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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.  Tinjauan tentang Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 dan Hukum Islam 

1. Pengertian Perkawinan 

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Di dalam penjelasan ditegaskan lebih rinci bahwa sebagai negara yang 

berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan 

Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat 

sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja 

mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga 

mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia 

rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan 

perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban 

orang tua. 
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  Sedangkan Menurut KUHPdt perkawinan adalah persatuan 

seorang pria dengan seorang wanita secara hukum untuk hidup bersama. 

Hidup bersama ini dimaksudkan berlangsung untuk selama-lamanya. 

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa arab 

disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Perkawinan menurut 

islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat dan mitsaqan 

ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya 

merupakan ibadah.
1
 Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan 

perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak 

dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan 

seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Apabila 

ditinjau secara merinci, pernikahan atau perkawinan adalah aqad yang 

bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi 

sebab sahnya sebagai suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual 

dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan 

dan saling memahami; keadaan seperti ini lazim disebut sakinah.
2
 Dalam 

pembagian lapangan-lapangan Hukum Islam perkawinan adalah 

termasuk dalam lapangan “Mu‟amalat” yaitu lapangan yang mengatur 

hubungan antara manusia dalam kehidupannya di dunia ini. Hubungan 

                                                             
1 Ibid., hlm 40 
2 Sudarsono, 1991, Hukum Perkawinan Nasional, Jakarta, Rineka Cipta, hl 2 
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antara manusia ini dalam garis besarnya dapat dibagi dalam 3 bagian, 

yaitu : 

1) Hubungan kerumah-tanggaan dan kekeluargaan. 

2)  Hubungan antar perseorangan di luar hubungan kekeluargaan dan 

rumah tangga. 

3) Hubungan antar bangsa dan kewarganegaraan. 

Dalam bukunya “Outlines of Muhammad Law” (Pokok-pokok 

Hukum Islam), Asaf A.A. Fyzee menerangkan bahwa perkawinan itu 

menurut pandangan Islam mengandung 3 (tiga) aspek, yaitu : Aspek 

hukum, aspek sosial, aspek agama.
3
  

Dari rumusan perkawinan tersebut jelaslah bahwa perkawinan itu 

tidak hanya merupakan ikatan lahir saja atau ikatan batin saja, akan tetapi 

ikatan kedua-duanya.  

Dalam agama Islam perkawinan memiliki tujuan yaitu untuk 

memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang 

harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan 

kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan 

lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batin, 

sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota 

keluarga.  

                                                             
3
 Ny. Soemiyati, 1982,  Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang 

Perkawinan, Yogyakarta, Liberty, hal 9 
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Menurut islam, aturan perkawinan merupakan tuntunan agama 

yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan 

perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. 

Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan 

perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama. 
4
 

 

2. Tujuan Perkawinan 

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami isteri 

adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan 

bahwa „untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi 

agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu 

dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material‟. 

Pembentukkan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya 

dengan keturunan, di mana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak 

menjadi hak dan kewajiban orang tua. Dengan demikian yang menjadi 

tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah untuk 

kebahagiaan suami isteri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan 

                                                             
4 Abd. Rahman Ghazaly, M.A, 2003,  Fiqh Munakahat,  Jakarta, Kencana, hlm 22. 
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keagamaan, dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental (ke-orangtua-

an).
5
  

3. Syarat Sahnya Perkawinan 

Untuk dapat dikatakan sah nya suatu perkawinan tentunya ada 

beberapa syarat yang harus terpenuhi. Kata sah berarti menurut hukum 

yang berlaku, kalau perkawinan itu dilaksanakan tidak menurut tata tertib 

hukum yang telah ditentukan maka perkawinan itu tidak sah. Jadi kalau 

tidak menurut aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berarti tidak 

sah menurut perundangan, kalau tidak menurut aturan hukum agama 

berarti tidak sah menurut agama.  

Sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974, yang menyebutkan „Perkawinan adalah sah, 

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu‟. Jadi perkawinan yang sah menurut hukum 

perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata 

tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama Islam, Kristen/Katolik, 

Hindu/ Buddha. Kata „hukum masing-masing bukan berarti „hukum 

agamanya masing-masing‟ yaitu hukum agama yang dianut oleh kedua 

mempelai atau keluarganya.  

                                                             
5
 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-

undangan, Hukum Adat dan Hukum Agama, Bandung: Mandar Maju, 1990, hlm 22 
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Sejak berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sahnya 

perkawinan menurut hukum agama di Indonesia bersifat menentukan. 

Apabila suatu perkawinan tidak dilakukan menurut hukum agamanya 

masing-masing berarti perkawinan itu tidak sah. Perkawinan yang 

dilakukan di Pengadilan atau di Kantor Catatan Sipil tanpa dilakukan 

terlebih dahulu menurut hukum agama tertentu berarti tidak sah. 

Menurut Hukum Islam yang pada umumnya berlaku di Indonesia 

perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan di tempat 

kediaman mempelai, di masjid ataupun di kantor agama, dengan ijab dan 

kabul dalam bentuk akad nikah. 

 

4. Rukun dan Syarat Perkawinan 

Dalam hukum perkawinan khususnya agama islam, mengatur 

mengenai rukun perkawinan yang di atur dalam Pasal 14 KHI, yang 

harus dipenuhi sebelum melangsungkan perkawinan. Rukun perkawinan 

tersebut terdiri dari:
6
  

a. Calon mempelai laki-laki, syarat-syaratnya : 

1) Beragama Islam 

2) Laki-laki 

3) Jelas orangnya 

                                                             
6 Amir Syarifuddin, Op.cit., hlm 61.  



13 
 

 

4) Dapat memberikan persetujuan 

5) Tidak terdapat halangan perkawinan 

b.  Calon mempelai perempuan, syarat-syaratnya : 

1) Beragama, meskipun Yahudi atau Nashrani 

2) Perempuan 

3) Jelas orangnya 

4) Dapat dimintai persetujuannya 

5) Tidak terdapat halangan perkawinan. 

c. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengakadkan perkawinan 

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi 

bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. 

Selanjutnya Pasal 20 dinyatakan,  

1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang 

memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan balig. 

