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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia.

Perkawinan diharapkan berlangsung untuk selamanya dan bertujuan untuk mencapai

kebahagiaan yang kekal (abadi) bagi pasangan suami istri yang bersangkutan. Dalam

pandangan masyarakat, perkawinan merupakan ikatan yang melahirkan keluarga

sebagai dasar kehidupan bermasyarakat dan bernegara, guna mewujudkan

kesejahteraan dan kebahagian masyarakat maka perlu adanya landasan yang kokoh

dan kuat sebagai titik tolak pada masyarakat yang adil dan makmur, hal ini

dituangkan dalam suatu undang-undang perkawinan yang berlaku bagi semua warga

negara di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.

Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan disebutkan

bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

agama dan kepercayaannya itu, dengan perumusan Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada

perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai

dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing

agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang

tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Perkawinan.

Tiap-tiap perkawinan yang dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-

Undang Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

(Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan).
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Ada dua macam syarat perkawinan, yaitu syarat materil dan formil. Syarat

materil adalah syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang akan

melangsungkan perkawinan, disebut juga syarat subjektif. Adapun syarat formil

adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama

dan undang-undang, disebut juga syarat objektif. Syarat materil dan syarat formil

masing-masing dibagi menjadi dua. Syarat materil, yaitu syarat materil umum yang

berlaku bagi pernikahan pada umumnya dan syarat materil khusus yang berlaku bagi

pernikahan tertentu. Sedangkan syarat formil, yaitu syarat formil sebelum

dilangsungkannya perkawinan dan syarat formil pada saat dilangsungkannya

perkawinan.

Menurut Undang-Undang Perkawinan dalam ketentuan Pasal 22 menyatakan:

“Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk

melangsungkan perkawinan”. Menurut ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang

Perkawinan dinyatakan bahwa: “Seorang suami atau istri dapat mengajukan

permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan

terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri”. Dalam penjelasan Pasal 22

Undang-Undang Perkawinan, kata “dapat” dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal

atau tidak bisa batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing

tidak menentukan lain. Istilah batalnya perkawinan dapat menimbulkan salah paham,

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

berarti nietig zonde kracht (tidak ada kekuatan), zonder waarde (tidak ada nilai).

Dapat dibatalkan berarti nietig verklaard, sedangkan absolut nietig adalah pembatalan

mutlak. Istilah dapat dibatalkan dalam undang-undang ini berarti relatif nietig.
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Dengan demikian perkawinan yang sebelumnya telah terjadi dibatalkan karena

adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.

Ketentuan Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

menegaskan kembali bahwa pembatalan suatu perkawinan hanya dapat diputuskan

oleh pengadilan. Pembatalan perkawinan itu diajukan oleh pihak yang berhak

mengajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat

berlangsungnya perkawinan atau ditempat tinggal kedua suami-istri, suami atau istri.

Batalnya perkawinan dimulai setelah adanya putusan dari Pengadilan. Pasal 28 ayat

(1) Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa: “Batalnya suatu perkawinan

dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan

berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”.

Alasan gugatan pembatalan perkawinan dilandasi pertimbangan atau alasan

yang beragam misalnya karena salah seorang dari suami atau istri masih terikat

perkawinan dengan orang lain yang menyebabkan adanya tuntutan pembatalan

perkawinan, terjadinya pemalsuan status dari suami atau istri, syarat-syarat

perkawinan tidak terpenuhi, atau perkawinan sejenis yang dilakukan dengan

memalsukan identitas jenis kelamin pria atau wanita.

Mengenai pemalsuan identitas jenis kelamin yang dikaitkan dengan ketentuan

syarat serta tujuan dari perkawinan sah sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 1

dan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan dilangsungkan antara

seorang pria dengan seorang wanita dan dilakukan menurut hukum agamanya

masing-masing, maka peristiwa perkawinan dengan adanya pemalsuan identitas jenis
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kelamin adalah tidak terpenuhinya syarat utama dari perkawinan yang sah yaitu

hanya seorang laki-laki dan perempuan sajalah yang dapat melangsungkan

perkawinan. Sehingga dengan salah satu calon mempelai memalsukan identitas jenis

kelaminnya seperti contoh salah satu calon mempelai yang seharusnya dalam data

identitasnya adalah jenis kelamin perempuan dengan memalsukan dokumen identitas

jenis kelamin tersebut berubah menjadi identitas jenis kelamin laki-laki dapat

menimbulkan suatu perkawinan yang sejenis yang mana dari perkawinan tersebut

tidak akan mencapai suatu tujuan perkawinan yaitu memperoleh keturunan (anak)

dalam suatu perkawinan tersebut. Selain itu, dalam ajaran agama manapun tidak

diperbolehkan adanya perkawinan sejenis.

Salah satu contoh kasus pemalsuan identitas terkait jenis kelamin dalam

perkawinan yang berakibat adanya tuntutan pembatalan terhadap perkawinan tersebut

ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah perkara Nomor

481/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. Dalam perkara tersebut, telah terjadi perkawinan antara

JD dengan AH yang dilangsungkan di Las Vegas, Amerika Serikat pada tanggal 09

September 2008 berdasarkan State Nevada Marriage Certificate

No.20080909000685000. Selanjutnya perkawinan itu didaftarkan pada Kantor Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil dalam Laporan Perkawinan No.203/Perkawinan

LN/08/2009 dengan nomor register 339/KHS/II/2008/2009. Maka ketika orang tua

JD mengetahui bahwa telah terjadi perkawinan antara JD dan AH di Amerika Serikat

yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari keluarga JD, selanjutnya orang tua

JD melaporkan AH kepada pihak yang berwajib atas tuduhan penculikan anak dan

pemalsuan data pribadi.
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Perkara tersebut berlanjut pada gugatan pembatalan perkawinan yang

diajukan oleh JD kepada AH karena merasa telah salah menilai status jenis kelamin si

suami. Selama ini, kasus pemalsuan identitas kebanyakan terkait dengan identitas

perkawinan sebelumnya dengan tujuan poligami atau poliandri, dalam arti si suami

atau istri masih terikat perkawinan dengan orang lain, namun dalam perkara nomor

481/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tersebut pemalsuan identitasnya terkait dengan status

jenis kelamin dari si suami yang ternyata setelah melalui proses pemeriksaan medis

dan pemeriksaan di pengadilan terbukti berjenis kelamin wanita.

