan) 

Kelurahan yaitu: 

http://www.pa-semarang.go.id/profil/profil-pengadilan/wilayah-yurisdiksi.html
http://www.pa-semarang.go.id/profil/profil-pengadilan/wilayah-yurisdiksi.html
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1. Kelurahan Karangrejo 

2. Kelurahan Bendan Duwur 

3. Kelurahan Lempongsari 

4. Kelurahan Petompon 

5. Kelurahan Bendungan  

6. Kelurahan Bendan Ngisor 

7. Kelurahan Sampangan 

8. Kelurahan Gajah Mungkur 

Sumber : http://seputarsemarang.com/kantor-kecamatan-gajahmungkur-6175/ 

Keberadaan KUA (Kantor urusan Agama)  merupakan bagian dari institusi 

pemerintah daerah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas umum pemerintahan, khususnya di 

bidang urusan agama Islam, KUA telah berusaha seoptimal mungkin dengan 

kemampuan dan fasilitas yang ada untuk memberikan pelayanan yang terbaik. 

Namun demikian upaya untuk mempublikasikan peran, fungsi dan tugas KUA 

harus selalu diupayakan. Realita dilapangan menunjukkan masih ada sebagian 

masyarakat yang belum memahami sepenuhnya tugas dan fungsi KUA. Akibatnya 

tidak heran, ada kesan bahwa tugas KUA hanya tukang baca do‟a dan menikahkan 

saja.  

Selain mempunyai tugas pokok seperti pencatatan perkawinan, KUA juga 

mempunyai peran sebagai berikut: 

1. Pelayanan bidang administrasi. Sebagai unit pelaksana operasional Depag, 

mekanisme kegiatan perkantoraan ditandai aktifitas pelayanan administrasi 

dalam bentuk pelayanan dan bimbingan agama pada masyarakat sebagai 

wujud koordinasi baik vertikal maupun horisontal, meliputi: administrasi 

NTCR, kemesjidan, perwakafan, bimbingan keluarga sakinah, zakat dan 

ibadah sosial, serta adminstrasi keuangan. 

http://seputarsemarang.com/kantor-kecamatan-gajahmungkur-6175/
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2. Pelayanan bidang kepenghuluan. KUA adalah satu-satunya lembaga 

pemerintah yang berwenang melakukan pencatatan pernikahan di kalangan 

umat Islam. Artinya eksistensi KUA tidak semata-mata karena pemenuhan 

tuntutan birokrasi tetapi secara substansial bertanggungjawab penuh 

terhadap pelaksanaan keabsahan sebuah pernikahan. 

3. Pelayanan bidang perkawinan dan keluarga sakinah. Keluarga merupakan 

unit terkecil dalam masyarakat yang akan berkembang menjadi tatanan 

masyarakat yang lebih luas. Karena itu pembinaan keluarga sakinah sangat 

penting karena akan mewujudkan masyarakat yang rukun, damai dan 

bahagia baik secara fisik maupun psikologi. Pembinaan ini tidak hanya 

diberikan kepada mereka yang akan menikah, tetapi juga kepada 

masyarakat secara umum, untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang 

dicita-citakan. Untuk mencapai tujuan itu peran KUA sangat dibutuhkan. 

4. Pelayanan bidang perwakafan. Tanah wakaf bukan semata-mata aset 

ummat, tetapi juga aset bangsa. Untuk itu perlu pengelolaan secara optimal 

dan profesional yang dilegitimasi dengan kekuatan hukum, sehingga tidak 

menimbulkan permasalahan seperti ; pembatalan, pengalihan status, 

diperjualbelikan dan lainnya. Untuk itu KUA perlu secara intensif 

memberikan bimbingan dan pelayanan agar tanah wakaf yang ada dapat 

dimanfaatkan semaksimal mungkin sehingga tepat guna dan tepat sasaran. 

5. Pelayanan bidang zakat dan ibadah sosial. Zakat dan ibadah sosial adalah 

modal dasar pembangunan kesejahteraan ummat dan merupakan salah satu 

sumber dana untuk mengentaskan kemiskinan 
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Dengan demikian diharapkan kehadiran KUA di kecamatan betul-betul 

menjadi dambaan semua masyarakat. Demikian pula sebaliknya apa yang 

diperbuat oleh KUA selama ini mudah-mudahan dapat dirasakan manfaatnya dan 

menyentuh kesemua lapisan masyarakat, khususnya di Kec. Gajahmungkur. 

Sumber: http://salimunazzam.blogspot.com/p/refleksi-peran-kua-kecamatan.html  

 

4.1.2 Proses Pembuktian Dan Pertimbangan Hukum Yang Digunakan 

Hakim Untuk Memutus Perkara Nomor 1447/Pdt.G/2011/PA.Sm 

Pembatalan perkawinan terjadi adanya syarat dan rukun yang ada dalam 

ketentuan Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak 

terpenuhi. Salah satu syarat tersebut yaitu kedua belah pihak tidak terikat 

perkawinan dengan orang lain. Hal ini terbukti dengan adanya surat gugatan yang 

diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 7 Juli 

2011. 

Alasan penggugat (ibu kandung Tergugat I) mengajukan gugatan 

pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Semarang karena Tergugat II 

(pelaku pemalsuan identitas) masih mempunyai isteri dan anak. Berikut  kutipan 

hasil wawancara dengan Penggugat yaitu: 

“Saya mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama 

Semarang karena saya tidak rela anak saya menjadi istri kedua. Dan 

keluarga saya telah ditipu oleh suami anak saya, dia mengaku masih 

jejaka pada waktu menikah. Eh taunya sudah mempunyai istri mbak, 

siapa yang mau mbak kalau anaknya diduakan, ditipu lagi”. 

(wawancara, 3 Juni 2013) 

 

Berdasarkan pernyataan Penggugat dan Tergugat I di atas,  menunjukan 

bahwa identitas itu sangat penting dalam rangka sempurnanya pernikahan. 

http://salimunazzam.blogspot.com/p/refleksi-peran-kua-kecamatan.html
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Sehingga tidak boleh ada bentuk kecurangan dalam hal pemalsuan identitas. 

Karena perbuatan pemalsuan identitas dalam perkawinan merupakan suatu jenis 

pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan dengan tujuan memperoleh 

keuntungan pribadi. 

Untuk memperoleh data mengenai gambaran pembatalan perkawinan 

dalam putusan No. 1447/Pdt.G/2011/PA.Sm. Disini penulis memperoleh data dari 

dokumen yang berupa salinan putusan yang diperoleh dari Pengadilan Agama 

Kota Semarang, selain dokumen penulis juga melakukan wawancara dengan 

Hakim Pengadilan Agama Kota Semarang juga para pihak yang terkait dengan 

perkara pembatalan tersebut. 

Dari dokumen salinan putusan No. 1447/Pdt.G/2011/PA.Sm dan hasil 

wawancara baik dengan Hakim maupun dengan para pihak. Berikut gambaran 

perkara pembatalan perkawinan. 