2) Wali nikah terdiri dari atas wali nasab dan wali hakim  

d. Dua orang saksi 

Saksi nikah merupakan rukun nikah dan setiap perkawinan harus 

disaksikan oleh dua orang saksi. 
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Syarat-syarat saksi terdapat pada Pasal 25 yang berbunyi : 

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang 

laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak 

tuna rungu atau tuli. 

e. Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami. 

Pasal 27 KHI menyatakan, ijab dan kabul antara wali dan calon 

mempelai pria harus jelas, beruntun dan tidak berselang waktu. 

Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk 

melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat tersebut terdiri dari syarat 

formiil dan materiil. Syarat materiil ialah syarat inti atau internal, yaitu 

syarat yang menyangkut pribadi para pihak yang hendak melangsungkan 

perkawinan dan izin-izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam 

hal-hal yang ditentukan oleh Undang-Undang. 

 Syarat-syarat materiil yang diatur di dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:
7
 

a. Persetujuan kedua calon mempelai 

Syarat tersebut diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 dan Pasal 16 ayat (1) KHI. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) 

ini sangat penting artinya bagi suami dan istri. Karena maksud 

perkawinan ialah supaya suami dan istri hidup bersama selama 

                                                             
7
 Baharuddin Ahmad, 2008, Hukum Perkawinan di Indonesia, Jambi, Syari‟ah Press 

IAIN JAMBI, hlm 57  
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mungkin, maka sudah selayaknya, bahwa syarat penting untuk 

perkawinan itu adalah persetujuan yang bersifat sukarela dari kedua 

pihak, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. 

b. Izin dari Orang Tua/ Wali bagi Calon Mempelai yang belum 

berumur 21 Tahun 

Syarat perkawinan ini diatur dalam Pasal 6 ayat (2) sampai dengan 

ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 15 ayat (2) 

KHI. Izin ini diberikan oleh orang tua. Kalua orang tua telah 

meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan 

kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali. Dalam hal tidak ada 

orang tua atau wali atau ada perbedaan pendapat di antara mereka, 

maka pengadilan dapat memberikan izin setelah mendengar orang-

orang tersebut. 

c. Umur Calon Mempelai 

Baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun KHI telah 

menetapkan batas minimal untuk melangsungkan perkawinan, yakni 

calon mempelai pria berumur 19 tahun dan calon mempelai 

perempuan berumur 16 tahun (Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) 

KHI). 
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d. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam 

hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin 

Persyaratan ini diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 yaitu : 

1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan 

ke atas.  

2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu 

antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan 

antara seorang dengan saudara nenek 

3) Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan 

ibu/bapak tiri. 

4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, 

saudara susuan dan bibi/ paman susuan.  

5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau 

kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih 

dari seorang.  

6)  Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain 

yang berlaku dilarang kawin. 

e. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain 
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Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain 

tidak dapat kawin lagi. Undang-Undang Perkawinan menganut asas 

monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan 

karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, 

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.  

f. Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami/ isteri yang sama 

yang akan dinikahi 

Maksud dari persyaratan ini ialah agar suami dan isteri dapat 

membentuk keluarga yang kekal maka suatu tindakan yang 

mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dapat 

dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masak. Ketentuan ini dibuat 

untuk mencegah tindakan kawin cerai berulangkali. 

g. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang 

janda. 

Syarat-syarat formiil, yakni tata cara yang harus dipenuhi 

sebelum, pada saat maupun setelah dilangsungkan perkawinan.  

Syarat formiil ini diatur dalam Pasal 12 UUP, yang kemudian 

pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
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Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :
8
 

a. Pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan kepada 

Pegawai Pencatat Perkawinan 

Menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP, menjelaskan bahwa 

tiap orang yang akan melangsungkan perkawinan wajib 

memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat 

Perkawinan ditempat perkawinan akan dilangsungkan.  

b. Pengumuman akan dilangsungkannya perkawinan  

Pengumuman akan dilangsungkannya perkawinan dilakukan oleh 

pegawai pencatat perkawinan setelah menerima pemberitahuan atau 

kehendak akan melangsungkan perkawinan.  

c. Pelaksanaan Perkawinan  

Setelah pengumuman kehendak melangsungkan perkawinan di 

tempel, dan tidak ada keberatan-keberatan dari pihak-pihak yang 

terkait dengan rencana calon mempelai, perkawinan dapat 

dilangsungkan. Ketentuan dan tata caranya diatur dalam Pasal 10 PP 

No 9 Tahun 1975 sebagai berikut: 

                                                             
8 Ibid, hlm 80 
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1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak 

pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat 

seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 PP ini.  

2) Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaannya itu. 

3) Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-

masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan 

dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua 

orang saksi.  

d. Akta Perkawinan 

Pasal 11 PP No. 9 Tahun 1975 menegaskan: 

1) Sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan Pasal 10 PP ini kedua mempelai 

menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh 

Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, 

selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai 

Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang 

melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, 

ditandatangani pula oeh wali nikah atau yang mewakilinya.  
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Akta perkawinan dibuat dalam rangkap dua, di mana helai pertama 

disimpan oleh Pegawai Pencatat dan helai kedua disimpan pada 

Panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor Pencatat Perkawinan itu 

berada. Sedangkan kepada suami istri hanya diberikan kutipan akta 

perkawinan (Pasal 13 PP No. 9 Tahun 1975). 

 

5. Larangan Perkawinan 

Larangan perkawinan di dalam Undang-Undang tentang 

Perkawinan terdapat dalam Bab II Pasal 8 sampai dengan Pasal 11. 

Adapun larangan-larangan perkawinan itu disebutkan dalam Undang-

Undang tentang Perkawinan adalah sebagai berikut : 

Pasal 8 : 

1) Perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan darah 

dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas. 

2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu 

anatara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara 

seorang dengan saudara neneknya.  

3) Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan 

ibu/bapak tiri.  

4) Berhubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara 

susuan, dan ibu/ paman susuan. 
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5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau 

kemenakan dari isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari 

seorang. 

6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang 

berlaku, dilarang kawin. 

