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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

A. Hasil Penelitian 

Berikut ini adalah kasus mengenai pembatalan perkawinan akibat 

perkawinan sedarah (Incest) : 

- Putusan perkara perdata Nomor : 216/Pdt.G/1996?PA.YK 

Identitas para pihak  

Adapun identitas para pihak yang mengajukan permohonan 

pembatalan perkawinan akibat perkawinan sedarah (Incest) di 

Pengadilan Agama Yogyakarta adalah: 

a. NUB, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan : buruh, terakhir 

bertempat tinggal di Tegalmojo, RT. 12 RW.37, Kelurahan 

Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman. Selanjutnya 

disebut sebagai “Pemohon”; 

b. SDR, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan: wiraswasta, 

terakhir bertempat tinggal di Petinggen Tr. II/1243, RT. 31 RW 

VII, Kelurahan Karanngwaru, Kecamatan Tegalrejo, Kotamadia 

Yogyakarta. Selanjutnya disebut “Termohon I”; 

c. RMY, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan: swasta, terakhir 

bertempat tinggal di Petinggen Tr. II/1243 RT.31 RW.VII, 
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Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Kotamadia 

Yogyakarta. Selanjutnya disebut “Termohon II”. 

Adapun duduk Perkaranya adalah sebagai berikut: 

Bahwa pemohon berdasarkan permohonan lisannya tertanggal 1 

November 1996 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan 

Agama Yogyakarta mengajukan beberapa hal sebagai berikut: 

a. Bahwa Termohon I dengan Termohon II telah melangsungkan 

pernikahan pada tanggal 6 April 1985 sesuai dengan Kutipan 

Akta Nikah No. 04/04/IV/1985 yang dikeluarkan oleh Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo, Kotamadia Yogyakarta ; 

b. Bahwa Termohon I dngan Termohon II telah bergaul 

sebagaimana layaknya suami isteri (ba’daddukhul) dan telah 

dikaruniai 2 orang anak ; 

c. Bahwa akhir-akhir ini Pemohon tahu bahwa perkawinan antara 

Termohon I dengan Termohon II terdapat halangan syara’ karena 

ada hubungan mukhrim, bahwa Termohon II adalah anak 

perempuan dari kakak perempuan Termohon I maka dari itu 

Pemohon merasa berdosa kalau tidak melaporkan masalah ini ke 

Pengadilan Agama Yogyakarta ; 

d. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon 

mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta melalui 
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Ketua Majelis untuk menerima, memeriksa dan memutuskan 

sebagai berikut. 

PRIMER : 

a. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ; 

b.  Menyatakan secara hukum perkawinan Termohon I dengan 

Termohon II batal demi hukum ; 

c. Membebankan biaya perkara menurut perundang-undangan yang 

berlaku ; 

SUBSIDER : 

a. Mohon keputusan yang seadil-adilnya : 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat 

kepada Pemohon namun tidak berhasil ; 

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan 

Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; 

Menimbang, bahwa bahwa untuk memperjelas permohonan 

lisannya, didepan sidang Pemohon menambah keterangan yang pada 

pokoknya sebagai berikut : 

1) Bahwa pernikahan antara anaknya dengan cucunya dilangsungkan 

karena keduanya sudah terlanjur punya anak, kini punya anak dua 

orang ; 
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2) Bahwa sekalipun sudah lama namun karena pernikahannya tidak 

sah sebab melanggar syara’ Pemohon mengajukan perkara 

pembatalan nikah ini ; 

Menimbang, bahwa Termohon I hadir dan didepan sidang 

memberi jawaban atas permohonan Pemohon yang pada pokoknya 

sebagai berikut : 

1) Bahwa benar pernikahannya sudah berjalan 11 tahun 7 bulan. 

2) Bahwa waktu itu Termohon I ikut kakakanya yang mempunyai 

putri (Termohon II) saat itu memang sering tidur bersama tetapi 

karena masih kecil (umur 14 tahun dan 12 tahun) tidak tahu 

keduanya tidak boleh menikah menurut hukum ; 

3) Bahwa pada waktu akan melangsungkan pernikahan kakaknya 

tidak setuju tetapi ayah Termohon II setuju menurut ayah 

Termohon II yang ada halangan untuk menikah bila pernikahan 

dilangsungkan antara Termohon II dengan adik ayah, bila adik 

dari pihak ibu boleh ;  