Berawal dari perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II yang 

dilangsungkan pada tanggal 5 Juni 2011 dan tercatat di Kantor Urusan Agama 

(KUA) Kecamatan Gajahmungkur, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan 

Akta Nikah No. 178/05/VI/2011. Pada saat akad nikah dilangsungkan Tergugat II 

mengaku berstatus jejaka dengan bukti KTP yang menerangkan bahwa Tergugat 

II belum kawin, padahal Tergugat II sudah beristri dan mempunyai 2 (dua) orang 

anak. Setelah berjalan 4 hari dari akad nikah, ada telpon dan sms dari keluarga 

dan isteri dari Tergugat II.  

Untuk membuktikan kebenarannya, Penggugat meminta penjelasan dari 

Tergugat II dan Tergugat II membenarkan berita tersebut. Selama hidup dalam 



 
 

 
 

66 

satu rumah Tergugat I dengan Tergugat II telah berhubungan suami isteri. Maka 

berdasarkan hal tersebut Penggugat mengajukan permohonan pembatalan 

perkawinan pada tanggal 7 Juli 2011 dan telah terdaftar di Kepaniteraan 

Pengadilan Agama Kota Semarang dalam register perkara Nomor 

1447/Pdt.G/2011/PA.Sm.  

Dalam duduk perkara diatas disebutkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II 

selama hidup dalam satu rumah telah berhubungan suami isteri (ba‟da duhul), 

sedangkan perkawinan tersebut dibatalkan maka menurut Bapak Wahyudi 

perkawinan tersebut bukan zina dan tidak ada masalah. Hal tersebut berdasarkan 

hasil wawancara penulis dengan salah satu Hakim PA Kota Semarang yang 

bernama Bapak Wahyudi, berikut kutipan wawancara penuli dengan Bapak 

Wahyudi yaitu: 

Batalnya perkawinan berlaku sejak putusan batal dari pengadilan, 

dan mengenai Tergugat I dan Tergugat II berhubungan intim tidak 

ada masalah karena hubungan intimnya dilakukan sebelum 

dinyatakan batal”. 

 

Selain itu, kasus tersebut telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam 

Undang-Undang Perkawinan yaitu Tergugat II masih terikat perkawinan dengan 

perempuan lain yang menyebutkan. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 24 

yang menyebutkan bahwa: 

Barang siapa karena perkawinan, masih terikat dirinya dengan salah 

satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan 

dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak 

mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang undang 

ini. 

 

Dan kedudukan ibu Tergugat I sebagai Penggugat sudah tepat, hal ini 

sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan Pasal 73 Kompilasi 
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Hukum Islam yang menyebutkan bahwa pihak-pihak yang dapat mengajukan 

pembatalan perkawinan yaitu: 

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

isteri.  

b. Suami atau isteri.  

c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum 

diputuskan.  

d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang 

ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara 

langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah 

perkawinan itu putus. 

 

Disini yang perlu menjadi perhatian adalah alasan Tergugat I tidak 

mengajukan sendiri pembatalan perkawinannya, adapun wawancara penulis 

dengan Tergugat I yaitu: 

“Saya tidak tahu mbak kalau mantan suami saya masih mempunyai 

istri dan mempunyai anak. Ya, gimana lagi mbak namanya juga 

perempuan, siapa yang mau diduakan. Yah walaupun saya pada 

mulanya suka sama suami saya, tetapi saya tidak mau menikah 

dengan orang telah membohongi saya akhirnya saya meminta pisah 

mbak dan semua saya serahkan kepada ibu saya”. (wawancara, 3 

Juni 2013) 

 

Dan untuk membuktikan bahwa Tergugat II telah memalsukan 

identitasnya, maka Penggugat harus mengajukan bukti untuk menguatkan dalil 

dalam gugatannya. Adapun bukti tersebut berupa bukti surat dan saksi yaitu: 

1. Bukti Surat 

 Fotokopi sah yang telah dibubuhi materai cukup dan asli 

Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Gajahmungkur 

No. 178/05/VI/2011 tanggal 05 Juni 2011; 
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 Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Tergugat I dengan Saksi 

I (istri Tergugat I) yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan 

Pedurungan No. 615/14/II/1999 tanggal 04 Februari 1999. 

2. Saksi-saksi 

Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagai 

berikut: 

a. Saksi I dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan 

bahwa saksi I kenal baik dengan Tergugat II karena Tergugat 

II adalah suami sah saksi I, dan saksi I tidak mengetahui 

kalau Tergugat II telah menikah lagi tanpa seijin saksi. 

b. Saksi II yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan 

bahwa saksi kenal dengan Tergugat II karena saksi adalah 

adik ipar Tergugat II, dan Tergugat II adalah suami sah dari 

saksi I yang menikah pada tahun 1999 dan telah dikaruniai 2 

(dua) orang anak. 

Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka dapat 

disimpulkan bahwa beban pembuktian bukan terletak pada hakim melainkan 

teletak pada para pihak yang berperkara. Hal ini berdasarkan wawancara penulis 

dengan hakim PA Semarang yang bernama Bapak Wahyudi yang mengatakan 

bahwa: 

 “Ya yang membuktikannya adalah mereka yang berperkara, baik 

Penggugat maupun Tergugat. Pihak Pengadilan tidak sampai masuk 

ranah membuktikannya, dimana Pengadilan hanya memutus dan 

memeriksa perkara tersebut. Soal palsu atau tidaknya, ya Hakim 

pidana yang memutuskannya”.(wawancara pada tanggal 28 mei 

2011) 
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Hal ini sesuai dengan Pasal 163 HIR (Het Heizene Inlands Reglement) 

yang menyebutkan bahwa: 

“Barang siapa mengaku mempunyai hak, atau menyebutkan suatu 

kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak 

orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian 

itu”. 

 

Dan Pasal 283 R.Bg (Rechtsreglement Voor de Bultengewesten) 

mennyebutkan bahwa: 

“Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu 

keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang 

lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”. 

 

Sedangkan Pasal 1865 KUH Perdata menyebutkan bahwa: 

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, 

atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu 

hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan 

membuktikan adanya hak peristiwa tersebut”.  

 

Namun apabila bagi pihak penggugat tidak mampu ataupun tidak dapat 

menunjukkan bukti atas peristiwa atau kejadian yang diajukannya, maka pihak ini 

harus di kalahkan. Begitu pula bagi pihak tergugat apabila tidak dapat atau tidak 

mampu menunjukkan bukti atas bantahannya maka ia harus pula di kalahkan oleh 

hakim berdasarkan bukti-bukti yang sudah ada. Maka dari itu pembuktian 

dibebankan sepenuhnya kepada pihak yang berperkara baik Penggugat maupun 

yang Tergugat. Bukan hakim yang memikul beban tersebut karena hakim 

hanyalah bertugas untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang 

menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Dengan demikian, para pihak 

yang berperkaralah yang wajib membuktikan segala peristiwa, kejadian, atau 
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fakta yang di perkarakan dengan mengajukan alat-alat bukti yang sah menurut 

undang-undang. 

Sebelum hakim memutus suatu perkara, hakim harus memiliki dasar yang 

kuat agar keputusannya dapat dipertanggungjawabkan, menurut Sudikno 

Mertukusumo hakim wajib mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup dan 

matang dalam setiap putusan. Alasan hakim dalam mengabulkan pembatalan 

perkawinan yaitu perkara tersebut harus benar adanya salah sangka dan pengajuan 

permohonan pembatalan tidak melewati tenggang waktu, kalau melewati 

tenggang waktu perkara tersebut ditolak. Berdasarkan wawancara dengan Hakim 

PA semarang yang bernama Bapak wahyudi, berikut kutipan hasil wawancara 

yaitu: 

“Alasan hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan 

perkawinan yaitu:  

1. Perkara tersebut benar adanya salah sangka; 

2. Pengajuan tidak melewati tenggang waktu, kalau melewati 

tenggang waktu maka permohonan tersebut ditolak”. 