Adapun wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya 

(halangan abadi) karena pertalian nasab adalah: 
9
 

a) Ibu: Yang dimaksud ialah perempuan yang ada hubungan darah 

dalam garis keturunan garis ke atas, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak 

ayah maupun ibu dan seterusnya ke atas).  

b) Anak perempuan: yang dimaksud ialah wanita yang mempunyai 

hubungan darah dalam garis lurus ke bawah, yakni anak perempuan, 

cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan 

dan seterusnya ke bawah.  

c) Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja.  

d)  Bibi: Yaitu saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara 

sekandung ayah atau seibu dan seterusnya ke atas.  

e)  Kemenakan (keponakan) perempuan: yaitu anak perempuan saudara 

laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya ke bawah.  

                                                             
9 Abd. Rahman Ghazaly, Op.Cit.,hlm 104. 
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Selain itu, adapula larangan kawin karena hubungan sesusuan, 

yaitu : 

a)  Ibu susuan: yaitu ibu yang menyusui, maksudnya seorang wanita 

yang pernah menyusui seorang anak, dipandang sebagai ibu bagi 

anak yang disusui itu, sehingga haram melakukan perkawinan.  

b) Nenek susuan: yaitu ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dari 

suami yang menyusui itu, suami dari ibu yang menyusui itu, suami 

dari ibu yang menyusui itu dipandang seperti ayah bagi anak susuan, 

sehingga haram melakukan perkawinan.  

c) Bibi susuan: yakni saudara perempuan ibu susuan atau saudara 

perempuan suami ibu susuan dan seterusnya ke atas.  

d) Kemenakan susuan perempuan, yakni anak perempuan dari saudara 

ibu susuan. 

e)  Saudara susuan perempuan, baik saudara seayah kandung maupun 

seibu saja. 

Dan selanjutnya ditambah larangan dalam Pasal 9 dan Pasal 10 

yaitu: 

1) Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain 

tidak dapat kawin lagi, kecuali Pengadilan dapat memberi izin 

kepada seorang suami untuk ber-isteri lebih dari seorang apabila 
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dikehendaki oleh pihak-pihak bersangkutan (Pasal 9 jo. Pasal 3 ayat 

(2)) dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah 

tempat tinggal (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) 

2) Suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dan lain dan 

bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh 

melakukan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak 

menentukan lain (Pasal 10 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974) 

Larangan Pasal ini dimaksudkan untuk mencegah perbuatan kawin 

cerai berulang kali, agar suami dan isteri saling harga menghargai 

dan mengurus rumah tangga yang tertib dan teratur.  

Larangan perkawinan juga diatur pada KUH Perdata (BW) Pasal 

30-35 tentang larangan perkawinan, maka perkawinan yang dilarang 

adalah sbb : 

1) Antara mereka yang satu dan lain bertalian keluarga dalam garis 

lurus ke atas dan ke bawah, baik karena kelahiran yang sah atau 

tidak sah atau karena perkawinan (Pasal 30) 

2) Antara mereka yang bertalian keluarga dalam garis menyimpang 

antara saudara pria dan saudara wanita yang sah atau tidak sah (Pasal 

30) 
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3) Antara ipar pria dan ipar wanita karena perkawinan sah atau tidak 

sah, kecuali si suami atau si isteri yang mengakibatkan periparan 

sudah meninggal atau jika karena keadaaan tidak hadirnya suami 

yang ditinggalkannya, oleh Hakim diizinkan untuk kawin dengan 

orang lain (Pasal 31 (e)). 

4) Antara paman atau paman orang tua dan anak wanita saudara atau 

cucu wanita saudara, seperti juga bibi atau bibi dari orang tua dan 

anak pria saudara atau cucu pria dari saudara yang sah atau tidak 

sah. 

Dalam hal adanya alasan penting, Presiden berkuasa meniadakan 

larangan dalam Pasal ini dengan memberikan dispensasi (Pasal 31 

(2e)) 

5) Antara teman berzinah, jika telah dinyatakan dengan putusan Hakim 

salah karena berzinah (Pasal 32) 

6) Antara mereka yang perkawinannya telah dibubarkan karena putusan 

hakim setelah pisah meja dan ranjang, atau karena perceraian (Pasal 

33 jo. 199 (3e-4e)), kecuali setelah lewat waktu satu tahun sejak 

pembubaran perkawinan mereka yang terakhir. Perkawinan yang 

kedua kalinya antara orang-orang yang sama dilarang 
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7) Seorang wanita dilarang kawin lagi kecuali setelah lewat waktu 300 

hari sejak perkawinannya terakhir dibubarkan. 

6. Akibat Perkawinan 

Dengan dilangsungkan akad nikah antara mempelai laki-laki dan 

mempelai perempuan yang dilakukan oleh walinya, timbullah akibat dari 

perkawinan yaitu hubungan suami istri dan timbul hak dan kewajiban 

masing-masing timbal balik yang merupakan akibat hukum dari adanya 

perkawinan antara seorang laki-laki dan wanita, hubungan antara orang 

tua dengan anak serta masalah harta benda. 

Mengenai hak dan kewajiban bersama suami isteri Undang-

Undang perkawinan menyebutkan dalam Pasal 33 “suami-isteri wajib 

cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir 

batin yang satu kepada yang lain”. 

a. Hak Suami dan Istri 

1) Hak-Hak Istri 

Hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami ada 2, yaitu: 

a) Hak-hak Kebendaan 

(1) Mahar 

Harta pemberian wajib dari suami kepada istri, dan 

merupakan hak penuh bagi istri yang tidak boleh diganggu 

oeh suami, suami hanya dibenarkan ikut maka mas kawin 



26 
 

 

apabila dibenarkan oleh istri secara sukarela. Mahar dapat 

diberikan langsung saat ijab-qabul dan dapat diberikan 

setelah perkawinan menggunakan istilah “hutang” wajib 

yang harus tetap diberikan kepada istri. 

Macam-macam mahar : 

(a) Mahar Musamma 

Apabila dalam akad nikah, atau sesudahnya diasaskan 

ketentuan tentang wujud dan kadar mahar yang diberikan 

kepada istri.  