Masalah pemalsuan identitas jenis kelamin merupakan jenis permasalahan

baru yang mengemuka dewasa ini, apabila pemalsuan identitas perkawinan

sebelumnya relatif mudah dibuktikan dengan adanya surat kawin sebelumnya namun

pada pemalsuan jenis kelamin memerlukan pembuktian yang lebih rumit, apalagi

dengan adanya suatu penyakit seperti yang dialami AH yaitu Sindroma Klinefelter

yang menimbulkan perbedaan pendapat diantara ahli forensik Mabes Polri dengan

ahli DNA dari Laboratorium Biddokpol Pusdokkes Polri. Ahli forensik Mabes Polri

menyimpulkan AH sebagai laki-laki yang mengidap kelainan Sindroma Klinefelter,

sedangkan ahli DNA menyimpulkan AH sebagai perempuan.

Terkait dengan pemalsuan identitas jenis kelamin di Indonesia kasus AH

menimbulkan banyak permasalahan, misalnya mengenai pembuktian jenis kelamin

yang dilakukan sebelum pelaksanaan pencatatan perkawinan, prosedur pengecekan

secara medis terkait jenis kelamin calon pasangan suami istri. Hal tersebut pada

akhirnya akan membuka peluang terjadinya perkawinan sejenis yang dilangsungkan
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di luar negeri kemudian dicatatkan di instansi yang berwenang akan menimbulkan

permasalahan yang kompleks dikemudian hari.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, perlu suatu penelitian lebih lanjut

mengenai pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas yang akan dituangkan

ke dalam judul skripsi “Pembatalan Perkawinan Sejenis Karena Pemalsuan Identitas

Ditinjau Dari UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KUH Perdata (Studi

Putusan No. 481/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel)”.

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan utama dalam penulisan skripsi ini adalah

sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara

pembatalan perkawinan sejenis dengan adanya pemalsuan identitas  ditinjau

dari UU Perkawinan dan KUH Perdata (Studi Putusan No.

481/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel) ?

2. Bagaimana akibat pembatalan perkawinan atas harta yang diperoleh selama

perkawinan berlangsung ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara

pembatalan perkawinan sejenis dengan adanya pemalsuan identitas  ditinjau

dari UU Perkawinan dan KUH Perdata (Studi Putusan No.

481/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel).
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2. Untuk mengetahui akibat pembatalan perkawinan atas harta yang diperoleh

selama perkawinan berlangsung.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini secara teoritis adalah diharapkan hasil penelitian

ini dapat memberikan sumbangan pemikiran pembatalan perkawinan sejenis

karena pemalsuan identitas ditinjau dari UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan dan KUH Perdata.

2. Manfaat Praktis

Memberikan gambaran kepada masyarakat luas agar lebih mengerti dan

memahami tentang akibat perkawinan sejenis karena pemalsuan identitas.

3. Manfaat bagi diri sendiri

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini bagi diri sendiri ialah sebagai

syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum

Universitas HKBP Nommensen, Medan.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam masyarakat dalam

mendapatkan keturunan. Yang dimaksud dengan perkawinan dalam Pasal 1 UU No.1

Tahun 1974 adalah ”Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” .1

Pria adalah sebutan yang digunakan untuk spesies manusia berjenis kelamin

jantan. Lawan jenis dari pria adalah wanita. Pria adalah kata yang umum digunakan

untuk menggambarkan laki-laki dewasa. Laki-laki yang sudah menikah juga biasa

dipanggil dengan sebutan ayah. Untuk laki-laki yang belum menikah atau berada

antara umur 16 hingga 21 tahun disebut juga dengan anak bujangan. Sedangkan

wanita adalah sebutan yang digunakan untuk homo sapiens berjenis kelamin dan

mempunyai alat reproduksi berupa vagina. Lawan jenis dari wanita adalah pria atau

laki-laki.

Menurut Setiawan dan Arrisman mengartikan bahwa “Perkawinan merupakan

suatu peristiwa dalam kehidupan seseorang yang mempengaruhi status hukum orang

yang bersangkutan”.2

1 Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum
Islam, Citra Umbara, Bandung, 2012, Bab I Pasal 1, hlm. 2

2 I Ketut Oka Setiawan dan Arrisman, Hukum Perdata Tentang Orang dan Benda, FH Utama
Jakarta, 2010, hlm. 59.
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Dari pengertian perkawinan dalam UU Perkawinan, perkawinan yang diakui

itu adalah perkawinan antara seorang pria dan wanita.

Sementara menurut Thalib menyatakan “Perkawinan adalah perjanjian suci

membentuk keluarga antara sorang laki-laki dengan seorang perempuan”.3

Perkawinan juga dapat dilihat dari tiga segi pandangan, yaitu:

1.  Perkawinan dilihat dari segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu
perjanjian yang sangat kuat. Juga dapat dikemukakan sebagai alasan untuk
mengatakan perkawinan itu merupakan suatu perjanjian ialah karena
adanya:
a. Cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu

dengan aqad nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu.
b. Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah

diatur sebelumnya yaitu dengan proseddur talaq, kemungkinan fasakh,
syiqaq dan sebagainya.

2. Segi Sosial dari suatu perkawinan. Dalam masyarakat setiap bangsa,
ditemui suatu penilaian yang umum, ialah bahwa orang yang berkeluarga
atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari
mereka yang tidak kawin.

3. Pandangan suatu perkawinan dari segi agama suatu segi yang sangat
penting. Dalam agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci.
Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak
dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling menjadi pasangan
hidupnya dengan mempergunakan nama Allah.4

Menurut pasal 199 KUH Perdata perkawinan berakhir karena :

a. Kematian

b. Ketidakhadiran menurut Undang-Undang dan dilangsungkannya  perkawinan

baru

c. Keputusan hakim setelah pisah meja dan tempat tidur, serta  pendaftarannya

di register Kantor Catatan Sipil

3 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, UIP, Jakarta, 1974, hlm. 47.
4 Ibid, hlm. 47.
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d. Perceraian

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ditentukan prinsip-

prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala yang berhubungan dengan

perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Asas-

asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang ini adalah sebagai

berikut:

1. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-

masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai

kesejahteraan spiritual dan materiil.

2. Sahnya Perkawinan.

Suatu perkawinan dalam Undang-Undang ini dinyatakan sah jika dilakukan

menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan tersebut, dan di

samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan

perundangan yang berlaku.  Pencatatan tiap tiap perkawinan adalah sama

halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan

seseorang, kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan,

suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

3. Asas Monogami

Undang-Undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki

oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan

mengizinkannya, seorang suami dapat  beristeri lebih dari seorang. Namun
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demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri,

meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya

dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan

oleh Pengadilan.