(wawancara pada tanggal 28 Mei 2013) 

 

Sedangkan sumber hukum yang dijadikan hakim dalam memutus perkara 

tersebut, selain berdasarkan peraturan hukum yang berlaku hakim juga merujuk 

pada sumber lain yaitu kitab-kitab fiqih. Berikut kutipan hasil wawancara dengan 

Hakim PA Semarang yang bernama Bapak Wahyudi yaitu: 

“Selain pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Hakim 

juga merujuk pada kitab-kitab fiqh. Selain itu hukum pembatalan 

perkawinan itu adalah hukum esensi, hukum materil yang 

bersumber dari Rosul dan  Allah meskipun tidak di undangkan, 

tapi tetap kita pakai”.( wawancara tanggal 28 Mei 2013) 

 

Dari hasil wawancara dengan Bapak Wahyudi diatas, dapat disimpulkan 

bahwa hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan tidak hanya 
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bersumber pada peraturan perundang-undangan saja tapi juga merujuk pada 

sumber lain. Adapun pertimbangan hukum yang digunakan untuk memutus 

perkara pembatalan perkawinan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan pembatalan perkawinan atas 

Tergugat dengan alasan perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II tersebut 

mengandung unsur penipuan, dimana pada saat perkawinan berlangsung 

Tergugat II mengaku berstatus jejaka. Dan juga berdasarkan bukti-bukti 

baik itu bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka 

Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan yang pada 

pokoknya bahwa tergugat telah melakukan penipuan pada saat 

melangsungkan perkawinan Tergugat pada saat itu masih terikat perkawinan 

dengan perempuan lain. 

2. Menurut Majelis Hakim, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut 

namun tidak pernah hadir menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak pula 

menguasakan orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya dan gugatan 

Penggugat tersebut telah memenuhi syarat. 

3. Disini Turut Tergugat telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan 

Penggugat serta menyatakan tidak keberatan perkawinan Penggugat dengan 

Tergugat tersebut dibatalkan.  

4. Gugatan yang diajukan tidak melewati tenggang waktu yaitu gugatan 

tersebut diajukan dalam tenggang waktu satu (1) bulan dari sejak diketahui 

adanya penipuan atau salah sangka pada tanggal 7 Juli 2011 maka gugatan 

tersebut sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) UU Perkawinan. 



 
 

 
 

72 

Dengan demikian pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim 

dalam memutuskan perkara ini sebagai perkara pembatalan perkawinan adalah 

berdasarkan pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan juga Kompilasi Hukum 

Islam. Selain dari Pasal-pasal tersebut Majelis Hakim juga mendasarkan pada 

kitab-kitab figih bahwa perkawinan yang dilangsungkan tidak memenuhi syarat 

dan rukun maka perkawinan tersebut tidak sah dan harus dibatalkan oleh 

Pengadilan Agama. 

 

4.1.3 Implikasi Hukum Dari Pembatalan Perkawinan Perkara Nomor 

1447/Pdt.G/2011/PA.Sm 

Menurut Pasal 28 Undang-undang No.1 tahun 1974 menyebutkan bahwa 

“Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan mempunyai 

kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan”. Dan 

putusan tersebut tidak berlaku surut terhadap: 

1. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; 

2. suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta 

bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan 

lain yang lebih dahulu; 

3. Orang-orang ketiga lainnya termasuk dalam a dan b sepanjang mereka 

memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang 

pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap. 
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Karena perkawinan yang baru berjalan 7 hari (satu minggu) dalam satu 

rumah tersebut tidak mempunyai anak dan harta bersama. Hal ini berdasarkan 

dokumen salinan putusan perkara No 1447/Pdt.G/2011/PA.Sm dan juga 

berdasarkan wawancara dengan para tergugat maka data yang diperoleh penulis 

terkait dengan implikasi hukum dari pembatalan perkawinan karena pemalsuan 

identitas yaitu putusnya hubungan suami isteri. 

Perkawinan suami isteri yang dibatalkan akan mengakibatkan keduanya 

kembali seperti keadaan semula atau diantara keduanya seolah-olah tidak 

melangsungkan perkawinan. Maka secara otomatis hubungan suami isteri tersebut 

putus. Implikasi lain dari pembatalan perkawinan terhadap hubungan suami isteri 

tersebut selain hubungan perkawinan mereka putus, pembatalan perkawinan 

tersebut tidak mendapatkan akta cerai. Berdsarkan wawancara yang dilakukan 

penulis dengan bapak wahyudi salah satu Hakim PA Kota Semarang, beliau 

mengemukakan yaitu: 

“Perkawinan yang telah dibatalkan tidak mendapat akta cerai, hanya 

mendapat surat putusan bahwa pernikahan tersebut 

dibatalkan.”(wawancara tanggal 28 Mei 2013). 

Selain itu Tergugat I yang karena perkawinanya dibatalkan maka status 

hukumnya kembali pada saat belum dilangsungkannya perkawinan tersebut yaitu 

status hukumnya kembali perawan. Sedangkan bagi Tergugat II dapat dijerat 

hukuman pidana penjara karena memalsukan surat autentik termasuk didalamnya 
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KTP.  Didalam KTP, status Tergugat II jejaka, tapi kenyataanya Tergugat II masih 

terikat perkawinan dengan perempuan lain. 

Adapun ketentuan yang dapat digunakan untuk menjerat suami yang 

melakukan poligami tanpa seizin istri pertama, kedua atau ketiga, ketentuan 

tersebut diatur dalam KUHP bab XIII Pasal 279 yang menyebutkan bahwa: 

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun: 

f. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa 

perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada 

menjadi penghalang yang sah untuk itu; 

g. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa 

perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi 

penghalang untuk itu. 

(2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan Pasal 1 butir a 

menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada 

menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara 

paling lama tujuh tahun. 

 

4.2 Pembahasan  

4.2.1 Proses Pembuktian Dan Pertimbangan Hukum Yang Digunakan 

Hakim Untuk Memutus Perkara No. 1447/Pdt.G/2011/Pa.Sm 

Menurut undang-undang Perkawinan No1 Tahun 1974, apabila seseorang 

yang akan melaksanakan perkawinan maka harus lengkap syarat dan rukun 
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perkawinan, akan tetapi tidak semua para pihak yang melakukan perkawinan 

tersebut dapat memenuhi semua rukun dan syarat perkawinan. Dan apabila itu 

terjadi maka akan timbul suatu konsekuensi hukum yaitu adanya pembatalan 

perkawinan. Menurut Pasal 22 UU Perkawinan menyebutkan bahwa “perkawinan 

dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk 

melangsungkan perkawinan”. 

Salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan 

perkawinan adalah kedua belah dalam keadaan tidak kawin, maksudnya pada saat 

berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri. 