(b) Mahar Mistil 

Apabila tidak ada ketentuan tentang wujud dan kadar 

mahar dalam akad nikah atau sesudahnya. Mahar ini 

biasanya diberikan sesudah beberapa waktu setelah akad 

nikah. Untuk menentukan wujud dan kadar mahar mitsil 

tidak ada ukuran yang pasti. Dapat disesuaikan dengan 

keadaan dan kedudukan istri ditengah-tengah 

masyarakatnya, dapat pula disesuaikan dengan mahar 

yang pernah diterima oleh perempuan yang sederajat atau 

oleh saudara-saudara atas sanak keluarganya.  

Jadi, mahar dalam akad nikah itu hukumnya Sunnah. 
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(2) Nafkah 

Mencakup segala keperluan istri, meliputi makanan, pakaian, 

tempat tinggal, pembantu rumh tangga, dan pengobatan, 

meskipun istri tergolong kaya. 

QS. Al-baqarah: 233, “…dan Ayah berkewajiban 

mencukupkan kebutuhan pakaian dan makanan untuk para 

ibu anak-anak dengan cara yang makruf…”. Hadits riwayat 

Muslim menyebutkan isi Khutbah Nabi dalam haji wada‟, 

antara lain sebagai berikut, “…takutlah kepada Allah dalam 

menunaikan kewajiban terhadap istri-istri , kamu telah 

memperistri mereka atas nama Allah; adalah menjadi hak 

kamu bahwa istri-istri itu tidak menerima tamu orang yang 

tidak engkau senangi; kalau mereka melakukannya, boleh 

kamu beri pelajaran dengan pukulan-pukulan kecil yang 

tidak melukai; kamu berkewajiban mencukupkan kebutuhan 

istri mengenai makanan dan pakaian dengan makruf”. 

b) Hak-hak bukan kebendaan  

Hak-hak bukan kebendaan yang wajib ditunaikan suami terhadap 

istrinya disimpulkan dalam QS. An-Nisa: 19 agar suami-suami 

menggauli istri-istrinya dengan makruf dan bersabar terhadap 

hal-hal yang tidak disenangi yang terdapat pada istri. 
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Menggauli istri dengan makruf dapat mencakup: 

(1) Sikap menghargai, menghormati, dan perlakuan-perlakuan 

yang baik, serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang-

bidang agama, akhlak dan ilmu pengetahuan yang diperlukan 

Hadits Riwayat Turmuti dan Ibnu Hibban dari Hibban dari 

abu Hurairah r.a. mengajarkan, “orang-orang mukmin yang 

paling sempurna imannya adalah yang paling baik budi 

perangainya, dan orang-orang yang paling baik diantaranya 

adalah yang paling baik perlakuannya terhadap istri-istrinya”. 

(2) Melindungi dan menjaga nama baik istri  

Suami berkewajiban melindungi istri serta menjaga nama 

baiknya. Hal ini tidak berarti bahwa suami harus menutup 

nutupi kesalahan yang memang terdapat pada istri. Namun, 

adalah menjadi kewajiban suami untuk tidak membeberkan 

kesalahan-kesalahan istri kepada orang lain. Apabila kepada 

istri dituduhkan hal yang tidak benar setelah suami 

melakukan penelitian setelahnya. Jika istri melakukan hal-hal 

yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan ajaran Islam, 

suami wajib memperingatkannya, terutama yang menyangkut 

pergaulannya dengan orang lain. Suami jangan membiarkan 

istri menerima tamu yang tidak dikenal identitasnya oleh 
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suami dan sebagainya. Cemburu kepada istri hendaklah 

dalam rangka melindungi dan menjaga nama baiknya. Harus 

di perhatikan apabila istri ikut bekerja untuk mencukupkan 

kebutuhan keluarga, suami tidak boleh bersikap acuh tak 

acuh kepada pekerjaan istri. Suami harus berusaha 

mengetahui apakah istri berkata jujur atau tidak.  

(3) Memenuhi kebutuhan kodrat (hajat) biologis istri  

Hajad biologis adalah kodrat pembawaan hidup. Oleh karena 

itu suami wajib memperhatikan hak istri dalam hal ini. 

Ketentraman dan keserasian hidup perkawinan antara lain 

ditentukan oleh faktor hajat biologis ini.  

2) Hak-hak Suami 

Hak-hak suami dapat disebutkan pada pokoknya ialah hak ditaati 

mengenai hal-hal yang menyangkut hidup perkawinan dan hak 

memberi pelajaran kepada istri dengan cara yang baik dan layak 

dengan kedudukan suami istri. 

a) Hak ditaati 

QS. An-Nisa ayat 34 mengajarkan bahwa kaum laki-laki (suami) 

berkewajiban memimpin kaum perempuan (istri) karena laki-laki 

memiliki kelebihan atas kaum perempuan (dari segi kodrat 

kejadiannya), dan adanya kewajiban laki-laki memberi nafkah 
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untuk keperluan keluarganya. Dari bagian pertama ayat 34 QS. 

An-Nisa tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa kewajiban 

suami memimpin istri itu tidak akan terselenggara dengan baik 

apabila istri tidak taat kepada suami. Isi dari pengertian taat 

adalah :  

(1) Istri supaya bertempat tinggal bersama suami dirumah yang 

telah disediakan istri berkewajiban memenuhi hak suami 

bertempat tinggal dirumh yang telah disediakan apabila 

memenuhi syarat sebagai berikut: 

(a) Suami telah memenuhi kewajiban untuk membayar 

mahar untuk istri 

(b) Rumah yang disediakan pantas untuk tempat tinggal istri 

serta dilengkapi dengan perabot dan alat yang diperlukan 

untuk hidup berumah tangga 

(c) Rumah yang disediakan cukup menjamin keamanan jiwa 

dan harta bendanya, tidak terlalu jauh dengan tetangga 

dan penjaga keamanan 

(d) Suami dapat menjamin keselamatan istri ditempat yang 

disediakan  

(2) Taat kepada perintah-perintah suami, kecuali apabila 

melanggar larangan Allah  
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Istri wajib memenuhi hak suami, taat kepada perintah-

perintahnya apabila memenuhi syarat sebagai berikut: 

(a) Perintah yang dikeluarkan suami termasuk hal-hal yang 

ada hubungannya dengan kehidupan rumah tangga. 

Dengan demikian apabila misalnya suami memerintahkan 

istri untuk membelanjakan harta milik pribadinya sesuai 

dengan keinginan suami, istri tidak wajib taat sebab 

pembelanjaan milik harta pribadi istri sebenarnya 

menjadi hak istri yang tidak dapat dicampuri oleh suami. 