4. Prinsip Perkawinan

Undang-Undang ini menganut prinsip bahwa calon suami istri itu harus telah

masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya

dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada

perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus

dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah

umur.

5. Mempersulit Terjadinya Perceraian

Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia

kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk

mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus

ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.

6. Hak dan Kedudukan Isteri

Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami

baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat,

sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan

dan diputuskan bersama oleh suami istri.
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7. Jaminan Kepastian Hukum

Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu

yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang

ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah.

Demikian pula apabila mengenai sesuatu hal Undang-Undang ini tidak

mengatur, dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada.

2. Syarat-Syarat Perkawinan

Seseorang yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-

syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang. Berhubung syarat-syarat perkawinan

telah diatur dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975, maka syarat perkawinan yang diatur dalam ketentuan

perundang-undangan lama dinyatakan tidak berlaku. Pasal 6 Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa:

(1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
(2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai usia 21

(duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
(3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau

dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin
dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih
hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

(4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan
tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari
wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan
darah dalam garis lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam
keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

(5) Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam (2),
(3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak
menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat
tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan
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orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar
orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku
sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari
yang bersangkutan tidak menentukan lain.5

Pada dasarnya syarat perkawinan yang mengharuskan adanya persetujuan

kedua orang tua sama dengan syarat yang diharuskan ada pada tiap-tiap perjanjian,

yaitu adanya persesuaian kehendak yang bebas, artinya persesuaian kehendak itu

diberikan tidak dalam paksaan, baik paksaan fisik maupun psikis yang dilakukan

sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, dan/atau kekhilafan, baik

mengenai diri orang atau keadaan orang.

Dalam hal perkawinan bagi seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun

menurut Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa: “Untuk

melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu)

tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua.”6 Sehingga kebebasan yang ada pada

si anak untuk menentukan pilihan calon suami/isteri jangan sampai menghilangkan

fungsi tanggung jawab orang tua. Adalah sangat selaras apabila kebebasan si anak itu

berpadu dengan izin orang tua atau wali.

Menurut Moch. Isnaeni bahwa “Berdasar pertimbangan medis, ada kalanya

perkawinan anak-anak itu tidak sehat, baik ditinjau dari segi fisik ataupun mental

5 Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum
Islam, Bandung, Citra Umbara, Bandung, 2012, Bab II Pasal 6, hlm. 3

6 Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum
Islam, Bandung, Citra Umbara, Bandung, 2012, Bab II Pasal 6 (2).
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yang bersangkutan, sehingga sering terjadi kegagalam dalam membina rumah tangga

mereka.”7

Bagi suami isteri yang telah bercerai kemudian melangsungkan perkawinan

dengan orang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak

boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya

dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain, sebagaimana

diatur didalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini dimaksudkan

untuk mencegah tindakan kawin-cerai berulang kali, sehingga suami maupun isteri

benar-benar menghargai satu sama lain.

3. Akibat Hukum Perkawinan

Perkawinan yang sah menurut hukum akan menimbulkan akibat hukum

sebagai berikut :

1) Hubungan hukum antara suami dan isteri

2) Hubungan hukum antara orang tua dan anak.8

Akibat perkawinan terhadap suami isteri menimbulkan hak dan kewajiban

antara suami isteri. Sebagai suami istri, keduanya memikul kewajiban yang luhur

untuk menegakkan rumah tangga, yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat

sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan Pasal 78

Kompilasi Hukum Islam, suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap

yang ditentukan oleh suami isteri secara bersama. Disebutkan lebih lanjut dalam

Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan bahwa:

7 Moch. Isnaeni, Hukum Perkawinan Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 53.
8 I Ketut Oka Setiawan dan Arrisman, Op.Cit, hlm. 82.
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1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan

suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam

masyarakat.

2) Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum

3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

4. Harta Dalam Perkawinan

Menurut pasal 35 UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), harta

benda dalam perkawinan terbagi dalam tiga bentuk yakni harta bersama, harta

bawaan dan harta perolehan.

a. Harta Bersama (Pasal 36 ayat (1) UUP No 1/1974).

Harta bersama yaitu harta benda yang diperoleh sesudah suami-istri berada

dalam hubungan perkawinan, atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari

mereka. Harta bersama dikuasai oleh suami dan istri, sehingga baik suami maupun

istri punya hak dan kewajiban yang sama untuk memperlakukan harta mereka dengan

persetujuan kedua belah pihak. Bila terjadi perceraian, maka menurut pasal 37 UUP,

harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan

hukumnya masing-masing adalah hukum yang berlaku sebelumnya bagi suami istri,

yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lain (KUH Perdata misalnya).

Ketentuan semacam ini kemungkinan akan mengaburkan arti penguasaan harta

bersama yang diperoleh suami-istri selama dalam perkawinan. Karena ada

kecenderungan pembagiannya tidak sama, dikarenakan dominasi dan stereotipe
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bahwa suami memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari istri. Yang berarti akan

mengecilkan hak istri atas harta bersama. Untuk menghindari hal tersebut, beberapa

pasangan suami istri memilih melakukan pemisahan harta dalam perkawinan.

b. Harta Bawaan (Pasal 36 ayat ( 2) UUP)

Yaitu harta benda yang telah dimiliki masing-masing suami-istri sebelum

mereka melangsungkan perkawinan, baik yang berasal dari warisan, hibah, atau

usaha mereka sendiri-sendiri. Harta bawaan dikuasai oleh masing-masing pemiliknya

yaitu suami atau istri. Artinya, seorang istri atau suami berhak sepenuhnya untuk

melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya masing-masing. Tetapi bila

suami istri menentukan lain yang dituangkan dalam perjanjian perkawinan misalnya,

maka penguasaan harta bawaan dilakukan sesuai dengan isi perjanjian itu. Demikian

pula bila terjadi perceraian, harta bawaan dikuasai dan dibawa oleh masing-masing

pemiliknya, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Untuk itu

penyimpanan surat-surat berharga sangat penting disini.

c. Harta Perolehan

Yaitu harta masing-masing suami-istri yang dimilikinya sesudah mereka

berada dalam hubungan perkawinan. Harta ini diperoleh bukan dari usaha mereka

baik seorang atau bersama-sama, tetapi merupakan hibah, wasiat atau warisan

masing-masing. Pada dasarnya penguasaan harta perolehan ini sama seperti harta

bawaan, yakni suami atau istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan

hukum mengenai harta perolehannya masing-masing dan jika ada kesepakatan lain
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yang dibuat dalam perjanjian perkawinan maka penguasaan harta perolehan

dilakukan sesuai dengan isi perjanjian. Demikian juga jika terjadi perceraian.