4) Bahwa sebetulnya sewaktu ketahuan Termohon II hamil 

Termohon I disuruh pulang oleh kakaknya, tetapi empat bulan 

kemudian Termohon II menyusul dan tinggal bersama 

sebagaimana layaknya suami istri hingga anak berumur ± 7 tahun. 
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5) Bahwa karena terlanjur punya anak kemudian pernikahan tetap 

dilangsungkan ; 

6) Bahwa untuk itu Termohon I tidak berkeberatan pernikahan nya 

dibatalkan ; 

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon ini Termohon 

II memberi jawaban didepan sidang yang pada pokoknya sebagai 

berikut : 

1) Bahwa benar empat bulan yang lalu Termohon II tahu, 

pernikahannya tidak sah ; 

2) Bahwa 2 bulan ini Termohon I dengan Termohon II tidak tinggal 

serumah dan sudah tidak hubungan intim ; 

3) Bahwa Termohon II tidak berkeberatan pernikahannya dengan 

Termohon I dibatalkan ; 

Menimbang, bahwa Majelis Hkim telah pula mendengar 

keterangan ayah Termohon II ,umur 57 tahun, agama islam, 

pekerjaan : warung makan, bertempat tinggal di Petinggen Tr.II/1243 

RT. 31 RW. VII Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo 

Kotamadia Yogyakarta, di depan sidang memberi keterangan yang 

pada pokoknya sebagai berikut : 

1) Bahwa Termohon II adalah anaknya yang pertama ; 
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2) Bahwa Termohon I semula tinggal bersamanya, dirumah sering 

hanya anak-anak dengan Termohon I karena ia sering berada di 

warung sehingga anaknya (Termohon II) hamil ; 

3) Bahwa setelah melahirkan dia berpendapat bila adik istri boleh 

menikah dengan anaknya maka ia menikahkan keduanya ; 

4) Bahwa setelah tahu ia tidak lapor ke KUA, karena sudah terlanjur 

punya anak ; 

5) Bahwa ia tidak berkeberatan bila pernikahan keduanya 

(Termohon I dan Termohon II) dibatalkan ; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar 

keterangan ibu Termohon II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan 

usaha warung makan, bertempat tinggal sealamat dengan Termohon 

II, didepan sidang memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai 

beriut :  

1) Bahwa ia anak nomor satu dari Pemohon sedang Termohon I 

anak nomor enam ; 

2) Bahwa kalau siang ia dengan suami tidak berada dirumah yang 

dirumah hanya anak-anak ; 

3) Bahwa ia tidak tahu ada halangan menurut hukum untuk 

melangsungkan pernikahan dan pada waktu di KUA tidak bilang 

apa-apa ; 
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4) Bahwa ia tahu pernikahannya sebenarnya tidak diperbolehkan 

dari mendengar pengajian dan anaknya berumur satu setengah 

bulan ; 

5) Bahwa ia tidak segera lapor ke KUA karena keduanya sudah 

punya anak dan ia tidak berani lapor ; 

6) Bahwa dua bulan ini Termohon I dan Termohon II sudah hidup 

berpisah Termohon II tinggal bersamanya sedang Termohon I 

dirumah bapak (Pemohon) ; 

7) Bahwa ia tidak berkeberatan pernikahannya ini dibatalkan ; 

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti 

tertulis berupa : 

1) Surat keterangan dari Kepala Desa Sariharjo Kecamatan Ngaglik 

Kabupaten Sleman tanggal 29 Oktober 1996 No. 77/Kos/1996 

(bukti P.1) ; 

2) Foto copy KTP Pemohon No. 5415122/30121928/04855 yang 

dikeluarkan oleh Camat Ngaglik Kabupaten Sleman (bukti P.2) ; 

3) Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA 

Kecamatan Tegalrejo Kotamadia Yogyakarta tanggal 6 April 

1985 No. 04/04/IV/1985 (bukti P.3) ; 
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4) Foto copy KTP Termohon I No. 160262/04832/08038 yang 

dikeluarkan oleh Camat Tegalrejo Kotamadia Yogyakarta (bukti 

P.4) ; 

5) Foto copy Akta Nikah No. 04/04/IV/1985 yang dibuat oleh PPN 

KUA Kecamatan Tegalrejo tanggal 6 April 1985 pernikahan 

antara Termohon I dengan Termohon II (bukti P.5) ; 

Serta menghadirkan saksi bernama : 