(b) Perintah yang dikeluarkan harus sejalan dengan 

ketentuan syariat. Apabila suami memerintahkan istri 

untuk menjalankan hal-hal yang bertentangan dengan 

syariat, perintah itu tidak perlu ditaati.  

(c) Suami memenuhi kewajiban-kewajibannya yang menjadi 

hak istri, baik yang bersifat kebendaan maupun yang 

bersifat bukan kebendaan. 

(3) Berdiam dirumah, tidak keluar dengan ijin suami 

Istri wajib berdiam dirumah, dan tidak keluar kecuali dengan 

ijin suami apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

(a) Suami telah memenuhi kewajiban membayar mahar 

untuk istri 
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(b) Larangan keluar rumah tidak berakibat memutuskan 

hubungan keluarga. Dengan demikian, apabila suami 

melarang istri menjenguk keluarganya, istri tidak wajib 

taat. Ia boleh keluar rumah untuk berkunjung, tetapi tidak 

boleh bermalam tanpa ijin suami.  

(4) Tidak menerima masuknya seseorang tanpa ijin suami 

Hak suami agar istri tidak menerima masuknya seseorang 

tanpa ijin nya, dimaksudkan agar ketentraman hidup rumah 

tangga tetap terpelihara. Ketentuan tersebut berlaku apabila 

orang yang datang itu bukan mahram istri. Apabila orang 

yang datang merupakan mahramnya, seperti ayah, saudara, 

paman, dan sebagainya, dibenarkan dengan menerima 

kedatangan mereka tanpa ijin suami. 

b) Hak memberi pelajaran 

Bagian kedua dari ayat 34 QS. An-Nisa mengajarkan, apabila 

terjadi kekhawatiran suami bahwa istri bersikap membangkang 

(nusyus), hendaklah diberi nasihat secara baik-baik. Apabila 

dengan nasihat, pihak istri juga belum mau taat, hendaklah suami 

berpisah tidur dengan istri. Apabila masih belum juga kembali 

taat, suami dibenarkan memberi pelajaran dengan cara memukul 

(yang tidak melukai bagian muka). 
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Kewajiban suami dan istri itu diatur dalam Kompilasi Hukum 

Islam buku I tentang Hukum Perkawian. 

b. Kewajiban Suami dan Istri 

1) Kewajiban Suami 

Kewajiban Suami diatur dalam Pasal 80 yaitu: 

a) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, 

akan tetapi mengeni hal-hal urusan rumah tangga yang penting-

penting diputuskan oleh suami istri bersama 

b) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu 

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya 

c) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan 

memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan 

bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa 

d) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: 

(1) Nafkah kiswah dan tempat kediaman bagi istri 

(2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan 

bagi istri dan anak  

(3) Biaya pendidikan bagi anak 

e) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) 

diatas, mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya 
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f) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap 

dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) 

g) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila 

istri nusyuz 

2) Kewajiban Istri 

Kewajiban Istri diatur dalam Pasal 83 yaitu: 

a) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin 

kepada suami didalam yang dibenarkan oleh Hukum Islam 

b) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga 

sehari-hari dengan sebaik-baiknya 

Kewajiban Istri didalam Pasal 84 yaitu: 

a) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan 

kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 

ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah  

b) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya 

tersebut dalam Pasal 80 ayat (4) tidak berlaku kecuali hal-hal 

untuk kepentingan anaknya 

c) kewajiban suami tersebut, pada ayat (2) diatas berlaku kembali 

sesudah istri nusyuz  

d) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri, harus 

didasarkan atas bukti yang sah. 



35 
 

 

3. Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak 

Selain dari timbulnya hak dan kewajiban antar suami dan istri. 

Akibat dari suatu perkawinan itu sendiri ialah anak yang dilahirkan dari 

suami isteri. Anak yang diperoleh dari hasil perkawinan  menjadi 

persoalan, dan mendapat perhatian yang khusus sebagaimana ditentukan 

dalam Pasal 42, 43 dan 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 

Sebelum sampai pada persoalan hak dan kewajiban orang tua dan 

anak, masalah sahnya seorang anak mendapat perhatian khusus, 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 42, 43, dan 44 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974. 

Seorang anak dapat dikatakan anak sah ialah apabila anak yang 

dilahirkan  di dalam perkawinan yang sah. Seperti yang telah dijelaskan 

di dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi 

yaitu, “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai 

akibat perkawinan yang sah.” Sedangkan anak luar kawin dijelaskan di 

dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu, “Anak yang 

dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata 

dengan ibunya dan keluarga ibunya”. 

Tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak diatur 

dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974. 



36 
 

 

Ditentukan bahwa orang tua berkewajiban  memelihara dan 

mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya sampai anak tersebut 

kawin atau dapat berdiri sendiri. Di samping kewajiban tersebut di atas, 

orang tua yang selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, 

menguasai anaknya yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum 

pernah melangsungkan perkawinan, serta orang tua mewakili anak 

tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar 

pengadilan.
10

 

Tapi kekuasaan tersebut dapat dicabut atas permintaan orang tua 

yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung 

yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan alasan kalau 

orang tua tersebut sangat melalaikan kewajibannya atau berkelakuan 

buruk sekali. Pembatasan lain terhadap kekuasaan orang tua, adalaah 

laraangan terhadap orang tua untuk memindahkan atau menggadaikan 

barang-barang tetap yang dimiliki anaknya, kecuali apabila kepentingan 

anak itu menghendaki.
11

 

 Di samping kewajiban orang tua terhadap anak, kewajiban anak 

terhadap orang tua adalah penting sekali, yaitu pertama kali adalah untuk 

menghormati dan mentaati kehendak orang tua dalam hal yang baik. Dan 

                                                             
10 Ibid., hlm 25 
11

 K. Wantjik Saleh, 1976, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta, Ghalia Indonesia, 

hlm 34 
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sebaliknya, apabila anak telah dewasa, berdasarkan kemampuannya maka 

anak tersebut berkewajiban memelihara orang tuanya.  