B. Pembatalan Perkawinan

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Suatu perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan bisa

dibatalkan, seperti dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 22 menyebutkan:

perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk

melangsungkan perkawinan. Pengertian pembatalan perkawinan adalah tindakan

pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu

dinyatakan tidak sah dan sesuatu yang dinyatakan tidak sah, maka perkawinan itu

dianggap tidak pernah ada.

Menurut Ghazaly bahwa “Batal yaitu rusaknya hukum yang ditetapkan

terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Selain

tidak memenuhi syarat dan rukun, juga perbuatan itu dilarang atau diharamkan oleh

agama.”9 Jadi secara umum, batalnya perkawinan dapat diartikan rusak atau tidak

sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu rukunnya atau sebab lain yang

dilarang atau diharamkan oleh agama.

Oleh karena itu perlu dipahami tentang perbedaan antara pembatalan dengan

perceraian. Menurut Wahyudi bahwa “Perceraian berarti perkawinan itu sudah ada

dan telah sah akan tetapi perkawinan tersebut dibubarkan atau hubungan perkawinan

rumah tangga itu diputuskan, baik atas persetujuan bersama atau permintaan salah

9 Abd Rahman Ghazaly, Figh Munakahat, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm. 73.
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satu pihak.”10 Kalau dilihat kembali pada pasal 22 Undang-undang Perkawinan tidak

menganut pengertian tentang arti batalnya suatu perkawinan. Dalam memori

penjelasan pasal 22 dapat kita lihat bahwa “dapat” dalam pasal ini diartikan bisa batal

atau bisa tidak batal. Sehingga dalam hal ini yang digunakan adalah ketentuan

agamanya masing-masing, mengenai harus dibatalkannya perkawinan tersebut karena

melanggar aturan yang ditetapkan agama atau tidak perlu dibatalkan karena telah

memenuhi rukun dan syarat kawin.

Dalam kajian Hukum Islam, suatu tindakan baik yang berhubungan dengan

hukum taklifi maupun hukum wadh, perkawinan bisa dikatakan sah, dan bisa pula

termasuk fasad (fasis) atau batal (batil). Pengertian dari beberapa istilah tersebut

adalah sebagai berikut :

a. Sah. Kata sah berasal dari bahasa Arab “sahih” yang secara etimologi berarti
sesuatu dalam kondisi baik dan tidak bercacat. Menu rut istilah Ushul Fiqh
kata sah digunakan kepada suatu ibadat atau akad yang dilaksanakan dengan
melengkapi segala syarat dan rukunnya. Demikian pulva dengan sebuah akad
nikah yang sah, mempunyai beberapa akibat hukum antara lain halalnya
bergaul sebagai suami istri, suami wajib memberi nafkah kepada pihak istri,
saling mewarisi dan jika mempunyai keturunan maka merupakan anak sah.

b. Fasad atau batal. Dua istilah tersebut ini adalah lawan dari istilah sah. Artinya
bilamana suatu akad tidak dinilai sah, berarti fasad atau batal. Baik istilah
fasad maupun istilah batal sama-sama berarti suatu pelaksanaan ibadat atau
nikah misalnya yang dilaksanakan dengan tidak mencukupi syarat dan
rukunnya. Ibadat yang tidak sah, baik karena tidak lengkap syarat atau
rukunnya atau karena mani, (penghalang) bisa disebut akad yang fasad dan
boleh pula disebut akad yang batal. Pelaksanaan ibadat seperti itu hanya
kelihat an ada pada permukaan, namun dalam pandangan hukum syara, belum
dianggap terlaksana. Oleh sebab itu tidak menggugurkan kewajiban sehingga
wajib diulang pelaksanaannya. Ibadat yang batal atau fasad dianggap belum
menunai kan kewajibannya.11

10 Abdullah Tri Wahyudi, Peradilan Agama di Indonesia, Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm.
152.

11 Satria Effendi, Analisis Yurisprudensi Tentang Pembatalan Nikah (Mimbar  Hukum),
Intermasa, Jakarta, 1997, hlm. 123.
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2. Prosedur Pembatalan Perkawinan

Prosedur pengajuan pembatalan perkawinan yang harus dilakukan

berdasarkan Pasal  20  sampai dengan  Pasal  36  UU  Perkawinan, ada beberapa

tahapan yang harus dijalankan yaitu:

1. Pengajuan Gugatan
2. Prosedur Penerimaan Perkara
3. Tahap Persiapan
4. Pemanggilan
5. Persidangan
6. Putusan.12

Masing-masing penjelasan dari prosedur pengajuan pembatalan perkawinan

sebagai berikut :

1. Pengajuan Gugatan

Pemohon membuat dan mengajukan surat permohonan secara tertulis atau

lisan kepada Pengadilan Agama. Pemohon bisa datang sendiri atau diwakilkan

kepada orang lain yang akan bertindak sebagai kuasanya.

Surat permohonan yang telah dibuat oleh pemohon disertai lampiran yang

terdiri dari :

a. Foto copy tanda penduduk

b. Surat pengantar dari kelurahan bahwa pemohon benar-benar penduduk

setempat

c. Surat keterangan tentang hubungan pihak yang dimohonkan pembatalan

perkawinan dengan pihak Pemohon

d. Kutipan akta nikah

12 http://etheses.uin-malang.ac.id, diakses pada tanggal 9 Juli 2018.
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Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama

meliputi:

a. Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan

b. Pengadilan dalam daerah hukum ditempat tinggal kedua suami istri

c. Pengadilan dalam daerah hukum ditempat kediaman suami

d. Pengadilan dalam daerah hukum ditempat kediaman istri.

Petugas Pengadilan Agama sebelumnya meminta kepada pemohon untuk

menyerahkan beberapa rangkap surat permohonan untuk keperluan

pemeriksaan. Beberapa rangkap surat permohonan tersebut digunakan selain

lampiran untuk keperluan pemanggilan termohon juga untuk keperluan

apabila ada permohonan banding.