RHW, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan : wakil PPN pada 

KUA Kecamatan Tegalrejo Kotamadia Yogyakarta, bertempat 

tinggal di Prawirodirjan Gm.II/713 RT. 38 RW. XII Kelurahan 

Prawirodirjan Kecamatan Gohdomanan Kotamadia Yogyakarta ; 

Dibawah sumpah, saksi memberi keterangan yang pada pokok nya 

sebagai berikut : 

1) Bahwa saksi bertindak sebagai saksi pernikahan antara Termohon 

I dengan Termohon II sedang saksi kedua dari pihak  Termohon 

II ; 

2) Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan saksi yang 

melakukan pemeriksaan pra nikah, saat itu sewaktu ditanya antara 

Termohon I dan Termohon II tidak ada hubungan nasab/ orang 

lain ; 
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3) Bahwa saksi berpendapat pada waktu pernikahan dilangsungkan 

sudah melalui prosedur yang benar ; 

4)  Bahwa saksi baru tahu pernikahannya antara Termohon I dan 

Termohon II tidak benar setelah ada panggilan dari Pengadilan 

Agama ; 

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak 

mengajukan bukti lain ; 

Menimbang, bahwa kemudian para pihak menyatakan tidak 

menambah keterangan apapun lagi dan Pemohon mohon agar Majelis 

Hakim menjatuhkan putusannya ; 

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal dan 

peristiwa-peristiwa sebagaimana tercantum dalam berita acara 

persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai 

termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ; 

Berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap Pemohon, 

Termohon I dan Termohon II serta pada saksi-saksi, maka Pengadilan 

Agama Yogyakarta memutuskan:  

a. Mengabulkan permohonan Pemohon  

b. Memutuskan, membatalkan pernikahan antara Termohon I dengan 

Termohon II yang dilangsungkan pada tanggal 6 April 1985 dan 
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dicatatkan di KUA Kecamatan Tegalrejo Kotamadia Yogyakarta 

dengan Akta Nikah No. 04/ 04/IV/1985 tanggal 6 April 1985 ; 

c. Menyatakan bahwa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA 

Kecamatan Tegalrejo Kotamadia Yogyakarta No. 04/04/IV/1985 

tanggal 6 April 1985 atas nama Termohon I dan Termohon II tidak 

mempunyai kekuatan hukum ; 

d. Memerintahkan Pemohon membayar biaya erkara sebesar Rp. 

166.600,- (seratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah) ; 

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah 

Majelis Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang 

terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Januari 1997 Masehi, 

bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1417 Hijriah. 

 

B.  Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan 

Perkawinan di Pengadilan Agama Yogyakarta 

Bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah 

sebagaimana tersebut diatas; 

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha memberi nasehat 

kepada pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil dan Pemohon 

tetap mohon keputusan ; 
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Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini 

berdasarkan antara Termohon I dan Termohon II telah 

melangsungkan pernikahan, padahal Termohon II adalah keponakan 

Termohon I (anak dari kakak kandung Termohon I) ; 

Menimbang, bahwa Termohon I dan Termohon II  

membenarkan apa yang dikemukakan Pemohon, demikian juga 

orangtua dari Termohon II; 

Menimbang, bahwa karenanya pernikahan yang telah 

dilangsungkan antara Termohon I dan Termohon II telah melanggar 

ketentuan Pasal 8 huruf b Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 

39 angka 1 Kompilasi Hukum Islam ;  

Menimbang, bahwa sekalipun menurut hasil pemeriksaan pra 

nikah yang dilakukan PPN KUA Kecamatan Tegalrejo Kotamadia 

Yogyakarta semula menyatakan telah sesuai dengan prosedur yang 

berlaku namun ternyata kemudian ada hal-hal penting yang tidak 

disampaikan dengan sebenarnya baik oleh Termohon I dan Termohon 

II maupun pihak orang tua Termohon I I selaku wali dari Termohon 

II ; 

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengingatkan adanya Nash 

dari Kitab suci Al Qur’an surat An Nisa’ ayat 23 ; 
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Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan 

pasal 174 HIR permohonan Pemohon terbukti menurut hukum oleh 

sebab itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22, 23, 25 dan 28 

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 37 dan 38 PP No. 9 

Tahun 1975 jo. Pasal 70 huruf d, Pasal 73, 74, 75, dan 76 Kompilasi 

Hukum Islam maka patutlah untuk dikabulkan. 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 

Keputusan Menteri Agama No. 162 Tahun 1988 Jo. Pasal 89 ayat 1 

Undang-undang No. 7 Tahun 1989 biaya perkara dimohonkan kepada 

Pemohon ; 

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini. 