Dan apabila pada saat berlangsungnya perkawinan terjadi pelanggaran terhadap 

syarat yang telah ditentukan Undang-Undang Perkawinan tersebut, maka dapat 

diajukan permohonan pembatalan perkawinan. Penjelasan tersebut sesuai dengan 

Pasal 27 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: 

Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan 

pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya 

perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri. 

 

Sedangkan dalam Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan 

bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: 

Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan 

pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya 

perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri 

suami isteri. 

 

Menurut penjelasan kedua Pasal terakhir tersebut menerangkan bahwa 

“penipuan” atau “salah sangka mengenai diri suami atau isteri” termasuk 

didalamya adalah pemalsuan identitas. Sehingga pemalsuan identitas dapat 

dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Hal ini 
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yang dijadikan alasan oleh Penggugat untuk mengajukan pembatalan perkawinan 

terhadap anaknya (Tergugat I) dengan Tergugat II. Dimana pada saat 4 hari 

setelah akad nikah Penggugat yang menerima SMS dan telpon dari isteri Tergugat 

II dengan kata lain Penggugat yang mengetahui betul masalah yang sedang terjadi 

dalam perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II. 

Berdasarkan wawancara dengan Penggugat yang pada dasarnya, 

Penggugat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan karena Tergugat II 

memalsukan identitasnya dimana Tergugat II mengaku masih jejaka. Disini 

kedudukan Penggugat pada pekara ini telah benar dan sesuai dengan aturan 

hukum yang terdapat dalam Pasal 23 UU Perkawinan, bahwa pihak-pihak yang 

dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu: 

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

isteri.  

b. Suami atau isteri.  

c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan. 

Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini 

dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung 

terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu 

putus. 

Perkawinan batal setelah adanya putusan dari pengadilan Agama dalam 

daerah hukum dimana perkawinan tersebut dilangsungkan baik itu ditempat 

tinggal suami maupun isteri. Hal ini sesuai dengan Pasal 25 UU Perkawinan yang 

menyebutkan “permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan 



 
 

 
 

77 

Agama dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan ditempat tinggal 

kedua suami, suami atau isteri”. Jadi disini Penggugat dalam mengajukan 

permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Semarang adalah 

tepat. 

Dengan latarbelakang adanya unsur penipuan atau salah sangka terhadap 

Tergugat II tersebut, maka Penggugat mengajukan pembatalan perkawinan di 

Pengadilan Agama Semarang yang telah didaftarkan kepaniteraan dengan perkara 

Nomor 1447/Pdt.G/2011/PA.Sm. Pengadilan Agama Semarang dalam memeriksa 

perkara tersebut tidak lepas dari prosedur beracara. Dikarenakan Tergugat tidak 

menghadiri sidang walaupun telah dipanggil secara patut dan layak, maka 

pemeriksaan perkara dilanjutkan pada proses pembuktian para Penggugat. Hal ini 

untuk menghindari adanya rekayasa atau pura-pura para pihak sehingga 

Penggugat dijadikan pihak untuk membuktikan. 

Salah satu asas peradilan adalah hakim tidak boleh menolak setiap perkara 

yang diajukan kepadanya, apapun perkaranya, dan apapun yang dituntut oleh para 

pihak berperkara. Untuk memutuskan perkara tersebut, maka Hakim mutlak 

dituntut untuk mencari kebenaran dan kenyataan dari perkara yang diajukan 

kepadanya. Salah satu proses beracara yang harus dilakukan untuk mencapai 

tujuan itu adalah pembuktian, dimana pembuktian bertujuan untuk mendapatkan 

kebenaran suatu peristiwa atau hak yang diajukan kepada Hakim. 

Dalam praktek peradilan, sebenarnya seorang hakim dituntut mencari 

kebenaran materiil terhadap perkara yang sedang diperiksanya karena tujuan 

pembuktian itu adalah menyakinkan hakim atau memberikan kepastian kepada 
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hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu, sehingga hakim dalam 

mengambil putusan berdasarkan kepada pembuktian tersebut (Manan, 2008:228). 

Sedangkan menurut M. Yahya Harahap dalam pengertian yang luas pembuktian 

adalah kemampuan Penggugat atau Tergugat memanfaatkan Hukum pembuktian 

untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa 

yang didalilkan atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan. 

Sedangkan dalam arti sempit, pembuktian hanya diperlukan sepanjang mengenai 

hal-hal yang dibantah atau hal yang masih disengketakan atau hanya sepanjang 

yang menjadi perselisihan diantara pihak-pihak yang berlaku. 

Peristiwa-peristiwa yang harus dibuktikan di muka persidangan tersebut 

harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

1. Peristiwa atau kejadian tersebut harus merupakan peristiwa atau 

kejadian yang diperkarakan, sebab pembuktian merupakan cara untuk 

menyelesaikan suatu perkara. 

Adanya kasus pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama 

Semarang yang berawal dari adanya salah satu unsur rukun nikah tidak 

terpenuhi yang dilakukan oleh Tergugat II dengan cara memalsukan 

identitas diri berupa KTP. Oleh Penggugat mengajukan permohonan 

pembatalan perkawinan yang telah terdaftar di Kepaniteraan 

Pengadilan Agama Semarang Tanggal 7 Juli 2011 dalam register 

perkara Nomor 1447/Pdt.G/2011/PA.Sm.  

2. Peristiwa atau kejadian tersebut harus dapat diukur, terkait dengan 

ruang waktu (logis). 
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Gugatan pembatalan perkawinan tersebut diajukan dalam 

tenggang waktu satu (1) bulan dari sejak diketahui adanya penipuan 

atau salah sangka yaitu pada tanggal 07 Juli 2011, sedangkan salah 

sangka atau adanya penipuan itu diketahui dua (2) hari setelah akad 

nikah yaitu 07 Juni 2011. 

3. Peristiwa atau kejadian tersebut harus berkaitan dengan hak yang 

disengketakan. 

Dalam hal ini Penggugat telah mendapatkan haknya yaitu 

dikabulkannya gugatan penggugat dimana perkawinan Tergugat I dan 

Tergugat II dinyatakan batal karena cacat hukum. 

4. Peristiwa atau kejadian itu efektif untuk dibuktikan. 

Adanya pembuktian yang diajukan oleh Penggugat yaitu berupa 

alat bukti surat dan para saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatan 

Penggugat. 

Hukum pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi 

kejadian masa lalu sebagai suatu kebenaran. Mengenai alat bukti yang diakui 

dalam acara perdata diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata yang tediri dari: 

a. Bukti tulisan  

b. Bukti dengan saksi 

c. Persangkaan  

d. Pengakuan 

e. Sumpah 

 

Untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 

sejumlah alat bukti berupa bukti surat serta mendatangkan para saksi di 

persidangan untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa 
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yang didalilkan atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan 

dengan harapan agar Pengadilan Agama Semarang menjatuhkan amar yang isinya 

mengabulkan permohonan Penggugat. Tujuan pembuktian tersebut sejalan dengan 

pernyataan R. Subekti yaitu “pembuktian adalah suatu daya upaya para pihak 

yang berperkara untuk menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang 

dikemukakanya di dalam suatu perkara yang sedang dipersengketakan di muka 

pengadilan”. 