4. Harta Benda 

Di samping soal hak dan kewajiban, persoalan harta-benda 

merupakan pangkal yang dapat menimbulkan berbagai perselisihan atau 

ketegangan dalam hidup perkawinan, sehingga mngkin akan 

menghilangkan kerukunan hidup rumah tangga. Undang-undang 

Perkawinan memberikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dicantumkan 

dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 yang menentukan bahwa harta 

benda yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama. 

Kalau suami-istri masing-masing membawa harta kedalam 

perkawinannya atau dalam perkawinannya itu masing-masing 

memperoleh harta karena hadiah atau warisan, maka harta tersebut tetap 

masing-masing menguasai nya, kecuali kalau ditentukan untuk dijadikan 

harta bersama. Tentang harta bersama, baik suami atau istri dapat 

mempergunakannya dengan persetujuan salah satu pihak. Sedangkan 

mengenai harta bawaan, suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya 

masing-masing atas harta bendanya itu. Selanjutnya ditentukan, apabila 

perkawinan putus, maka tentang harta bersama, dinyatakan diatur 

menurut hukumnya masing-masing. Adapun yang dimaksud dengan 
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“hukumnya” itu adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum 

lainnya. 
12

 

 

B. Tinjauan tentang Pembatalan Perkawinan  

1.  Pengertian Pembatalan Perkawinan 

Di dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak dapat memenuhi 

syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. 

Di dalam penjelasannya kata “dapat” dalam Pasal ini bisa 

diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan 

hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Dengan 

demikian perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi 

perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-

aturan tertentu.
13

  

Ada kesan 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 perkawinan atau 

hukum munakahat. Jika ini terjadi maka Pengadilan Agama dapat 

membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang 

                                                             
12 Ibid, hlm 35. 
13 Ibid, hlm 107 
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berkepentingan.
14

 Sampai di sini suatu perkawinan dapat batal demi 

hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan. Secara sederhana ada dua 

sebab terjadinya pembatalan perkawinan. Pertama, pelanggaran 

prosedural perkawinan. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan.  

Pada prinsipnya suatu perkawinan yang telah dilangsungkan 

sebelum adanya pembatalan perkawinan adalah sah, sampai pada saat 

perkawinan itu dinyatakan batal.
15

 

Dalam terminologi undang-undang perkawinan nikah al-fasid dan 

al-batil digunakan untuk pembatalan perkawinan. Pembatalan 

perkawinan yaitu “rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak 

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

yang dilarang atau diharamkan oleh agama”. Pembatalan perkawinan 

mengesankan kepada perkawinan yang telah berlangsung dan telah 

ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan baik syarat 

ataupun rukun serta perundang-undangan. Batalnya perkawinan atau 

putusnya perkawinan dapat juga dikenal dengan fasakh. Yang di maksud 

dengan fasakh nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan 

hubungan antara suami dan istri. Pembatalan berakibat tidak sahnya 

                                                             
14 Ibid  
15

 Ali Afandi, 1984, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian, Jakarta, PT 

Bina Aksara, hlm 117 
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sebuah perkawinan.
16

 Contoh perkawinan yang batal (tidak sah), yaitu 

perkawinan yang calon mempelai perempuannya benar-benar saudara 

kandung perempuan.  

Berbeda dengan pencegahan, masalah pembatalan perkawinan 

diatur di dalam fikih Islam yang dikenal dengan sebutan nikah al-batil. 

Adapun perbedaan dari pencegahan dan pembatalan perkawinan 

tersebut adalah untuk pencegahan perkawinan terjadi sebelum terjadi 

perkawinan berlangsung, sedangkan pembatalan perkawinan terjadi 

setelah perkawinan berlangsung. Pisahnya suami istri akibat fasakh 

berbeda dengan pisahnya karena talak. Sebab talak adalah talak raj‟i dan 

talak ba‟in. Talak raj‟i tidak mengakhiri ikatan suami istri dengan 

seketika, sedangkan talak ba‟in mengakhirinya seketika itu juga.
17

 

Selanjutnya ditentukan lagi, jika ada suatu kekhilafan tentang 

pribadi seorang dengan siapa orang itu kawin, maka hal ini dapat 

merupakan alasan untuk menentang keabsahan dari perkawinan, bagi 

orang yang sesat dalam kekhilafan itu. Hal-hal yang ditentukan di atas 

tadi tidak berlaku lagi sebagai alasan untuk menantang keabsahan 

perkawinan, jika telah ada keadaan hidup bersama-sama terus menerus 

                                                             
16

 Amiur Nurruddin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, 

Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2004, hlm 99 

 
17 Abd. Rahman Ghazaly, Loc.Cit. 



41 
 

 

selama 3 bulan semenjak pihak yang berhak menentang, dapat bertindak 

bebas atau mengetahui kekhilafannya.
18

 

Dalam hal ini pada Hukum Islam dan Hukum Adat tidak terdapat 

suatu ketentuan yang pasti, mengenai “siapakah yang berhak untuk 

meminta keputusan dari Hakim Pengadilan. Dan juga tidak terdapat suatu 

ketentuan yang pasti, mengenai pemutusan Hakim yang menganggap 

suatu perkawinan itu adalah tidak sah yang seolah-olah tidak pernah 

terjadi sama sekali suatu perkawinan itu, ataukah suatu perkawinan yang 

dianggap tidak sah itu dibatalkan, sama dengan perkawinan yang terputus 

dengan secara talak, sehingga segala akibat dari suatu perkawinan itu 

yang terjadi sebelum ada putusan Hakim, tetap dipertahankan.  