 

C. Status dan Kedudukan Anak dari Pembatalan Perkawinan Sedarah 

(Incest) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Pembatalan perkawinan yang terdapat dalam Putusan Nomor: 

216/Pdt.G/1996/PA.YK telah diatur didalam QS. An-Nisa Ayat 23, Pasal 

8 huruf (b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan Pasal 39 angka 1 

KHI tentang adanya larangan perkawinan. Sehingga kasus diatas sangat 

didukung dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan 

Pasal 70 huruf (d) KHI tentang Pembatalan Perkawinan.  
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Dari kasus yang terdapat dalam Putusan Nomor: 

216/Pdt.G/1996/PA.YK ini sangat jelas bahwa perkawinannya telah 

melanggar syarat sah nya perkawinan yaitu tidak menjalankan suatu 

perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaannya. Di dalam kasus 

tersebut perkawinan yang dilakukan antara Termohon I dan Termohon II 

merupakan perkawinan antar Paman dan Keponakan, yang artinya 

diantara keduanya masih memiliki hubungan darah. Oleh karena itu 

perkawinan yang dilangsungkan antara Termohon I dan Termohon II 

harus dibatalkan karena didalam perkawinan tersebut terdapat hubungan 

syara’ yang mana terdapat hubungan mukhrim antara keduanya. Apabila 

perkawinan tersebut tetap dijalankan maka perkawinan tersebut dapat 

dikatakan sebagai suatu perkawinan yang tidak sah dan telah melanggar 

hukum.  

Ketika suatu perkawinan sedarah (incest) yang dijalankan dan 

dilangsungkan sebelumnya dikarenakan para pihak tidak mengetahui  

bahwa adanya larangan perkawinan di antara keduanya, maka 

perkawinan tersebut dikatakan sebagai hubungan syubhat. Perkawinan 

antara keduanya tetap dianggap pernah terjadi dan sah saat itu, namun 

perkawinannya dianggap batal karena telah melanggar peraturan-

peraturan tentang larangan perkawinan. Adanya itikad baik dapat 

ditentukan kalau yang bersangkutan pada saat perkawinan dilangsungkan 
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tidak mengetahui adanya suatu rintangan perkawinan atau adanya suatu 

formalita yang seharusnya dilakukan. Itikad baik subyektif; artinya di 

dalamnya tidaklah dipersoalkan apakah pihak yang bersangkutan sudah 

harus mengetahuinya. Bila kedua suami istri itu beriktikad baik dalam 

melangsungkan perkawinannya maka walaupun perkawinannya itu 

dibatalkan tetaplah perkawinan itu mempunyai akibat-akibat yang sah 

terhadap mereka berdua dan anak-anaknya (Pasal 95 BW).
1
  

 Sedangkan, jika mereka telah mengetahui adanya larangan 

perkawinan diantara mereka namun tidak dilakukannya pembatalan 

perkawinan, maka perkawinan tersebut dianggap telah melanggar hukum. 

Pelanggaran yang dilakukan terhadap Pasal 8 Undang-Undang 

Perkawinan mengenai larangan-larangan perkawinan akan batal dengan 

sendirinya. Pada saat itu juga perkawinan batal secara hukum, artinya 

perkawinan tersebut telah batal dan rusak dengan sendirinya sehingga 

haram untuk diteruskan dan melakukan persetubuhan. 

Pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang 

telah diatur pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan 

Pasal 73 KHI. Suatu perkawinan dapat dianggap batal dimulai setelah 

adanya  keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap,  

                                                             
1 Soetojo Prawirohamidjojo, Asis Safioedin, 1986, Hukum Orang dan Keluarga, 

Bandung: Alumni, hlm 39. 
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dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan, hal ini termuat di 

dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 

Keputusan ini tidak ada upaya hukum lagi untuk naik banding atau 

kasasi. Akibatnya, kembali ke posisi semula sebelum terjadinya 

perkawinan, atau perkawinan dianggap tidak pernah ada perkawinan 

yang putus demi hukum, maksudnya karena perkawinan tersebut putus 

dengan sendirinya tetapi, bukan dengan sendirinya seperti karena 

kematian yang sifatnya alamiah 

Perkawinan sedarah yang sebelumnya telah terjadi tidak diketahui 

terdapat larangan perkawinan, dan setelah diketahui, maka perkawinan 

tersebut harus segera dibatalkan. Karena banyak dampak negatif yang 

dihasilkan dari perkawinan sedarah itu sendiri, terutama dampak yang 

paling buruk dari hasil perkawinan sedarah tersebut ialah anak yang 

dilahirkan dari perkawinan tersebut. Dampak buruk tersebut meliputi dari 

kesehatan, dan kondisi fisik anak tersebut hingga status dan kedudukan 

anak tersebut kelak. 

