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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

         Pada dasarnya, tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga 

sakinah (bahagia) yang kekal, namun perjalanan dan fakta sejarah 

menunjukkan bahwa tidak semua perkawinan berjalan sesuai dengan 

keinginan dan tujuan yang ingin dicapainya, mengingat kenyataan 

menunjukkan bahwa banyaknya pasangan suami istri yang perkawinannya “ 

terpaksa” harus berakhir di tengah jalan. 

  Dalam literaratur fiqh Munakahat, selain dekenal istilah ‘Aqdun nikah 

yang berarti pengikatan suatu pernikahan, lawannya di kenal pula sebutan 

Inhilal az-zawaj yang berarti pelepasan (pengakhiran) suatu pernikahan. 

Inhilal az-zawaj ada kalanya terjadi atas pilihan (kehendak) suami melalui 

ikrar talak yang dimilikinya, akan tetapi juga bisa berdasarkan keputusan 

pengadilan. Misalanya dengan adanya pembatalan perkawinan sebelum atau 

pun sesudah perkawinan. Inhilal az-zawaj lazimnya di juluki dengan al-

Furqah artinya perpisahan (al-Iftiraq). Dalam konteks para fuqaha, lepasnya 

ikatan perkawinan atau lepasnya pertalian ikatan perkawinan dan putusnya 

hubungan antara suami istri berdasarkan salah satu sebab dari sekian banyak 

sebab.1  

                                                             
1Agenda Mawaddah, Strategi Membentuk Keluarga Sakinah, Kado untuk Pendamba 

Keluarga Bahagia,  solo, Hal. 11. 
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 Di satu sisi kekaburan cara pencapaian yang bersifat strategis menuju 

keluarga yang bahagia penuh kebahagiaan atau dengan kata lain mawaddah 

warahmah yang di dambakan masih belum begitu jelas. 

        Dengan adanya realitas sosial yang terukir dalam fakta sosial, perlu 

kiranya lebih memahami secara mendalam atauran-aturan yang mengatur 

tentang  perkawinan dan mempraktekkan secara baik dalam masyarakat, 

sebab perkawinan adalah peristiwa penting dalam kehidupan manusia, 

perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, 

pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhomat sesuai kedudukan 

manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Oleh karena perkawinan 

merupakan ikatan lahir dan batin dengan tujuan membentuk  keluarga yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tujuan tersebut 

terdapat dalam UU Pasal 1 No. 1 Tahun 1974, dan Intruksi Presiden  Nomor 

1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang merumuskan demikian: 

‘‘Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang 
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha 
Esa’’.2  

Pentingnya sebuah perkawinan dalam membangun sebuah rumah tangga 

sebagai sebuah persekutuan kecil dalam suatu kehidupan khususnya Ummat 

Islam. Senada dengan uraian diatas ada untaian terjemahan syair Arab yang 

menyebutkan Bahwa: 

                                                             
2 Muhammad Amin Suma,  Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam.(Jakarta 2004),hal 

42. 
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“Rumah tangga adalah sebuah pusat susunan hidup yang dapat 
menurunkan keturunan sebab rumah tangga adalah alam yang sudah 
diperkecil, sehingga dari situlah muncul perasaan halus dan sempurna 
sekaligus sebagai mata air perikemanusiaan dan telaga persaudaraan 
yang tidak akan kering sama sekali”. 3 

  Maka bagi bangsa Indonesia, khususnya Umat Islam memandang bahwa, 

perkawinan dinilai bukan hanya untuk memuaskan nafsu biologis semata, 

akan tetapi merupakan suatu yang sakral dan suci, karena dengan perkawinan 

akan didapat keturunan yang sehat jasmani, rohani dan mampu menjadi 

generasi penerus yang tangguh,  dalam artian yang tidak ternodai dengan 

unsur yang dapat membatalkan perkawinan karena adanya salah satu syarat 

maupun rukun yang tidak terpenuhi, sebagaimana kajian problematika 

pembatalan perkawinan  didalam mengarungi bahtera rumah tangga, yang 

dilakukan oleh  Pengadilan Agama Kota Malang, dan telah diperaktekkan 

oleh para praktisi di Pengadilan yang berpatokan pada aturan Undang-

Undang perkawinan, dan memutuskan perkawinan yang bermasalah atau 

perkawinan yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya.  