Adapun tujuan dan fungsi pembuktian dalam proses peradilan 

perdata yaitu: 

1. Acara pembuktian dalam proses peradilan mempunyai tujuan: 

a. Memperoleh kepastian secara hukum bahwa suatu peristiwa atau 

fakta yang dijadikan obyek sengketa dalam posita yang diajukan 

itu benar-benar terjadi. 

b. Memperoleh kebenaran tentang data obyek sengketa (perkara), 

guna menjadi dasar bagi hakim dalam menyusun pertimbangan dan 

putusan yang benar dan adil. 

2. Adapun fungsi pembuktian yaitu: 

a. Memperoleh kebenaran hukum obyek sengketa yang berupa 

kepastian hukum. 

b. Memperoleh kebenaran data obyek sengketa, baik data fisik 

maupun data yuridis. 

c. Melindungi hak-hak perdata para pihak untuk terwujudnya 

kedamaian. 
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d. Menjamin proses peradilan agar berjalan secara tertib dan adil. 

e. Menjamin obyektifitas proses peradilan. 

f. Menghindari putusan yang unprofesional. 

Adapun bukti yang diajukan oleh Penggugat untuk menguatkan dalil 

gugatannya berupa: 

1. Bukti Surat 

 Fotokopi sah yang telah dibubuhi materai cukup dan asli 

Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Gajahmungkur 

No. 178/05/VI/2011 tanggal 05 Juni 2011; 

 Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Tergugat I dengan Saksi 

I (istri Tergugat I) yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan 

Pedurungan No. 615/14/II/1999 tanggal 04 Februari 1999. 

2. Saksi-saksi 

Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagai 

berikut: 

 Saksi I dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan 

bahwa saksi I kenal baik dengan Tergugat II karena Tergugat 

II adalah suami sah saksi I, dan saksi I tidak mengetahui 

kalau Tergugat II telah menikah lagi tanpa seijin saksi. 

 Saksi II yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan 

bahwa saksi kenal dengan Tergugat II karena saksi adalah 

adik ipar Tergugat II, dan Tergugat II adalah suami sah dari 
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saksi I yang menikah pada tahun 1999 dan telah dikaruniai 2 

(dua) orang anak. 

Berdasarkan bukti yang telah diajukan oleh Penggugat pada dasarnya 

beban pembuktian memang bukan terletak pada hakim, melainkan pada masing-

masing pihak yang berperkara baik Penggugat maupun Tergugat. Berdasarkan 

wawancara dengan salah satu hakim PA Semarang yang bernama Bapak 

Wahyudi, yang mengemukakan diantaranya: 

“Ya yang membuktikannya adalah mereka yang berperkara, baik 

Penggugat maupun Tergugat. Pihak Pengadilan tidak sampai 

masuk ranah membuktikannya, dimana Pengadilan hanya memutus 

dan memeriksa perkara tersebut. Soal palsu atau tidaknya, ya 

Hakim pidana yang memutuskannya”.(wawancara pada tanggal 28 

mei 2011) 

 

Dari hasil wawancara dengan Bapak wahyudi juga sesuai dengan Pasal 

1865 KUH Perdata yaitu maka pihak yang harus membuktikan atau yang dibebani 

beban pembuktian adalah pihak yang berkepentingan di dalam suatu perkara, 

terutama Penggugat yang mengemukakan dalil-dalil dalam gugatannya. 

Sedangkan bagi pihak tergugat berkewajiban mengajukan bukti-bukti sebagai alat 

bantahnnya. Dengan demikian dalam perkara ini Penggugat telah berusaha 

membuktikan segala peristiwa, kejadian atau fakta yang diperlukan untuk 

mendukung permohonan pembatalan perkawinan tersebut mengajukan alat-alat 

bukti yang sah menurut undang-undang yang berupa sejumlah bukti surat dan 

bukti saksi. 

Sebelum hakim memutuskan perkara permohonan pembatalan 

perkawinan, hakim harus memiliki dasar yang kuat agar putusannya dapat 

dipertanggungjawabkan termasuk didalamnya pertimbangan hukum. 
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Pertimbangan hukum merupakan alasan-alasan hukum yang digunakan oleh 

hakim untuk sampai kepada putusan. Juga sebagai bentuk pertanggungjawaban 

pada masyarakat sehingga oleh karenanya bernilai obyektif. Pertimbangan hukum 

tersebut terdapat dalam bentuk Menimbang pada pokok perkara. 

Disini hakim sebagai tempat terakhir bagi para pencari keadilan yang 

dianggap bijaksana dan tahu akan hukum, bahkan menjadi tempat bertanya segala 

macam soal bagi rakyat yang diharapkan dapat memecahkan masalah secara 

bijak. Hakim dalam mengadili suatu perkara harus berdasarkan fakta atau 

peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukum hanyalah sebagai alat, 

sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. 

Untuk dapat menyelesaikan suatu perkara hakim harus mengetahui secara 

obyektif duduk perkara yang sebenarnya sebagai dasar putusannya. Peristiwa 

yang dijadikan obyek sengketa harus dibuktikan kebenarannya melalui 

pembuktian, setelah hakim menganggap terbukti peristiwa yang dijadikan obyek 

sengketa maka hakim harus menentukan peraturan hukum apakah yang 

menguasai sengketa antara kedua belah pihak. 

Majelis Hakim dalam mengabulkan suatu permohonan, hakim harus 

memeriksa permohonan dari Penggugat dengan teliti agar tidak terjadi kesalahan. 

Misalnya saja permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Penggugat 

terhadap Tergugat. Pembatalan perkawinan ini terjadi karena adanya unsur 

penipuan atau salah sangka mengenai diri Tergugat II. 

Berdasarkan wawancara dengan Hakim PA semarang yang bernama 

Bapak wahyudi, Alasan yang digpakai hakim dalam mengabulkan pembatalan 
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perkawinan yaitu perkara tersebut harus benar adanya salah sangka dan pengajuan 

permohonan pembatalan tidak melewati tenggang waktu, kalau melewati 

tenggang waktu perkara tersebut ditolak, berikut kutipan hasil wawancara yaitu: 

“Alasan hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan 

perkawinan yaitu:  

1. Perkara tersebut benar adanya salah sangka; 

2. Pengajuan tidak melewati tenggang waktu, kalau melewati 

tenggang waktu maka permohonan tersebut ditolak”. 

(wawancara pada tanggal 28 Mei 2013) 

 

Dari pernyataan diatas terlihat bahwa didalam meyelesaikan suatu perkara 

perdata, seorang hakim bertugas untuk menyelidiki apakah hubungan hukum yang 

menjadi dasar gugatan itu benar-benar ada atau tidak. Sehingga seorang hakim 

harus mengetahui kebenaran peristiwa yang bersangkutan secara obyektif dengan 

cara pembuktian. Dalam hal ini Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan 

juga menghadirkan saksi. 

Apabila hakim sudah mengetahui peristiwa yang telah terjadi dan telah 

menemukan hukumnya, maka hakim segera menjatuhkan putusannya. Dalam 

putusan itu hakim wajib memeriksa dan mengadili semua dalil gugatan yang 

diajukan dan semua alasan yang telah dikemukakan oleh para pihak. Dasar 

pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara pembatalan 

perkawinan mengacu pada UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 

Adapun pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus 

perkara pembatalan perkawinan No. 1447/Pdt.G/2011/PA.Sm yaitu: 

1. Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan pembatalan 

perkawinan atas Tergugat dengan alasan perkawinan Tergugat I 

dengan Tergugat II tersebut mengandung unsur penipuan, dimana pada 
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saat perkawinan berlangsung Tergugat II mengaku berstatus jejaka. 