Perkawinan yang telah dibatalkan tentunya memiliki akibat-

akibat hukum setelah adanya pembatalan perkawinan seperti status istri 

maupun suami, harta bersama, status dan kedudukan anak, hingga 

pemeliharaan anak. Undang-undang sangat memperlunak akibat hukum 

pembatalan perkawinan ini sehingga perkawinan itu tetap mempunyai 
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akibat; baik terhadap suami isteri dan anak-anaknya maupun terhadap 

pihak ketiga sampai pada saat pernyataan pembatalan itu. 

Akibat dari adanya pembatalan perkawinan ini telah diatur 

secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 28 

Ayat (2) dinyatakan: 

Keputusan tidak berlaku surut terhadap: 

a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut 

b. Suami atau istri yang bertindak dengan beritikad baik, kecuali 

terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan 

adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. 

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

sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum 

keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.  

Di dalam Hukum Islam ada beberapa perbedaan dari ketentuan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di dalam KHI seperti yang 

terdapat pada Pasal 75 dan 76 menjelaskan: 

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap: 

a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami istri murtad; 

b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; 
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c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan 

beriktikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan 

mempunyai kekuatan hukum yang tetap.  

Pasal 76 KHI juga menambahkan pernyataan yang berbunyi : 

Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hukum 

antara anak dengan orang tuanya. 

Dari akibat perkawinan tersebut, ada salah satu hal yang paling 

menarik untuk di analisis dari kasus yang terdapat pada putusan Nomor: 

216/Pdt.G/1996/PA.YK yaitu anak yang dihasilkan dari pekawinan 

sedarah yang perkawinanannya dilakukan pembatalan.  

Anak dalam Islam adalah sebagai penerus keturunan yang akan 

mewarisi semua yang dimiliki oleh orang tuanya. Islam juga 

memerintahkan menjaga kesucian keturunan mereka, karena mereka 

adalah khalifah di muka bumi. Kedudukan anak dalam Islam sangatlah 

penting, bagaimana hubungan nasab hubungan darah antara anak dan 

orang tua adalah hubungan keperdataan yang paling kuat yang tidak bisa 

diganggu gugat dan dibatasi oleh apapun. Oleh karena itu diperlukan 

kejelasan nasab seorang anak karena akan membawa akibat hukum pada 

anak tersebut yang juga menyangkut hak dan kewajiban yang diperoleh 

dan harus dilaksanakan karena mempunyai kekuatan hukum yang sah. 
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 Kata “anak” dalam Ensiklopedi hukum Islam didefinisikan 

sebagai orang yang lahir dalam rahim ibu, baik laki-laki maupun 

perempuan atau khunsa yang merupakan hasil persetubuhan dua lawan 

jenis. Sedangkan meenurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 

ayat (1), anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.   

Pada putusan Nomor: 216/Pdt.G/ 1996/ PA.YK telah dijelaskan 

bahwa dari perkawinan yang telah dibatalkan antara Termohon I dan 

Termohon II telah menghasilkan dua orang anak. Namun, di dalam 

putusan tersebut tidak menjelaskan bagaimana status dan kedudukan 

anak-anak tersebut. Sebab yang dimohonkan di dalam putusan tersebut 

hanyalah mengenai putusan pembatalan perkawinan, sehingga hakim 

tidak membahas mengenai status kedudukan anak-anak tersebut ketika 

telah terjadinya pembatalan perkawinan. 

 Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42, anak 

sah ialah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan 

yang sah. 

Dari kasus diatas, Anak yang dihasilkan dari perkawinan antara 

Termohon I dan Termohon II ini memiliki dua status anak yang berbeda. 

Sebelum terjadi perkawinan, Termohon I dan Termohon II telah 
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melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga Termohon II hamil. 