Oleh karena itu, perkawinan yang batal dan tidak sah secara otomatis akan 

berdampak pada akibat hukum dalam perkawinan tersebut. Yaitu, akta nikah 

yang bersangkutan tidak berkekuatan hukum lagi. 

  Dengan adanya putusan pembatalan perkawinan yang sudah mempunyai 

kekuatan hukum tetap, maka perkawinan tersebut putus sebagaimana terdapat 

dalam Pasal 28 ayat 1 dan 2 (a) UU No. 1 Tahun 1974. Yang rumusannya 

demikan: 
                                                             

3 Idrus Hasan  fenomena Orang tua durhaka, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2009) hal.76 . 
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‘‘Batalnya suatu perkwinan dimulai setelah keputusan Pengadilan 
mempunyai keputusan hukum tetap dan berlaku sejak saat 
berlangsungnya perkawinan’’. 
 

  Sedangkan, dalam hal pembatalan perkawinan permasalahan yang  sering 

timbul dalam proses pelaksanaannya adalah salah satu pihak tidak hadir di 

persidangan tanpa keterangan apapun berakibat menghambat persidangan 

meskipun telah dipanggil dengan patut, maka para pihak yang berperkara 

kurang berdisiplin seperti: 

1. Tidak menepati waktu sidang berakibat perkara terlambat diperiksa dan 

diselesaikan. 

2. Tidak mengerti alur penyelesaian perkara. 

  Apabila termohon tidak hadir dalam sidang, maka sidang ditunda untuk 

memanggil lagi kemudian setelah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir 

perkara dapat diputus verstek. Apabila pemohon tidak hadir dalam sidang, 

maka sidang dapat ditunda untuk memaggil lagi, jika telah dipanggil secara 

sah dan patut tidak hadir perkara dapat diputus gugur.  

Berdasarkan hal diatas maka pemerintah Indonesia mengatur masalah 

perkawinan dalam Perundang-undangan yang berlaku secara nasional. Untuk 

itu di keluarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9 

Tahun 1975 tentang Pelaksanan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

sebagai peraturan pelaksanaannya.        

Kemudian, agar perkawinan sah maka para pihak harus memenuhi rukun 

dan syarat perkawinan, rukun perkawinan tersebut meliputi: ada suami istri, 
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wali nikah, dua orang saksi, dan lafal ijab kabul. Sedangkan syarat 

perkawinan terdapat dalam Pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974 meliputi: 

1. Persetujuan kedua calon mempelai.  

2. Mendapat izin dari kedua orang tuanya. 

3. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun, calon 

mempelai laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan calon 

mempelai perempuan mencapai umur 16 tahun. 

4. Antara kedua calon suami isteri tidak ada larangan perkawinan.  

5. Masing-masing pihak tidak terikat tali perkawinan kecuali bagi calon 

suami apabila mandapat izin dari pengadilan,4 

6. Antara kedua calon mempelai tidak pernah terjadi dua kali 

percaraian kecuali jika hukum agamanya menentukan lain,  

7. Telah lepas dari masa iddah atau jangka waktu tunggu karena 

putusnya perkawinan. 5 

        Selanjutnya dalam skripsi ini, penulis akan mengaikitkan Fakta yang 

sebenarnya atas pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kota Malang, 

salah satu contohnya adalah perkawinan antara permohon I dan termohon II 

batal dan tidak sah dikarenakan salah satu pihak telah memalsukan identitas, 

kemudian masih terikat dengan salah satu pihak, dan atas dasar masih adanya 

perkawinan terdahulu hal ini sesuai Pasal 24 UU No. 1 Tahun 1974 yang 

merumuskan demikian:  

                                                             
4 Undang-undang perkawinan 1974. 

5 Sayuti Thalib,  Hukum kekeluarga indonesia (jakarta: 1986),  hal. 176.  
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 Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah 
satu dari dua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan 
dapat mengajukan pembataln perkawinan yang baru, dengan tidak 
mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4.  

