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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia, 

sejak zaman dahulu hingga kini. Dari perkawinan akan timbul hubungan 

hukum antara suami istri dan kemudian dengan lahirnya anak-anak, 

menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak mereka. 

Dari perkawinan mereka memiliki harta kekayaan dan timbulnya 

hubungan hukum dengan harta kekayaan tersebut.1 

Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

(selanjutnya disebut UU Perkawinan) arti dari perkawinan ialah ikatan 

lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri 

dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan 

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.2 Dalam kepustakaan, 

perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak 

dan kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dan seorang 

perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.3 

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro Perkawinan adalah hidup 

bersama antara seorang laki–laki dan seorang perempuan yang memenuhi 

                                                            
1 Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia (Jakarta, Indonesia Legal 
Center Publishing, 2011), hal 1. 
2 Pasal 1 Undang–undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara 
Republik Indonesia 1974 No.1. 
3Martiman Prodjohamidjojo, Tanya Jawab  Undang-Undang Perkawinan Peraturan 
Pelaksanaan(Jakarta, PT. Pradnya Pramita, 1979), hal 23. 
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syarat–syarat termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.4 Perkawinan 

merupakan peristiwa hukum dalam kehidupan manusia yang menimbulkan 

akibat hukum terhadap hubungan antara pihak yang melangsungkan 

perkawinan itu sendiri. 

Menurut Hukum Islam nikah adalah akad yang mengandung 

kebolehan untuk bersetubuh dengan lafadz atau terjemahan dari kata-kata 

tersebut.5 Jadi, menurut pengertian tersebut ialah apabila seorang laki-laki 

dan seorang perempuan sepakat untuk membentuk suatu rumah tangga, 

maka hendaknya keduanya melakukan akad nikah lebih dulu (An Nisa: 3 

maka nikahilah olehmu perempuan yang baik bagimu…”6 

Keberadaan anak dalam sebuah perkawinan merupakan sesuatu 

yang sangat berarti. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai 

investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi 

sandaran dikala usia lanjut. Ia dianggap modal untuk meningkatkan taraf 

hidup sehingga dapat mengontrol status sosial orang tuanya.7 

Apabila dari sebuah perkawinan dilahirkan seorang anak, maka 

timbul lah hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. 

Berdasarkan Pasal 45 UU Perkawinan, antara orang tua dengan anak 

menimbulkan kewajiban orang tua, antara lain adalah tanggung jawab 

                                                            
4 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Bandung, Sumur Bandung, 
1966), hal 27. 
5 Martiman Prodjohamidjojo, Op. Cit,, hal 8. 
6 Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-
undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW,(Jakarta, PT. Hidakarya Agung 1981), Hal 
11. 
7 Yusuf Al Qadhawi, Halal dan Haram dalam Islam (Surabaya: Bina Ilmu, 1976), hal 
256. 
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untuk memelihara, mendidik serta menafkahi anak-anaknya sampai 

mereka mandiri.8 

Tetapi suatu hubungan perkawinan dapat putus karena kematian, 

perceraian dan pembatalan. Perkawinan yang putus karena adanya suatu 

pembatalan dapat terjadi sekalipun dari perkawinan tersebut telah lahir 

seorang anak. Pembatalan dapat terjadi apabila perkawinan yang ternyata 

kemudian hari tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan 

perkawinan, namun perkawinannya sudah dilangsungkan.9 

Bagaimanapun ketatnya pengawasan, namun kemungkinan 

terjadinya perkawinan yang dilarang oleh hukum dapat saja terjadi, sudah 

selayaknya perkawinan tersebut dapat dibatalkan dikarenakan tidak adanya 

manfaat dan lebih banyak mudaratnya. Pembatalan dapat diajukan melalui 

pengadilan supaya suatu perkawinan tertentu dinyatakan sah atau batal. 

Pembatalan perkawinan melalui putusan pengadilan dianggap seolah-olah 

sama sekali tidak terjadi perkawinan. 

Istilah “batal” nya perkawinan dapat menimbulkan salah paham, 

karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal (nietig) tersebut. 

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah 

dilangsungkan akad nikah. Menurut Pasal 22 UU Perkawinan, 

menegaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak 

                                                            
8 Pasal 45 Undang–undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara 
Republik Indonesia 1974 No.1. 
9 Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia, 
(Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal 284. 
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memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.10 Namun bila 

rukun yang tidak terpenuhi, berarti pernikahannya yang tidak sah. 

Perkawinan dapat dibatalkan baik berdasarkan pasal 22, 24, 26 dan 27 UU 

Perkawinan.11 

Dalam sistematika yang berbeda pada UU Perkawinan, Kompilasi 

Hukum Islam mengatur sebagai berikut12 : 

Pasal 70 KHI Pasal 1 Perkawinan batal apabila : 

a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak 

melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang 

istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu adalah iddah 

talak raj’i 

b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili’annya 

c. Seorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali 

talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah 

dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba’da dukhul dari 

pria tersebut dan telah habis masa iddahnya 

d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai 

hubungan darah, semenda, dan sesusuan sampai derajat tertentu 

yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 UU 

Perkawinan, yaitu : 