Dan juga berdasarkan bukti-bukti baik itu bukti surat maupun saksi 

yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan 

fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya bahwa tergugat telah 

melakukan penipuan pada saat melangsungkan perkawinan Tergugat 

pada saat itu masih terikat perkawinan dengan perempuan lain. 

2. Menurut Majelis Hakim, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut 

namun tidak pernah hadir menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak 

pula menguasakan orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya dan 

gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat. 

3. Disini Turut Tergugat telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil 

gugatan Penggugat serta menyatakan tidak keberatan perkawinan 

Penggugat dengan Tergugat tersebut dibatalkan.  

4. Gugatan yang diajukan tidak melewati tenggang waktu yaitu gugatan 

tersebut diajukan dalam tenggang waktu satu (1) bulan dari sejak 

diketahui adanya penipuan atau salah sangka pada tanggal 7 Juli 2011 

maka gugatan tersebut sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) UU 

Perkawinan. 

Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang yang mengadili perkara 

tersebut berkesimpulan bahwa dalam perkawinan Tergugat I dan Tergugat II telah 

melanggar aturan-aturan hukum yang harus dipenuhi apabila seorang laki-laki 

hendak beristeri lebih dari seorang, oleh karena itu majelis berpendapat bahwa 
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Penggugat telah terbukti menurut hukum. Adapun dasar hukum yang digunakan 

hakim untuk memutus perkara pembatalan perkawianan yaitu: 

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 

 Pasal 22 menyebutkan bahwa: 

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak 

memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. 

 

 Pasal 23 menyebutkan bahwa: 

Yang dapat mengajukan Pembatalan perkawinan yaitu:  

a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari 

suami atau isteri.  

b. Suami atau isteri.  

c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum 

diputuskan.  

d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-

undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan 

hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, 

tetapi hanya setelah perkawinan itu putus. 

 

 Pasal 24 menyebutkan bahwa: 

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah 

satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya 

perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, 

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

Undang-undang ini. 

 

 Pasal 25 menyebutkan bahwa: 

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan 

dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan ditempat 

tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri. 

 

 Pasal 27 ayat (2) dan (3) menyebutkan: 

(2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan 

permohonan pembatalan perkawinan apabila pada 

waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka 

mengenai diri suami atau isteri.  
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(3).  Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah 

sangka itu telah menyadari keadaannya, dan dalam 

jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap 

hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan 

haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, 

maka haknya gugur. 

 

2. Kompilasi Hukum Islam 

 Pasal 72 ayat (2) menyebutkan bahwa: 

Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan 

pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya 

perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri 

suami atau isteri. 

 

 Pasal 73 menyebutkan bahwa: 

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan 

adalah : 

a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan 

ke bawah dari suami atauisteri; 

b.  Suami atau isteri; 

c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan 

perkawinan menurut Undang-undang. 

d. para pihak yang berkepentingan yang mengetahui 

adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan 

menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-

undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67. 

 

Selain berdasarkan bukti-bukti dan peraturan hukum, Majelis Hakim 

dalam memutus perkara juga merujuk pada sumber lain yaitu kitab fiqih. 

Sebagaimana wawancara penulis dengan Bapak Wahyudi selaku hakim PA 

Semarang yang mengatakan: 

“Selain pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Hakim 

juga merujuk pada kitab-kitab fiqh. Selain itu hukum pembatalan 

perkawinan itu adalah hukum esensi, hukum materil yang 

bersumber dari Rosul dan  Allah meskipun tidak di undangkan, 

tapi tetap kita pakai”.( wawancara tanggal 28 Mei 2013) 
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Dari uraian tersebut diatas terlihat bahwa dalam mengambil putusan 

majelis hakim berpegang pada keterangan saksi dan penggugat yang tujuannya 

untuk melindungi kepentingan pihak penggugat yang dalam hal ini sebagai pihak 

yang dirugikan dan pihak yang telah ditipu. Selain berpegang pada bukti, hakim 

juga berpegang pada perundang-undangan serta kitab fiqih. 

 

4.2.2 Implikasi Hukum Yang Ditimbulkan Dari Pembatalan Perkawinan 

Perkara Nomor 1447/Pdt.G/2011/PA.Sm 

Dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang dengan dasar 

keterangan saksi-saksi, alat bukti surat serta pertimbangan diatas dipandang dari 

hubungan dan persesuainya, maka kesalahan Tergugat II telah terbukti melakukan 

pemalsuan identitas dalam perkawinan dan dapat diancam pidana serta 

perkawinannya batal. 

Implikasi dari pembatalan perkawinan sebagaimana yang diungkapkan 

oleh salah satu hakim PA Semarang yang bernama Bapak Wahyudi antara lain: 

“Perkawinan yang telah dibatalkan tidak mendapatkan akta cerai, 

hanya surat putusan bahwa pernikahanya dibatalkan. Dan akta 

kelahiran si anak tidak dibatalkan walupun antara ibu dan bapak 

dibatalkan perkawinanya”. 

 

Dari pernyataan diatas menunjukan bahwa perkawinanya dibatalkan 

oleh hukum dan tidak dinyatakan sebagai akta cerai. Karena dianggap 

bahwa kedua belah pihak tidak pernah melakukan pernikahan, sehingga 

pihak pengadilan hanya mengeluarkan surat pernyataan pembatalan 

perkawinan bukan akta cerai. Selain itu status hukum Tergugat I menjadi 

perawan. 
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Dan akibat dari batalnya perkawinan tidak berlaku surut terhadap 

pihak-pihak yang tertuang dalam Pasal 28 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 dan 

Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam. Namun jika pembatalan perkawinan 

karena pemalsuan identitas, dimana pemalsuan adalah bentuk pelanggaran 

formil bukan materiil, maka akibatnya juga formil. Dan yang dimaksud 

akibat secara formil adalah hanya surat pernyataan bahwa perkawinan 

tersebut dibatalkan, dan pembatalan tersebut tidak berlaku surut bagi si anak 

dimana si anak masih tetap mendapatkan hak waris dari ayahnya. 

Adapun akibat hukum dari pembatalan perkawinan karena 

pemalsuan identitas di Pengadilan Agama Semarang adalah Perkawinan 

suami istri yang dibatalkan akan mengakibatkan keduanya kembali seperti 

keadaan semula atau diantara keduanya seolah-olah tidak pernah 

melangsungkan perkawinan, maka secara otomatis hubungan suami isteri 

tersebut putus. Karena menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat dibatalkan 

karena Tergugat I memalsukan identitas dan perkawinan yang dibatalkan 

tersebut menurut Bapak wahyudi hakim PA Semarang tidak mendapatkan 

akta cerai, hanya surat putusan bahwa perkawinannya dibatalkan. Hal ini 

berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh salah satu hakim PA Semarang 

yang bernama Bapak Wahyudi. 