2. Prosedur Penerimaan Perkara

Tata cara dalam penerimaan perkara di Pengadilan Agama terdiri dari :

a. Meja Pertama

1) Menerima gugatan, permohonan perlawanan, pernyataan banding,

kasasi, permohonan peninjauan kembali, penjelasan dan penafsiran

biaya perkara;

2) Membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap tiga

dan menyerahkan SKUM tersebut kepada calon pemohon;

3) Menyerahkan kembali surat permohonan kepada calon pemohon;

b. Kas

1) Menerima pembayaran uang panjar biaya perkara (PBP) dan biaya

eksekusi dari pihak calon pemohon berdasarkan SKUM;
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2) Membukukan penerimaan uang panjar biaya parkara dan biaya

eksekusi dalam jurnal penerimaan uang;

3) Mengembalikan asli serta tindasan pertama SKUM kepada pihak calon

pemohon setelah dibubuhi cap atau tanda lunas;

4) Menyerahkan biaya perkara dan biaya eksekusi yang diterimanya

kepada bendaharawan perkara dan dibukukan dalam buku jurnal.

c. Meja Kedua

1) Menerima surat gugatan atau perlawanan dari calon penggugat atau

pelawan rangkap sebanyak jumlah tergugat atau terlawan ditambah

sekurang-kurangnya 4 (empat) rangkap untuk keperluan masing-

masing hakim

2) Menerima surat permohonan dari calon pemohon sekurang-kurangnya

sebanyak 2 (dua) rangkap

3) Menerima tindasan pertama SKUM dari calon pemohon

4) Mendaftarkan atau mencatat surat permohonan dalam registrasi yang

bersangkutan serta memberikan nomor registrasi pada surat

permohonan tersebut

5) Menyerahkan kembali satu rangkap surat permohonan yang telah

diberi nomor registrasi kepada pemohon

6) Asli surat permohonan dimasukkan dalam sebuah map khusus dengan

melampirkan tindasan pertama SKUM dan surat-surat yang

berhubungan dengan permohonan, disampaikan kepada Wakil
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Panitera untuk selanjutnya berkas permohonan tersebut disampaikan

kepada Ketua Pengadilan melalui Panitera.

d. Meja Ketiga

1) Menyerahkan putusan Pengadilan Agama/Pengadilan

Tinggi/Mahkamah Agung kepada yang berkepentingan

2) Menyerahkan salinan penetapan Pengadilan Agama kepada pihak

yang berkepentingan

3) Menerima memori atau contra memori banding, memori/contra

memori kasasi jawaban/tanggapan dan lain-lain

4) Menyusun atau mempersiapkan berkas

3. Tahap Persiapan

a. Sub Kepaniteraan Permohonan gugatan memepelajari kelengkapan

persyaratan dan mencatat semua data perkara, yang baru diterimanya

dalam buku penerimaan tentang perkara kemudian menyampaikan kepada

Panitera dengan Melampirkan semua formulir yang berhubungan dengan

pemeriksaan perkara.

b. Panitera sebelum meneruskan berkas perkara yang baru diterimanya itu

kepada ketua Pengadilan Agama, terlebih dahulu menyuruh petugas yang

bersangkutan untuk mencatatnya dalam buku registrasi perkara.

c. Selambat-lambatnya pada hari kedua setelah surat permohonan diterima

bagian Kepaniteraan, panitera harus sudah menyerahkan kepada Ketua

Pengadilan Agama, yang selanjutnya Ketua Pengadilan Agama dalam

buku ekspedisi yang ada padanya dan mempelajarinya, kemudian
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menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada Panitera dengan

disertai penetapan Penunjukan Majelis Hakim (model PMH) yang sudah

harus dilakukan dalam waktu 10 hari sejak permohonan didaftarkan.

d. Panitera menyerahkan berkas perkara yang diterima dari ketua/Wakil

Ketua Pengadilan Agama kepada Ketua Majelis/Hakim yang

bersangkutan dan selanjutnya membuat penetapan Hari Sidang (model

PHS) mengenai kapan sidang pertama akan dilangsungkan.

5. Panitera menunjuk seorang atau lebih Panitera Pengganti untuk

diperbantukan pada Majelis Hakim yang bersangkutan.

4. Pemanggilan

Berdasarkan penetapan hari sidang, juru sita akan melakukan pemanggilan

kapada pihak-pihak yang berperkara untuk menghadiri sidang sesuai dengan

hari, tanggal, jam, dan tempat yang ditunjuk dalam Penetapan Hari Sidang.

Pemanggilan secara resmi disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan

atau kuasa sahnya, bila tidak dijumpai diserahkan kepada Lurah atau Kepala

Desa yang bersangkutan.

Dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima pemohon

maupun termohon atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 hari sebelum

sidang dibuka.

Dalam menetapkan waktu mengadakan sidang perlu diperhatikan tenggang

waktu pemanggilan dan diterimannya pemanggilan tersebut. Pemanggilan

kepada termohon harus dilampiri salinan permohonan.
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5. Persidangan

Sidang pertama dalam perkara pembatalan perkawinan Hakim Ketua

membuka persidangan dan menyatakan bahwa persidangan terbuka untuk

umum, selanjutnya para pihak yang berperkara dipanggil masuk kedalam

ruang persidangan setelah mengecek dan memeriksa kehadiran para pihak

yang berperkara yang hadir dalam persidangan, bila telah lengkap sidang

dapat dimulai dan Hakim dapat mulai memeriksa dan menanyai pemohon dan

termohon untuk mengetahui duduk perkaranya. Hakim sebelumnya

mendamaikan mereka dan bila tidak berhasil maka sidang dilanjutkan. Bila

ada salah satu termohon yang tidak hadir dengan tanpa izin dan tidak

mengirimkan surat penjelasan mengenai ketidak hadirannya, sidang ditunda

sampai hari yang ditetapkan untuk memanggil pihak yang tidak hadir dan

Hakim Ketua memerintahkan kepada para pihak yang telah hadir untuk

datang menghadap pada hari yang ditetapkan tersebuttanpa panggilan lagi,

Hakim Ketua memerintahkan kepada pemohon dan kepada termohon untuk

membawa saksi. Setelah penundaan diumumkan persidangan kemudian

dinyatakan ditutup.

Sidang kedua dalam perkara pembatalan perkawinan susunan persidangan

sama dengan sidang pertama, sidang dibuka dan dimulai walaupun salah satu

termohon tetap tidah hadir meskipun dalam berita acara panggilan telah

dipanggil secara patut. Hakim mengadakan pembuktian dan memeriksa para

saksi untuk mengetahui kebenaran keterangan pemohon dan termohon, bila

sudah selesai memeriksa dan menanyai para pihak Majelis Hakim
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mengadakan musyawarah dengan berdasarkan bukti yang ada, setelah putusan

tersebut diumumkan persidangan kemudian dinyatakan ditutup oleh hakim

ketua.