Dengan demikian dapat diambil suatu pengertian, bahwa suatu 

perkawinan yang pada hakekatnya dilarang oleh Undang-Undang, yang 

pada mulanya tidak diketahui oleh yang bersangkutan masih tetap 

sebagai suatu perkawinan, kecuali apabila hakim membatalkan. Jadi 

bukan dengan sendirinya menjadi batal.
19

  

Dalam Pasal 37 mengenai pembatalan perkawinan kemungkinan 

berdasar atas pelanggaran sistem monogami sebagaimana tersebut pada 

Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, dan larangan kawin dengan 

seorang yang ada hubungan kekeluargaan yang paling dekat (Pasal 5, 6 

                                                             
18 Ali Afandi, Op.Cit., hlm 118. 
19 Djoko Prakoso,  I Ketut Murtika., Op.Cit, hlm 88.  
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dan 7) Undang-Undang Perkawinan, dan dapat diajukan permohonan 

pembatalan ini oleh setiap pihak yang berkepentingan dalam hal ini, dan 

oleh Kepala Kejaksaan.
20

  

 

2. Alasan-alasan  Pembatalan Perkawinan 

Alasan-alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan 

perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimuat 

dalam Pasal 26 dan 27 adalah: 

a. Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai Pencatat 

Perkawinan yang tidak berwenang, 

b. Wali Nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah, 

c. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, 

d. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar 

hukum, 

e. Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri 

suami atau isteri. 

Bila perkawinan yang dilakukan telah melakukan pelanggaran 

diatas, maka perkawinannya dapat dibatalkan.  

Menurut Hukum Islam, alasan-alasan batalnya suatu perkawinan 

diatur di dalam Pasal 71 KHI, yaitu: 

a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama; 

                                                             
20 Ibid.,hlm 89. 
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b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih 

menjadi istri pria lain yang mafqud; 

c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami 

lain; 

d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana 

ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; 

e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oeh wali 

yang tidak berhak; 

f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan; 

 

3. Pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan Perkawinan 

Menurut Undang-Undang Perkawinan, pada prinsipnya 

perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-

syarat untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini diatur di dalam Pasal 

22, sedangkan yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu 

diatur di dalam Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan terdiri dari:
21

  

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

istri; 

b. Suami atau istri; 

c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum 

diputuskan; 

                                                             
21 Sudarsono, Op.Cit., hlm 106 
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d. Pejabat yang ditunjuk tersebut 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.  

Pengertian Pejabat yang berwenang seperti yang dimaksud dalam 

Pasal 23 bagian d tersebut ialah pejabat yang berwenang melakukan 

pencegahan perkawinan karena tidak terpenuhinya ketentuan-ketentuan 

dalam Pasal 17 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974. 

Menurut Hukum Islam, pihak-pihak yang dapat mengajukan 

permohonan pembatalan perkawinan telah diatur dalam Pasal 73 KHI 

yaitu: 

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

suami atau istri; 

b. Suami atau istri; 

c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan pekawinan 

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.  
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4. Prosedur Pengajuan Pembatalan Perkawinan 

Suatu perkawinan dianggap batal setelah adanya keputusan 

Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Hal ini diperjelas di 

dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu 

batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan 

mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat 

berlangsungnya perkawinan.  

Hal yang sama juga dijelaskan di dalam KHI Pasal 74 ayat (2) 

yaitu batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan 

Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat 

berlangsungnya perkawinan. 

Tata cara pembatalan perkawinan diatur pada Pasal 38 Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan:  

a. Permohonan pembatalan perkawinan diajukan oleh pihak-pihak 

yang berhak mengajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya 

meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal 

kedua suami istri, suami atau istri 

b. Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan sesuai 

dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian. 

c. Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan, pemerikasaan 

pembatalan perkawinan dan putusan Pengadilan, dilakukan sesuai 
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dengan tata cara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan 36 

Peraturan Pemerintah ini.  

Tata cara perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan 

ketentuan diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 dan dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 14 sampai dengan 

Pasal 36. 

Prosedur yang harus dilakukan untuk mengajukan permohonan 

pembatalan perkawinan yaitu antara lain: 

a. Pengajuan Gugatan 

Surat permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada 

Pengadilan Agama yang meliputi: 

1) Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan 

dilangsungkan. 

2) Pengadilan dalam daerah hukum di tempat tinggal kedua suami 

istri. 

3) Pengadilan dalam daerah hukum di tempat kediaman suami. 

4) Pengadilan dalam daerah hukum di tempat kediaman istri. 

Surat permohonan tersebut dibuat secara tertulis atau lisan, 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: 
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1) Fotocopy tanda penduduk. 

2) Surat keterangan atau pengantar dari kelurahan bahwa 

pemohon benar-benar penduduk setempat. 

3) Surat keterangan tentang hubungan pihak yang dimohonkan 

pembatalan perkawinan dengan pihak Pemohon.  

4) Kutipan akta nikah. 

b. Penerimaan Perkara 

Surat permohonan harus di daftar terlebih dahulu oleh panitera, 

Surat Kuasa untuk Membayar yang di dalamnya telah ditentukan 

berapa jumlah uang muka yang harus dibayar, lalu pemohon 

membayar panjar biaya perkara setelah itu pemohon menerima 

kuitansi asli. Surat permohonan yang teelah dilampiri kuitansi dan 

surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut diproses 

dan dilakukan pencatatan dan diberi nomor perkara. Pemohon 

tinggal menunggu pangilan sidang.  

c.  Pemanggilan 

Panggilan sidang secara resmi disampaikan kepada pribadi yang 

bersangkutan atau kuasa sahnya, bila tidak dijumpai disampaikan 

melalui Lurah/Kepala Desa yang bersangkutan. Pemanggilan 

dilakukan setiap kali akan dilakukan persidangan. Pemanggilan 

dilakukan oleh petugas yang telah ditunjuk Pengadilan Agama. 
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Panggilan selambat-lambatnya sudah diterima oleh Pemohon 3 (tiga) 

hari sebelum sidang dibuka. Dalam menetapkan tenggang waktu 

antara pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut perlu 

diperhatikan. Pemanggilan tersebut harus dilampiri salinan surat 

permohonan. Panggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang 

patut. Pemanggilan bagi tergugat yang tempat kediamannya tidak 

jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap panggilan 

dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan 

pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkan melalui satu 

atau beberapa surat kabar atau media masa lain yang ditetapkan oleh 

pengadilan yang dilakukan dua kali dengan tenggang waktu satu 

bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Apabila tergugat 

berdiam di luar negeri pemanggilannya melalui Perwakilan Republik 

Indonesia setempat. 

d. Persidangan 

Hakim harus sudah memeriksa permohonan pembatalan perkawinan 

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya 

berkas/surat permohonan tersebut. Pengadilan Agama akan 

memutuskan untuk mengadakan sidang jika terdapat alasan-alasan 

seperti yang tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Bab IV Pasal 22 sampai dengan Pasal 27. Setelah 
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dilakukan sidang. Ketua Pengadilan membuat surat keterangan 

tentang terjadinya pembatalan perkawinan yang ditujukan kepada 

Pegawai Pencatat untuk mengadakan pencatatan pembatalan 

perkawinan.  

e. Putusan 

Pengucapan putusan Pengadilan Agama harus dilakukan dalam 

sidang terbuka untuk umum. Pembatalan perkawinan dianggap 

terjadi dengan segala akibat-akibatnya bagi yang beragama Islam 

pembatalan perkawinan dianggap terjadi sejak jatuhnya putusan 

Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang 

tetap. 