“Perkawinan yang telah dibatalkan tidak mendapat akta cerai, 

hanya mendapat surat putusan bahwa pernikahan tersebut 

dibatalkan.”(wawancara tanggal 28 Mei 2013)  
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Suatu perkawinan yang kemudian dibatalkan mempunyai akibat perdata 

terhadap suami isteri maupun anak-anak asal perkawinan itu oleh suami isteri, 

keduanya dilakukan dengan itikad baik, namun jika itikad baik itu hanya ada pada 

satu pihak saja maka bagi pihak yang beritikad buruk akibatnya akan ditanggung 

juga. Sebagaimana yang terdapat dalam hukum nasional yaitu UU Perkawinan 

No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.  

Akibat hukum yang ditimbulkan karena adanya pembatalan perkawinan 

diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 dan Pasal 75 dan 

Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam yang mempunyai rumusan berbeda. 

Pasal 28 ayat (2) UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 meneyebutkan baha 

putusan tidak berlaku surut terhadap: 

a. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;  

anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah dibatalkan 

tetap dianggap sebagai anak yang sah yang mempunyai hubungan perdata 

dengan kedua orag tuanya yaitu ayah dan ibu, meskipun perkawinan 

kedua orang tuanya dibatalkan. 

b. suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap 

harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya 

perkawinan lain yang lebih dahulu.  

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

mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan 

tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap. Misalnya 

dalam perkawinan tersebut si laki-laki dan si wanita berhutang kepada 
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seseorang diwaktu masih menikah, sehingga pembayaran hutang 

masih harus dibebankan kepada kedua belah pihak. 

Jadi, apabila diajukan gugatan pembatalan perkawinan dikarenakan oleh 

salah satu pihak melakukan perkawinan dengan orang lain lebih dulu, maka dalam 

hal ini apabila terjadi putusan pembatalan perkawinan tidak dikenal adanya harta 

bersama. Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa putusan 

pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap: 

a. Perkawinan yang batal karena salah satu sumai atau isteri murtad; 

b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; 

c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad 

baik, sebelum putusan pembatalan perkawinan kekutan hukum yang 

tetap. 

Akibat perkawinan terhadap harta bersama dari suami istri apabila pada 

waktu perkawinan berlangsung tidak membuat perjanjian perkawinan, maka 

terjadi persatuan harta kekayaan suami istri secara bulat. Sehingga pembagian 

harta kekayaan dibagi dua sama besar antara suami isteri. 

Dan mengenai Peraturan tentang pemalsuan identitas dan berakibat pada 

pemberian sanksi diatur dalam KUHP. Namun yang secara khusus membahas 

tentang pemalsuan identitas yang berakibat pada tidak sahnya perkawinan diatur 

dalam KUHP bab XIII tentang Kejahatan Terhadap Asal Usul Dan Perkawinan, 

mulai Pasal 277 sampai Pasal 280, peraturan tersebut berbunyi: 
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a. Barang siapa dengan salah satu perbuatan sengaja menggelapkan asal-

usul orang, diancam karena penggelapan asal-usul, dengan pidana 

penjara paling lama enam tahun. 

b. Pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-4 dapat dinyatakan. 

Pasal 279 menjelaskan: 

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun: 

a. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui 

bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah 

ada menjadi penghalang yang sah untuk itu; 

b. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui 

bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain 

menjadi penghalang untuk itu. 

(2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan Pasal 1 butir a 

menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah 

ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana 

penjara paling lama tujuh tahun. 

 

Pasal 280 menjelaskan bahwa “barang siapa mengadakan perkawinan, 

padahal sengaja tidak memberitahu kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang 

sah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, apabila kemudian 

berdasarkan penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah”. 

Bab XIII KUHP diatas menjelaskan tentang pemalsuan asal-usul dan 

perkawinan. Pemalsuan asal-usul secara administrasi bisa diketahui dari identitas 

si pelaku yaitu KTP ataupun surat lain yang menunjukkan asal-usul. Dalam 
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penelitian ini ditemukan bahwa di PA Semarang terdapat pemalsuan identitas 

yang berupa KTP (kartu tanda penduduk), dimana KTP tersebut merupakan salah 

satu bukti adanya pemalsuan identitas. Oleh karena itu menurut Pasal 277 KUHP 

orang melakukan pemalsuan asal-usul dengan sengaja maka diancam dengan 

penjara selama enam tahun. Begitu pula dengan Pasal 280 KUHP yang 

menjelaskan secara rinci akibat hukum pidana terhadap pemalsu identitas pada 

bidang perkawinan juga diancam penjara selama lima tahun. 

Pada umumnya para korban tidak menuntut terhadap pelaku pemalsuan 

identitas perkawinan, agar fenomena pemalsuan identitas hanya dengan maksud 

untuk poligami. Akan tetapi masyarakat serta tetangga disekitar korban 

menyerahkan semua kepada yang bersangkutan yang terbaik buat kedua belah 

pihak karena yang berhak melaporkan dan mengadukan perkara ini ke Pengadilan 

Negeri untuk mempidanakannya. 

Sebagaimana kita ketahui bahwa tugas dan kewenangan Pengadilan 

Agama Semarang adalah hanya memberikan putusan bukan mempidanakan, akan 

tetapi pihak Pengadilan Agama menyerahkan sepenuhnya kepada pribadi masing-

masing, apakah mereka akan menindak lajuti, meminta ganti rugi atau hanya 

ingin perkawinan atas dasar pemalalsuan identitas dibatalkan oleh Pengadilan 

Agama. 

Jelasnya bahwa korban tidak mempidanakan atau menindak lanjuti kepada 

pelaku pemalsuan identitas (mantan suami) kepada pihak yang berwenang, 

mereka hanya sampai kepada proses pembatalan perkawinan mereka di 

Pengadilan Agama. Pihak korban berpendapat bahwa mereka memilih berdamai 
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dengan pelaku, keluarga pelaku, dan masyarakat disekitarnya dengan syarat-

syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. 
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Bab 5  

PENUTUP 

5.1 Simpulan  

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang pembatalan perkawinan 

karena adanya pemalsuan identitas suami dalam perkawinan poligami (studi kasus 

di pengadilan agama semarang nomor 1447/Pdt.G/2011/PA.Sm), maka dapat 

disimpulkan bahwa hasil penelitian tersebut telah menjawab seluruh rumusan 

masalah yang terdapat pada bab 1. 

Adapun simpulan dari hasil penelitian dan juga pembahasan adalah 

sebagai berikut: 

1. Proses pembuktian dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh 

hakim  adalah  berawal dari surat gugatan yang diajukan Penggugat 

(ibu kandung Tergugat I)  dan untuk menguatkan dalil-dalil 

gugatannya Penggugat maka Penggugat mengajukan alat bukti surat 

maupun saksi. Alat bukti tersebut berupa bukti surat fotokopi kutipan 

akta nikah, dan para saksi, dan gugatan yang diajukan oleh Penggugat 

tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 

Berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maka 

pertimbangan hukum yang digunakan hakim yaitu alasan yang 

diajukan oleh penggugat sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) UU 

perkawinan dan Pasal 72 ayat (1) KHI, selain itu pengajuan 
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permohonan pembatalan perkawinan tersebut sesuai dengan Pasal 27 

ayat (3) UU Perkawinan dan Pasal 72 ayat (3), selain peraturan hukum 

tersebut hakim juga merujuk pada sumber lain yaitu kitab-kitab fiqih. 