Bagi pihak-pihak yang bersangkutan baik pemohon atau termohon masih

diberikan kesempatan untuk menolak keputusan dan mengajukan banding

atau menerima putusan tersebut. Tenggang waktu yang diberikan mengajukan

banding adalah 14 hari setelah putusan Pengadilan Agama diumumkan atau

diberitahukan secara sah kepada pihak yang tidak hadir ketika diucapkan

putusan itu, pemohon atau termohon dapat mengajukan permohonan banding

atas putusan itu kepada Panitera Pengadilan Agama yang bersangkutan.

6. Putusan

Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera

berkewajiban untuk :

a. Mengirimkan satu salinan putusan Pengadilan kepada Pegawai Pencatat

ditempat pembatalan perkawinan terjadi dan Pegawai Pencatat

mendaftarkan putusan pembatalan perkawinan dalam sebuah daftar yang

dipergunakan untuk itu.

b. Memberikan putusan yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Agama

sebagai surat bukti telah terjadi pembatalan perkawinan kepada para

pihak.

c. Mengirimkan satu salinan putusan Pengadilan kepada Pegawai Pencatat

tempat perkawinan dilangsungkan kemudian dicatat pada bagian pinggir

dari daftar catatan perkawinan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan
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diluar negeri salinan putusan disampaikan kepada Pegawai Pencatat di

Jakarta.

3. Ketentuan Pembatalan Perkawinan

Pada dasarnya suatu akad perkawinan jika terdapat kerusakan atau

kekurangan pada salah satu rukun atau syaratnya, maka akad perkawinan tersebut

dianggap tidak sah. Menurut Benyamin bahwa :

Akad nikah adalah suatu perikatan antar seorang laki-laki dengan seorang
perempuan untuk melangsungkan perkawinan di hadapan dua orang saksi
dengan menggunakan kata-kata yang telah ditetapkan (ijab-qabul), ijab
diucapkan oleh pihak perempuan atau wakilnya dan qabul diucapkan oleh
pihak laki-laki yang berupa pernyataan menerima.13

Ada beberapa faktor yang menyebabkan akad nikah menjadi batal atau

dengan kata lain dibatalkannya perkawinan itu. Dalam Undang-undang No.1 Tahun

1974 telah diatur dalam pasal 8 mengenai larangan-larangan perkawinan yaitu :

1. Berhubungan darah dalam garis lurus keatas maupun kebawah.

2. Berhubungan darah dalam garis menyamping yaitu antara saudara, antara

seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara

neneknya.

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

4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara

sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.

5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri,

dalam hal suami beristri lebih dari seorang.

13 Asri Benyamin, Tanya Jawab Hukum Perkawinan Islam,   Tarsito, Bandung, 2008, hlm.
54.
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6. Mempunyai hubungan yang agamanya atau peraturan lain yang berlaku,

dilarang kawin.

Kemudian didalam pasal 71 Kompilasi Hukum Islam telah diatur pula

mengenai pembatalan perkawinan yang menyebutkan bahwa suatu perkawinan dapat

dibatalkan apabila :

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa seizin Pengadilan Agama.

2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri

pria lain yang mafqud atau hilang.

3. Perempuan yang dikawini ternyata masih iddah dari suami lain.

4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan

dalam pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974.

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

berhak.

6. Perkawinan yang dilakukan dengan paksaan

Didalam Islam suatu perkawinan itu dianggap sah, jika telah memenuhi rukun

dan syarat yang telah ditentukan, karena keduanya merupakan faktor utama penyebab

batalnya perkawinan. Begitu juga secara hukum sahnya suatu perkawinan apabila

syarat dan rukun perkawinan tersebut telah terpenuhi dan sebaliknya batalnya suatu

perkawinan apabila ternyata kemudian hari diketahui ada cacat atau tidak

terpenuhinya syarat dan rukun tersebut.

Sesuai dengan pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam suatu perkawinan

dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa seizin pengadilan

agama, selanjutnya didalam pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan
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bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan

perkawinan, apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau

salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Adapun alasan penyebab batalnya suatu perkawinan dapat dirinci sebagai

berikut:

1. Karena tidak memenuhi salah satu rukunnya yaitu:
a. mempelai laki-laki
b. mempelai perempuan
c. wali
d. 2 (dua) orang saksi
e. ijab qabul

2. Karena tidak memenuhi syarat perkawinan
Syarat perkawinan ini dapat dibagi menjadi 2(dua), yaitu syarat materiil
dan syarat formil. Yang dimaksud syarat materiil adalah syarat mengenai
diri pribadi calon mempelai, sedangkan syarat formil menyangkut formal
itas atau tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat perkawinan
dilangsungkan. Untuk syarat materiil ada yang berlaku untuk perkawinan
tertentu saja.14

Adapun penjelasan syarat-syarat materiil dan formil adalah sebagai berikut :

a. Syarat materiil

Pemutusan perkawinan berupa pembatalan ini dapat disebabkan tidak

terpenuhinya syarat materiil berupa syarat-syarat yang berhubungan dengan rukun

perkawinan dan syarat ini bersifat esensial dan dapat juga disebut obyek perkawinan

atau dalam Hukum Islam dikenal larangan yang tidak boleh dilanggar, antara lain :

1. Adanya hubungan keluarga yang dekat (hubungan nasab)

2. Seorang wanita yang menikah lagi dimasa iddahnya belum selesai

3. Wanita yang berstatus istri yang sah, kawin lagi dengan pria lain

4. Seorang suami yang beristri lebih dari empat orang.

14 Satri Effendi, Op.Cit, hlm. 125.



29

Pembatalan perkawinan yang disebabkan tidak terpenuhinya syarat materiil

ini, maka perkawinan tersebut berarti batal demi hukum yaitu secara yuridis dari

semula perkawinan itu dianggap tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi. Hal ini

tertuang dalam Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu :

a. Karena suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak melakukan akad

nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu

dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj’i;

b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili’annya

c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak

olehnya, kecuali bila bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan pria

lain yang kemudian bercerai lagi ba’dal al dukhul dari pada 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 Undang-undang No. 1 tahun 1974, yaitu :

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

ayah tiri;

4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan,

saudara sesusuan, bibi atau paman sesusuan.
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e. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri

atau isteri-isterinya.

b. Syarat Formil

Tidak terpenuhinya syarat formil dalam perkawinan yaitu syarat yang

berhubungan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan. Syarat ini disebut syarat

subyektif dan akibat hukum darinya adalah batal karena hukum yaitu yang dapat

dibatalkan dan bukan batal dengan sendirinya, misalnya perkawinan yang

dilaksanakan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, perkawinan yang

dibatalkan oleh pihak ketiga.

Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam (KHI) suatu perkawinan dapat dibatalkan

apabila:

a. Seorang suami melakukan poligami tanpa seizin Pengadilan Agama;

b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri

pria lain yang mafqud;

c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa i’ddah dari suami lain;

d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan

dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974;

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

berhak;

f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Sedangkan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974,

alasan-alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan adalah sebagai
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berikut: “Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan

yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa

dihadiri 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga

dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau

isteri”.

Dan dalam Pasal 27 ayat (1dan2) jo. Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

menyebutkan:

1. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan

perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawa ancaman yang

melanggar hukum;

2. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan

perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan

salah sangka mengenai diri suami dan isteri;

3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari

keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap

hidup sebagai suami isteri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan

permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Dari pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu akad

perkawinan jika terdapat pengrusakan atau kekurangan pada salah satu rukun atau

syaratnya, maka akad tersebut dianggap tidak sah. Setelah diketahui akadnya tidak

sah maka yang mengetahui wajib berinisiatif melakukan pembatalan perkawinan.
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4. Pihak-pihak Yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Berdasarkan Pasal 22 Undang-undang No.1 Tahun 1974, permohonan

pembatalan suatu perkawinan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berhak

mengajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat

berlangsungnya perkawinan, atau tempat tinggal pasangan suami isteri tersebut, atau

bisa juga di tempat tinggal salah satu dari pasangan tersebut baik suami atau istri.

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk

melangsungkan perkawinan.

Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan ini

terdapat dalam pasal 23 Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 73 Kompilasi

Hukum Islam (KHI) yaitu :

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus dari suami atau istri

2. Suami atau isteri

3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan

4. Pejabat yang ditunjuk oleh Undang-undang dan setiap orang yang mempunyai

kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi

hanya setelah perkawinan itu putus.

Menurut Pasal 24 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang intinya adalah

dapat dibatalkannya suatu perkawinan karena salah satu pihak masih terikat

perkawinan dengan pihak lain. Pembatalan dapat dimintakan oleh :

1. Suami atau istri dari perkawinan terdahulu

2. Suami atau istri dari perkawinan yang baru atau berikutnya

3. Sanak keluarga dalam garis keturunan lurus keatas
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4. Semua orang yang berkepentingan terhadap perkawinan itu

5. jaksa.

Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang

tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau tanpa dihadiri oleh dua orang saksi

dapat dimintakan pembatalan oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas

dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri (Pasal 26 ayat (1) Undang-undang

No.1 Tahun 1974).

Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan

perkawinan itu dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum atau pada

waktu berlangsungnya terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri (Pasal 27

ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974).

5. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Menurut Siomin, Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan dengan

putusan pengadilan. Dengan adanya putusan pengadilan yang membatalkan

perkawinan, maka perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada.

Ketentuan Pasal 28 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menentukan bahwa

batalnya perkawinan suatu perkawinan dihitung sejak saat berlangsungnya

perkawinan. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pada Pasal 28 ayat (1)

menjelaskan bahwa saat mulai berlakunya putusan pembatan perkawinan adalah :

1. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai

kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya
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perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum islam (KHI) Pasal 74 ayat (2) juga

menyebutkan, bahwa :

2. Batalnya suatu perkawinan dimuali setelah putusan Pengadilan Agama

mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat

berlangsungnya perkkawinan.

Apabila perkawinan tersebut dilangsungkan menurut agama Islam, maka

batalnya perkawinan dihitung sejak terjadinya ijab qobul, sejak itu perkawinan di

anggap tidak pernah terjadi. Meskipun perkawinan tersebut dianggap tidak pernah

ada, tidak serta merta menghilangkan akibat hukum dalam perkawinan yang pernah

dilaksanakan.

Selanjutnya keputusan pembatalan perkawinan seperti yang termuat pada UU

Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 28 ayat (2) tidak berlaku surut terhadap beberapa

hal, yaitu :

1. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;

2. Suami atau istri 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 tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka

memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang

pembatalan mempunyai hukum tetap.

Pihak ketiga tersebut tetap dapat berhubungan dengan suami istri yang

perkawinannya dibatalkan, misalnya : menagih hutang atau menerima penyerahan

suatu barang dimana hak itu diperoleh dalam transaksi yang dibuat sebelum
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pengadilan menjatuhkan putusan pembatalan perkawinan. Orang-orang seperti

mereka dilindungi oleh Undang-undang dalam hal terjadinya pembatalan perkawinan,

dan karena putusan pengadilan tidak berlaku surut, maka pembatalan

perkawinan dianggap berlaku setelah urusannya selesai.

Dalam pasal selanjutnya pada KHI Pasal 76, dijelasakan bahwa “batalnya

suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan

orangtuanya”.

Perlu diperhatikan kiranya, bahwa selama perkara pembatalan itu dalam

proses di Pengadilan, sebaiknya Pengadilan mengusahakan agar supaya suami istri

yang bersangkutan berpisah tempat tinggal, demi menghindari wati syubhat, yaitu

persetubuhan yang diragukan sahnya.

6. Akibat Hukum Terhadap Pemalsuan Dalam KUH Perdata

Perbuatan    pemalsuan    sesungguhnya    baru dikenal    di    dalam    suatu

masyarakat  yang  sudah  maju,  dimana  data  data  tertentu  dipergunakan  untuk

mempermudah lalu lintas hubungan di masyarakat. Pemalsuan/manipulasi    identitas

terdiri dari  dua  suku    kata    yakni    pemalsuan/manipulasi identitas. Manipulasi

merupakan kata serapan yang berasal dari   bahasa   inggris   yaitu   manipulation

yang   berarti   penyalahgunaan   atau   penyelewengan.15

Perbuatan  pemalsuan  merupakan  suatu  jenis  pelanggaran  norma  yaitu

kebenaran atau  kepercayaan  dan  ketertiban  masyarakat. Manipulasi/pemalsuan

15 John M Echols dan Hasan Shadily, 2000, Kamus Inggris Indonesia, Jakarta, Gramedia,
hlm. 372.
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identitas  dalam  perkawinan  adalah  suatu  upaya  penyelewengan  atau

penyimpangan  yang  dilakukan  seseorang  untuk  memalsukan  data-data  baik

berupa  status,  tanda-tanda,  ciri-ciri  maupun  keadaan  khusus  seseorang  atau  jati

diri  yang  dinilai  sebagai  suatu  tindak  pidana  berupa kebohongan kepada pejabat