 

Dengan demikian, perkawinan tersebut tidak memenuhi rukun maupun 

syarat perkawinan dan apabila perkawinan tersebut tidak dibatalkan maka 

kejadian tersebut berlawanan dengan hukum dan akan dikenakan sangsi bagi 

pegawai Catata sipil yang mengetahui adannya pelanggaran terhadap 

pernikahan yang tetap dilangsungkan hal ini berdasarkan pada pasal 436 

KUHP bahwa, pegawai Catatan sipil dapat dihukum penjara, jika ia 

melangsungkan perkawinan dimana ia mengetahui bahwa perkawinan yang 

sah tidak dapat dilakukan karena telah adanya suatu syarat dan rukun yang 

tidak terpenuhi, sekaligus menurut sebahagian pandangan ulama bahwa 

mereka telah berbuat zina berdasarkan ayat dalam QS. AN-NISA : 24. 

                                  

                          

                            

          

Artinya: Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, 

kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah Telah menetapkan hukum itu) 

sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan dihalalkan bagi kamu selain yang 

demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan 
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untuk berzina. Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati (campuri) di 

antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), 

sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah Mengapa bagi kamu terhadap sesuatu 

yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.6 

 
Dalam masalah yang lain Rasulullah SAW, pernah menunjukkan sikap 

yang tegas untuk membatalkan perkawinan yang di paksakan oleh orang tua 

sebagaimana dapat dilihat dari pernyataan beliau dalam hadis sebagai berikut: 

 عن َأبِيه عن الْقَاسمِ بنِ الرحمنِ عبد عن ماِلك حدثَنَا قَزعةَ بن يحيى حدثَنَا

دبنِ عمحعٍ الرمجمو نَياب زِيدنِ يةَ بارِيج ارِيالَْأنْص نع اءخَنْس ذَامٍ بِنْتخ 

ةارِيالَْأنْص ا َأناها َأبهجوز يهو بتْ ثَيفَكَرِه فََأتَتْ ذَِلك لَّى النَّبِيص اللَّه 

هلَيع لَّمسو فَرا دهكَاحرواه البخاري( ن( 

 

Artinya: telah menceritakan kepada kami Yahya Bin Qazaah, telah 

menceritakan kepada kami Malik dari Abdurrahman Bin Al- Qasim dari 

ayahnya dari Abdurrahman dan Mujamma’ dua anak Yazid bin jariah al-

anshariah ketika itu ia janda bahwa ayahnya mengawinkannya namun ia tidak 

disukainya, kemudian dia menghadap nabi Shallallahualaihi wasallam dan 

beliau membatalkan perkawinannya (H.R Bukhari) No 6432’’.7  

Dengan adanya pembatalan perkawinan, maka dampak hukum pun akan 

menjadi persoalan yang sangat serius  untuk diselesaikan yaitu mengenai 

dampak hukum dari pembatalan perkawinan misalnya mengenai:  

1. Status anak. 
                                                             

6 QS. AN-NISA : (4):24. 
   7 Idrus Hasan  fenomena Orang tua durhaka, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2009) , 

hal.259. 
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2. Status perkawinan  

3. Kedudukan harta benda. 

Berdasarkan fenomena tersebut diatas, maka penulis sangat tertarik untuk 

mencermati dan  meneliti “PENYEBAB PEMBATALAN PERKAWINAN 

DAN AKIBAT HUKUMNYA DI PENGADILAN AGAMA KOTA 

MALANG.” 

B. Rumusan Masalah 

Melalui latar belakang masalah tersebut, maka dapat diambil rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apa penyebab pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kota 

Malang? 

2. Apa akibat hukum terjadinya pembatalan perkawinan oleh Pengadilan 

Agama Kota Malang?  

C. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini adalah untuk menjawab, mengembangkan 

dan membuktikan segala sesuatu dengan pengumpulan data yang 

comprehensif. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui penyebab pembatalan perkawinan di Pengadilan 

Agama Kota Malang. 

2. Untuk mengetahui dampak hukum pembatalan perkawinan oleh 

Pengadilan Agama. 

D. Manfaat  Penelitian  
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Secara garis besar manfaat penelitian ini dapat berupa:  

1. Kegunaan ilmiah yaitu hasil penelitian yang penulis lakukan dapat menjadi 

salah satu rujukan atau salah satu bahan informasi untuk peneliti lainnya. 