2. Implikasi hukum yang ditimbulkan dari adanya pembatalan 

perkawinan adalah sebagai berikut: 

 Terhadap keduanya implikasi hukumnya yaitu perkawinan suami 

istri yang dibatalkan akan mengakibatkan keduanya kembali 

seperti keadaan semula atau diantara keduanya seolah-olah tidak 

pernah melangsungkan perkawinan, maka secara otomatis 

hubungan suami isteri tersebut putus. Dan perkawinan yang telah 

dibatalkan tidak mendapat akta cerai, hanya mendapat surat 

putusan bahwa pernikahan tersebut dibatalkan. 

 Dan terhadap Tergugat I yaitu status hukum Tergugat I menjadi 

perawan hukmi. 

 Terhadap Tergugat II, selain perkawinannya dibatalkan Tergugat II 

dapat diancam Pidana penjara. 

 

5.2 Saran 

Pada bab ini penulis juga memberikan beberapa saran yang nantinya 

diharapkan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan ketika akan melakukan 

akad nikah ataupun akan melakukan pengajuan perkara pada pengadilan yaitu: 

1. Bagi wanita yang ingin menikah, sebelum melangsungkan perkawinan 

sebaiknya dilakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap identitas diri 
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calon pasangannya. Pengecekan tersebut bisa berupa pengecekan 

secara administratif yang didalamnya termasuk nama, alamat, umur, 

status dan pekerjaaan. Selain administratif, pengecekan bisa juga 

langsung kelapangan.  

2. Bagi kelurahan, lebih teliti dalam mengeluarkan identitas bagi 

warganya. Dan sebaiknya dilakukan pengecekan langsung dilapangan 

kalau perlu. Dan alangkah baiknya jika pelaku pemalsuan identitas 

dikenakan sanksi yang berat agar jera dan maraknya pemalsuan 

identitas dapat diminimalisir. 
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A. Judul Skripsi 

PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA PEMALSUAN 

IDENTITAS SUAMI DALAM PERKAWINAN POLIGAMI (Studi 

Kasus Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 

1447/Pdt.G/2011/PA.Sm)  

 

B. Subyek Penelitian 

Hakim Pengadilan Agama Kota Semarang yang memutus dan 

mengadili permohonan pembatalan perkawinan pada putusan No. 

1447/Pdt.G/2011/PA.Sm. Hakim tersebut diantaranya yaitu Drs. Wahyudi, 

SH., MSi sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj Ismiyati, SH., dan Drs. 

Zenal Arifin, SH., MH masing-masing sebagai hakim anggota. Subyek 

tersebut di anggap dapat mewakili dan memberikan jawaban atas obyek 

yang diteliti oleh penulis. Sehingga nantinya karya tulis yang dihasilkan oleh 

penulis dapat lebih bisa dipertanggung jawabkan keaslian isinya. 
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C. Isi Instrumen Penelitian 

DAFTAR PERTANYAAN 

1. Proses pembuktian dan pertimbangan hukum yang dipakai oleh 

hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan nomor 

1447/Pdt.G/2011/PA.Sm 

a) Apa saja bentuk/karakter pemalsuan data yang ada di lingkungan PA 

semarang ini? 

b) Menurut hakim, faktor-faktor apa saja yang mendorong seseorang 

memalsukan identitas untuk melangsungkan perkawinan? 

c) Dalam memutus perkara pembatalan perkawinan, apakah hakim 

hanya berdasar pada peraturan peraundang-undangan yang ada saja 

atau merujuk pada sumber lain? 

d) Dalam penjelasan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa 

apabila suatu perkawinan tidak bertentangan dengan hukum agama 

maka perkawinan itu dianggap sah. Bagaimana pendapat hakim 

dikaitkan dengan pembatalan perkawinan? 

e) Apa alasan hakim mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan 

tersebut? 

f) Bagaimana hakim mengukur data/informasi untuk memutus perkara 

pembatalan perkawinan tersebut? 

g) Dalam perkara pembatalan perkawinan ini ada unsur penipuan dan 

pemalsuan identitas, bagaimana hakim membuktikaanya? 
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h) Selain hukum tertulis, apa lagi dasar hukum yang dijadikan hakim 

dalam memutus perkara pembatalan perkawinan tersebut? 

i) Pertimbangan hukum apa saja yang dipakai oleh hakim dalam 

memutus perkara pembatalan perkawinan tersebut? 

j) Pemalsuan identitas apakah dapat dikenakan ancaman pidana? 

k) Mengenai berat ringannya ancaman pidana, bagaimana tanggapan 

hakim dalam hal pemberian sanksi pidana pemalsuan identitas? 

 

2. Akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan 

karena Pemalsuan Identitas di Pengadilan Agama Semarang 

a) Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mempunyai akibat 

hukum, maka dengan adanya pembatalan perkawinan ini tentunya 

juga membawa akibat hukum, bagaimana dengan status anak, harta 

bersama dan pihak ketiga? 

b) Apakah perkawinan yang dibatalkan mendapatkan akta cerai dan 

bagaimana dengan akta kelahiran anak apabila dalam perkawinan 

dilahirkan seorang anak? 

c) Bagaimana pembagian hak waris apabila dalam perkara pembatalan 

tersebut adanya seorang anak? 

d) Bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang perkawinan orang 

tuanya dibatalkan? 
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e) Bagaimana pembagian harta bersama yang perkawinannya 

dibatalkan, baik istri karib maupun istri kedua apakah sama rata atau 

ada ketentuan lain? 

f) Bagaimana implikasi hukum yuridis terhadap anak dan hubungan 

mereka bagi pihak luar yang mengetahui, apakah dapat dikenai 

sanksi pidana dan bagaimana dengan perkawinan tersebut apakah 

zina atau sah? 
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 Alamat : Gedung C4, Kampus Sekaran Gunung Pati, 
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A. Judul Skripsi 

PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA PEMALSUAN 

IDENTITAS SUAMI DALAM PERKAWINAN POLIGAMI (Studi 

Kasus Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 

1447/Pdt.G/2011/PA.Sm)  

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dijadikan penelitian ini adalah Pengadilan Agama 

Semarang dan Kantor Urusan Agama. Penulis mengambil lokasi tersebut 

karena bersangkutan dengan kasus yang sedang penulis teliti yaitu mengenai 

pembatalan perkawinan. 

 

C. Isi Instrumen Penelitian 

 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gajahmungkur 

DAFTAR PERTANYAAN 

1. Bagaimana tanggapan bapak mengenai maraknya pemalsuan identitas 

untuk dapat melakukan perkawinan? 
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2. Apa saja faktor yang mendorong seseorang melakukan pemalsuan 

identitas tersebut? 

3. Menurut bapak, biasanya bentuk pemalsuan identitas yang sering 

dilakukan itu apa saja? 

4. Bagaimana prosedur pencatatan perkawinan, sampai pemalsuan identitas 

tersebut bisa terjadi dan pihak KUA tidak mengetahuinya? 

5. Upaya-upaya atau langkah-langkah apa yang dilakukan pihak KUA agar 

pemalsuan identitas dapat diminimalisir? 

6. Apa saran bapak agar pemalsuan identitas tidak semakin banyak 

dilakukan? 
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