Negara yang tujuannya untuk bisa melangsungkan  perkawinan.16

Perbuatan   pemalsuan   merupakan   suatu jenis   pelanggaran   terhadap

kebenaran  dan  kepercayan,  dengan  tujuan  memperoleh  keuntungan  bagi  diri

sendiri atau orang lain.   Suatu  pergaulan  hidup  yang  teratur  di  dalam  masyarakat

yang  maju  teratur  tidak  dapat  berlangsung  tanpa  adanya  jaminan  kebenaran

atas  beberapa   bukti   surat   dan   dokumen-dokumen   lainnya.   Karenanya

perbuatan   pemalsuan  dapat  merupakan  ancaman  bagi  kelangsungan  hidup  dari

masyarakat  tersebut.

Menurut   Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan

dinyatakan  bahwa  dalam  suatu  perkawinan  seorang  pria  hanya  boleh  memiliki

seorang  isteri,  begitu  pula  sebaliknya.  Pengecualian  bagi  suami  untuk  memiliki

lebih  dari  satu  isteri  hanya  apabila  diizinkan  oleh  pengadilan.  Izin  tersebut

dapat  diberikan  dengan alasan-alasan tertentu antara lain isteri tidak dapat

menjalankan kewajibannya  sebagai  seorang  isteri,  mendapat  cacat  badan  atau

penyakit  yang  tidak dapat disembuhkan dan tidak dapat memberikan keturunan.

Selaian itu harus ada  jaminan  bahwa  suami  akan  bertindak  adil  dan  mampu

16 Adresau Sipayung, 2014, Pembatalan Perkawinan Terhadap Pemalsuan Identitas Jenis
Kelamin Menurut No.1 Tahun 1974 dan KHI, Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 5.
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menjamin  keperluan  isteri-isteri  dan  anak-anaknya.  Namun  kenyataannya  di

masyarakat,  syarat-syarat yang tertuang dalam undang-undang tersebut dianggap

mempersulit sehingga ada kecenderungan  seorang  suami  yang  ingin  memiliki

isteri  lagi  melakukan  dengan  tidak jujur seperti dengan cara memalsukan

identitasnya.

Dalam  suatu  sengketa  perdata,  sudah  pasti  para  pihak  telah  merasa

yakin apa  yang  diperjuangkan,  yang  dituntut  didepan  hakim  adalah  sesuatu

yang  bisa  dibuktikan    kebenarannya.    Pembuktian    kebenaran    itu,    disebabkan

oleh  ketersediaan    bukti-bukti   berupa   dokumen,   saksi-saksi,    dan    berbagai

alat  pendukung  lainnya  yang  menurut  persepsi  mereka  akan  mendukung

tuntutan  haknya.17

Menurut Pasal 1328 KUHPerdata yang dimaksud dengan penipuan

merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang

dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak

yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan

tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan.

Mengenai alat bukti yang diakui dalam acara perdata diatur secara

enumerative dalam  Pasal  1866  KUHPerdata,  yang  terdiri  dari :

a. Bukti tulisan

b. Bukti dengan saksi

17 Zainal Asikin, 2015, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Kharisma Putra Utama, Jakarta,
hlm. 97.
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c. Persangkaan

d. Pengakuan

e. Sumpah.18

Dalam  acara  perdata  alat  buki  tulisan  ditempatkan  dalam  urutan

pertama.  Hal  ini sesuai  dengan  kenyataan  jenis  surat  atau  akta  dalam  perkara

perdata,  memagang  peran  yang  penting.  Dalam  perkara  perdata  alat  bukti  yang

dianggap paling  dominan  dan  determinan  adalah  alat  bukti  surat.  Sedangkan

saksi  pada  dasarnya tidak begitu berperan.

18 Ibid, hlm. 117.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dimaksudkan untuk membatasi permasalahan agar

tidak mengambang. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan ini adalah

bagaimanakah  pertimbangan  hakim  dalam  memutuskan perkara pembatalan

perkawinan sejenis dengan adanya pemalsuan identitas  ditinjau dari UU Perkawinan

dan KUH Perdata (Studi Putusan No. 481/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel) dan bagaimana

akibat pembatalan perkawinan atas harta yang diperoleh selama perkawinan

berlangsung.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif

yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah

pustaka atau data sekunder, yaitu dengan metode:

a. Metode pendekatan kasus (case approacht) yaitu dengan cara menganalisis

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 481/Pdt.G/2012/PN. Jkt

Sel.

b. Metode pendekatan perundang-undangan (statute approacht) yaitu dilakukan

dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus
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tersebut yaitu KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan UU

RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan

hukum sekunder. Sumber data sekunder merupakan data yang sudah tersedia dan

diolah berdasarkan bahan-bahan hukum.

Sumber bahan hukum, terdiri dari 3 (tiga) jenis bahan hukum, yaitu :

a. Bahan hukum primer (primary law material)

b. Bahan hukum sekunder (secondary law material)

c. Bahan hukum tersier (tertiary law material).19

Bahan hukum primer (primary law material), yaitu bahan hukum yang

mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai

kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen

hukum, dan putusan hakim). Bahan-bahan sekunder yaitu bahan hukum yang

memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum,

laporan hukum, media cetak atau elektronik). Bahan hukum tertier (tertiary law

material) yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum

primer dan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer

dan bahan hukum sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum dan

ensiklopedia).

19 Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Bandung, Kencana
Prenada Media Grup, hlm. 182.
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Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah Putusan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 481/Pdt.G/2012/PN. Jkt Sel, kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan juga peraturan perundang-undangan.

Bahan Hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku ilmu

hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, dan bahan hukum tersier yang

digunakan dalam penelitian ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk melakukan penelitian terhadap data-data sekunder dilakukan dengan

menelusuri bahan kepustakaan dari berbagai sumber bacaan yakni buku-buku,

pendapat para sarjana, artikel dalam internet dan mendownload putusan dari situs

direktori putusan.

E. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data yang dipergunakan dalam penulisan ini ialah

metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah suatu penelitian hukum

yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah pustaka. Analisis ini hanya

menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada didalam pembatalan perkawinan dan

kemudian dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada untuk

selanjutnya ditafsirkan berdasarkan analisis yuridis yang logis kedalam bentuk

kalimat.
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