 

C. Tinjauan tentang Perkawinan Sedarah (Incest) 

1.  Pengertian Perkawinan Sedarah (Incest) 

Pengertian perkawinan sedarah (Incest) belum ditemukan di 

dalam literatur-literatur baik dalam literatur perkawinan, maupun literatur 

hukum. Dalam literatur-literatur hanya sering ditemukan pengertian 

incest atau hubungan incest.  

Hubungan darah adalah hubungan antara 2 (dua) orang di mana 

yang satu adalah keturunan yang lain, atau di mana keduanya berasal dari 

moyang yang sama, dalam arti mereka diturunkan dari moyang yang 
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sama, demikian kata Pasal 290 KUHPerdata. Jadi hubungan darah 

semata-mata didasarkan atas keturunan. Karena sebagaimana sudah 

dikatakan di atas, keturunan itu ada yang sah dan ada yang tidak sah atau 

disebut juga anak sah dan anak luar kawin, maka hubungan darah juga 

ada yang sah dan tidak sah.  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian incest 

adalah hubungan seksual atau perkawinan antara dua orang yang 

bersaudara dekat yang dianggap melanggar adat, hukum dan agama. 

Perkawinan sedarah sangat ditentang dan dilarang oleh agama 

maupun hukum positif yang ada di Indonesia. Sudah banyak peraturan-

peraturan yang melarang terjadinya perkawinan sedarah. Larangan 

adanya perkawinan sedarah diatur di dalam Hukum Islam pada QS. An-

Nisa ayat 23 yang secara tegas menyatakan: 

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu; anak-anakmu 

yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, 

saudara-suadara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan 

dari saudara-saudaramu yang laki-lak; anak-anak perempuan dri 

saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui 

kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu 

(mertua); anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang 

dalam pemelihaaraanmu dari istri yang telah kamu campuri, 
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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, Maha 

Penyayang.” 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah 

mempertegas adanya larangan perkawinan sedarah di Indonesia, hal ini 

tertuang di dalam Pasal 8 yaitu: 

Perkawinan dilarang antara dua orang yang: 

a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun 

ke atas; 

b.  Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara 

saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang 

dengan saudara neneknya; 

c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan 

ibu/bapak tiri; 

d.  Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara 

susuan dan bibi/paman susuan; 
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e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau 

kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari 

seorang; 

f. Mempunyai hubungan yang oeh agamanya atau peraturan lain yang 

berlaku, dilarang kawin. 

Apabila perkawinan diatas dilakukan, maka perkawinan itu 

menjadi batal (dianggap tidak pernah ada). Keseriusan pemerintah dan 

berbagai para pakar agama membuat peraturan diatas disebabkan karena 

perkawinan sedarah ini memiliki banyak dampak yang merugikan 

daripada menguntungkan.  

 

2. Akibat  Perkawinan Sedarah 

Perkawinan sedarah begitu sangat ditentang baik oleh 

masyarakat, ulama-ulama, hingga para pakar hukum, sebab perkawinan 

sedarah memiliki beberapa akibat yang buruk bagi kelangsungan 

perkawinan tersebut kedepannya. 

Pernikahan yang dilakukan antara dua orang yang masih 

memiliki hubungan kekerabatan yang dekat memang memiliki risiko 

1.7–2.8% untuk memiliki keturunan yang mengalami kelainan genetik. 

Bahaya yang bisa timbul dari perkawinan sedarah adalah sulit untuk 
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mencegah terjadinya penyakit yang terkait dengan gen buruk orangtua 

pada anak-anaknya kelak.
22

 

Diketahui bahwa adanya peningkatan risiko tambahan kematian 

sekitar 1,2 persen dibandingkan pernikahan bukan saudara dekat. 

Sementara itu untuk cacat lahir terdapat peningkatan risiko 4 persen ada 

pernikahan yang orang tuanya memiliki kekerabatan dekat. Kondisi 

genetik yang lebih umum terjadi pada pernikahan kerabat adalah 

gangguan resesif langka yang bisa menyebabkkan berbagai macam 

masalah, seperti kebutaan, ketulian, penyakit kulit dan kondisi 

neurodegeneratif.
23

 

The Latin American Collaborative Study of Congenital 

Malformation menemukan bahwa pada perkawinan antara mereka yang 

memiliki hubungan darah ditemukan keturunan dengan kelainan 

kongenital seperti hidrosefalus, bibir sumbing, polidaktili (jumlah 

jari  kaki dan atau tangan yang lebih banyak dari normal), kelainan 

kongenital pada jantung.
24

 

 

                                                             
22 Putri, Menulis Referensi dari Internet, 11 November 2015, 

http://andtheem.blogspot.co.id/2011/06/dampak-resiko-akibat-pernikahan-sedarah.html,,  

(08.50) 
23 Putri, Menulis Referensi dari Internet, 13 Februari 2016, 

http://andtheem.blogspot.co.id/2011/06/dampak-resiko-akibat-pernikahan-sedarah.html,,  

(14.10) 
24 Putri, Menulis Referensi dari Internet. 11 November 2015, 

http://www.klikdokter.com/tanyadokter/seks-andrologi/23830-bahaya-pernikahan-sedarah,, 

(08.50) 

http://andtheem.blogspot.co.id/2011/06/dampak-resiko-akibat-pernikahan-sedarah.html
http://andtheem.blogspot.co.id/2011/06/dampak-resiko-akibat-pernikahan-sedarah.html
http://www.klikdokter.com/tanyadokter/seks-andrologi/23830-bahaya-pernikahan-sedarah