Anak pertama yang dikandung oleh Termohon II lahir sebelum adanya 

ikatan perkawinan yang sah dengan Termohon I. Itu artinya anak pertama 

dari Termohon I dan Termohon II telah lahir diluar perkawinan yang sah.  

Anak sah ialah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat 

perkawinan yang sah. Dari pengertian anak sah ini, dapat disimpulkan 

bahwa anak pertama bukanlah anak sah namun berstatus anak luar kawin, 

sebab ia dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Kedudukan anak luar 

kawin ini kelak memiliki hak-hak yang berbeda dengan anak sah. 

Anak kedua yang dilahirkan dari Termohon II merupakan anak 

yang dihasilkan dan dilahirkan ketika telah terjadi perkawinan antara 

Termohon I dan Termohon II. Sehingga apabila dilihat dari pengertian 

anak sah dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak 

kedua berstatus sebagai anak sah sebab ia dilahirkan di dalam 

perkawinan yang sah. Anak kedua ini dapat dikatakan sebagai anak 

syubhat, yang mana kedudukannya sama dengan anak sah. Ia memiliki 

hak-hak yang sama sebagaimana yang dimiliki anak sah.  

Anak-anak yang dimiliki oleh Termohon I dan Termohon II 

mempunyai status yang berbeda-beda, tentunya kedudukan yang dimilki 

pun berbeda-beda pula. Apabila anak pertama dari Termohon I dan 

Termohon II berstatus sebagai anak luar kawin, maka ketika perkawinan 
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kedua orang tua nya telah dibatalkan secara otomatis kedudukan anak 

pertama ini baik dari hak mewarisi hingga hak nafkah nya hanya 

berhubungan dengan ibu kandung dan keluarga ibunya saja. Ketentuan 

tersebut telah sesuai dengan aturan yang terdapat di dalam Pasal 43 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu “Anak yang dilahirkan 

di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya 

dan keluarga ibunya”. Artinya si anak tidak mempunyai hubungan 

hukum dengan ayahnya, baik yang berkenaan dengan pendidikan 

maupun warisan. Tidak berhak atas warisan dari bapaknya karena tidak 

mempunyai hubungan perdata dengan bapaknya. Namun tidak menutup 

kemungkinan jika sang ayah dari perkawinan yang dibatalkan tersebut 

memberikan nafkah dan ingin turut menanggung biaya hidup si anak, hal 

ini dapat dilaksanakan maupun tidak dilaksanakan sama sekali dalam 

hubungan `perdata Informal. Syarat agar anak luar kawin dapat mewarisi 

ialah bahwa anak tersebut harus diakui dengan sah oleh orang tua yang 

membenihkannya.   

Anak Kedua dari perkawinan Termohon I dan Termohon II 

berstatus sebagai anak sah. Ketika perkawinan kedua orang tua nya di 

batalkan maka kedudukan anak pertama ini baik dalam hak mewarisi 

hingga hak nafkah tetap berkaitan dan menjadi kewajiban ayah dan 

ibunya. Pembatalan perkawinan tidak menjadi sebab berubahnya status 
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hak waris anak. Ini dikarenakan ketika terlahirnya anak kedua, kedua 

pihak belum mengetahui apabila perkawinan mereka telah melanggar 

syara’ dan harus dibatalkan. Kecuali, ketika kedua pihak telah 

mengetahui bahwa terdapat perkawinan mereka telah melanggar syara’ 

dan harus dibatalkan, namun mereka tetap menjalankan perkawinan 

tersebut dan tidak melakukan pembatalan perkawinan, maka perkawinan 

tersebut menjadi perkawinan yang melanggar hukum dan status anak 

yang dilahirkan adalah tidak sah. Sehingga anak yang dilahirkan hanya 

memiliki kedudukan baik dari hak mewarisi hingga hak nafkah hanya 

pada ibu kandung dan keluarga ibu saja.  

Dalam hal pemeliharaan anak pun, Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 telah mengatur nya di dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2), yaitu 

kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka 

sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu dapat berdiri 

sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara 

kedua orang tua putus. Telah diatur pula didalam Pasal 156 huruf (a) dan 

(b) KHI mengenai hak asuh terhadap anak akibat putusnya suatu 

perkawinan, yaitu: 

a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari 

ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggaal dunia, maka 

kedudukannya digantikan oleh: 
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(1)  wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; 

(2) ayah 

(3) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 

(4) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 

(5) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari 

ayah; 

b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan 

hadhanah dari ayah atau ibunya; 

 