                                                            
10 Pasal 22 Undang–undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara 
Republik Indonesia 1974 No.1. 
11 H. Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia,(Jakarta, Sinar Grafika, 2006), 
hal 37. 
12Ibid, hal 38. 
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1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus 

kebawah atau keatas 

2) Berhubungan darah dalam garis keturunan 

menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang 

dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan 

saudara neneknya 

3) Berhubugan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu 

dan ibu atau ayah tiri 

4) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak 

sesusuan, dan bibi atau paman sesusuan 

Dapat dilihat diatas, banyak faktor yang melatar belakangi 

terjadinya pembatalan perkawinan tersebut, salah satunya adalah 

perkawinan yang dilangsungkan oleh dua orang pihak yang memiliki 

hubungan sedarah, semenda dan sesusuan. Dalam agama Islam 

diriwayatkan dalam Al-Quran surat An-Nisa’ ayat 23 menyatakan:  

“Diharamkan atas kamu menikahi Ibu-ibumu, anak-anakmu yang 
perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara 
ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-
anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak 
perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang 
menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesuan, ibu-ibu istrimu 
(mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam 
pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu 
belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak 
berdosa kamu menikahinya, dan diharamkan bagimu istri-istri anak 
kandungmu (menantu) dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan 
dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa 
lampau, sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” 
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Pasal 2 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah 

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan 

kepercayaannya itu.13 Dengan demikian apabila menurut hukum agamanya 

dilarang sudah jelas perkawinan tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan. 

Walaupun adanya pasal-pasal yang membolehkan untuk 

membatalkan perkawinan tetapi ada syarat-syarat dan peraturan yang 

mengaturnya, termasuk pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan 

pembatalan tersebut. Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan 

pembatalan perkawinan berdasarkan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, 

yaitu14 : 

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

b. Suami atau istri 

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. 

Dan berdasarkan Pasal 23 UU Perkawinan, yaitu15: 

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

b. Suami atau istri 
                                                            
13 Pasal 2 Undang–undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara 
Republik Indonesia 1974 No.1. 
14 H. Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia,(Jakarta, Sinar Grafika, 2006), 
hal 39. 
 
15 Pasal 23 Undang–undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara 
Republik Indonesia 1974 No.1. 
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c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan 

d. Pejabat yang ditunjuk tersebut pada Pasal 16 Ayat (2) undang-undang 

ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara 

langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah 

perkawinan itu putus. 

Dalam kasus yang terjadi dalam putusanNo. 

978/Pdt.G/2011/PA.Sda, dimana Majelis Hakim dalam sidangnya 

mengabulkan permohonan seorang pemohon untuk membatalkan suatu 

perkawinan yang sudah dikaruni seorang anak. Dimana di dalam kasus 

tersebut berlangsungnya perkawinan antara kedua pihak yang memiliki 

hubungan sedarah dan perkawinan tersebut sudah dikaruniai seorang 

anak. Ketika perkawinan tersebut diketahui oleh ibu dari kedua pihak, 

maka sang ibu mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama 

Sidoarjo untuk membatalkan perkawinan antara kedua anaknya ini. 

Putusnya perkawinan karena pembatalan, tidak saja berakibat 

terhadap hubungan antara suami istri atau harta benda dalam perkawinan, 

tetapi juga terhadap status si anak dan hubungan orang tua dengan anak. 

Maka batalnya suatu perkawinan ini sangat menimbulkan banyak 

pertanyaan khususnya hak-hak anak yang dilahirkan dari perkawinan 

ataupun kedudukan hukum dari anak tersebut. Maka dari itu penulis 

terdorong untuk membahasnya sebagai topik dalam skripsi ini. 

1.1 Rumusan Masalah 
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Berdasarkan latar belakang yang di uraikan di atas maka pokok 

permasalahan adalah : 

1. Bagaimana kedudukan hukum seorang anak sebagai akibat 

terjadinya pembatalan perkawinan? 

2. Apakah pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara 

No: 978/Pdt.G/2011/PA.Sda sudah tepat? 

1.2       Tujuan Penelitian 

Tujuan dari Penelitian ini adalah : 

1. Menelusuri mengenai kedudukan hukum seorang anak yang 

dilahirkan dalam suatu pembatalan perkawinan. 

2. Menelusuri pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan 

perkara Nomor: 978/Pdt.G/2011/PA.Sda sudah tepat atau 

belum. 

1.3 Manfaat Penelitian 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata 

tentang perkawinan, serta dapat menambah bahan bagi perpustakaan di 

bidang ilmu hukum. 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjang 

kelancaran pelaksanaan mengenai pembatalan perkawinan. 

1.4 Sistematika Penulisan 



9 

 

Untuk mempermudah dalam penguraian dan pembahasan secara 

sistematis terhadap materi yang disajikan, penulis menyusun sistematika 

penulisan sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini, dijelaskan landasan teoritis dan landasan 

konseptualyang mendasari penelitian penulis dalam skripsi ini. Terdapat 

pula uraian secara lebih mendalam mengenai pembatalan perkawinan. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan dalan skripsi ini, objek penelitian, 

bahan hukum, baik itu primer maupun sekunder, dan bahan nonhukum 

yang menunjang pembahasan isu hukum, sifat analisis, serta hambatan dan 

penanggulangan yang dialami selama penelitian akan diuraikan dalam bab 

ini. 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS  

Pada bab ini dipaparkan mengenai permasalahan penelitian 

berserta pemecahannya yang dilandaskan pada teori-teori hukum, prinsip-

prinsip hukum, dan peraturan perundang-undangan.  

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan atas penelitian yang dilakukan dan 

rekomendasi hukum atas masalah dalam penelitian ini.  
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