2. Kegunaan praktis yaitu kegunaan yang diterapkan oleh masyarakat 

Indonesia khususnya, dan umat Islam pada umumnya yang membahas 

tentang faktor pembatalan perkawinan dan dampak hukumnya. 

E. Metode Penelitian  

Dalam menelusuri dan memahami objek penelitian ini, penyusun 

mengunakan metode penelitian sebgai berikut:  

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian dalam skripsi ini nantinya digolongkan dalam penelitian 

lapangan (field reseach) yakni penelitian yang dilakukan di Pengadilan 

Agama Kota Malang. 

2. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan oleh penulis di Pengadilan Agama Kota 

Malang karena sebelumnya penulis pernah magang di tempat yang sama 

sebagai bagian dari bentuk comparasi  antara tori dan peraktek atau dalam 

istilah yang lain Praktek Kerja Nyata (PKN) sekaligus menganalisa 

terhadap fenomena yang terjadi di tempat tersebut, tentang pelaksanaan 

pembatalan perkawinan dan akibat hukumnya.8 

3. Sumber Penelitian  

                                                             
8 Burhan, Bungin, Yogyakarta : Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta: Raja 

(Grafindo Persada,.2006) Hal 128 
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Sumber penelitian yang penyusun  gunakan adalah sumber data primer dan 

data sekunder. Sumber data primer yang penyusun maksud adalah data-

data yang diperoleh dari subjek penelitian, Dalam hal ini adalah data 

responden dari hasil wawancara dari pejabat, Serta beberapa hakim yang 

terkait. Sesuai dengan obserfasi penulis, adapun sumber data sekunder 

yang dimaksud oleh penyusun adalah sumber tak langsung dan merupakan 

data pendukung yaitu dari hasil penelitian atau olahan orang lain yang 

sudah menjadi berbentuk buku, karya ilmiah, artikel, serta sumber data 

lain yang menunjang dalam penulisan skripsi ini. 

4. Tehnik Pengumpulan Data. 

Dalam penelitian ini tehnik yang digunakan adalah: 

a. Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk 

mengkonstruksikan mengenai orang, kejadian, kegiatan,  motivasi, 

perasaan, yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara yang 

mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai.  

b. Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap 

gejala yang tampak pada objek penelitian. 

c. Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data melalui peninggalan yang 

tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang 

pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum, dan lain-lain yang 

berhubungan dengan masalah penelitian. 

5. Tehnik Penggolahan Data 
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Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan tehnik 

penggolahan data sebagai berikut: 

a. Editing yaitu pemeriksaan kembali semua data yang telah diperoleh 

terutama dari segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasan arti, 

kesesuaian, keselarasan, dan keseragaman kelompok data. 

b. Organizing yaitu: Menyusun dan mensistematikan data-data yang 

diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan 

sebelumnya (yang relevan dengan rumusan masalah).  

c. Penemuan hasil riset yaitu: Melakukan analisa lanjutan terhadap hasil 

pengorganisasian dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan lain 

sebagainya. Sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan tertentu yang 

sejalan dengan rumusan masalah yang ada.  

6. Tehnik Analisa Data  

Tehnik Analisa data dalam membahas dan mengolah data yang telah 

diperoleh, penulis mengunakan analisa data sebagai berikut: 

a. Metode Induktif: digunakan dalam pengumpulan data lapangan yang 

bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat 

umum. 

b. Metode Deduktif: pengumpulan data yang diperoleh kemudian 

diuraikan untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus. 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan mempermudah pembahasan dan pemahaman 

dalam skripsi yang nantinya penulis susun dengan mengelompokkan menjadi 
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empat bab, semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh yang saling 

berkaitan antara satu dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut 

adalah: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan ini terdiri dari enam point yaitu: latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, 

dan sistematika penulisan.  

BAB II: PENGERTIAN PEMBATALAN PERKAWINAN 

Bab ini merupakan serangkaian teori sebagai landasan yang digunakan 

untuk menganalisa permasalahan-permasalahan tentang pembatalan 

perkawinan. 

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN ANALISA   

Bab ini merupakan penyajian data sebagai hasil maksimal dan penggalian 

serta pengumpulan data dari lapangan yang tercangkup didalam gambaran 

umum lokasi penelitian. 

BAB IV: PENUTUP 

Pada bab ini untuk memumudahkan pembaca yang ingin mengambil 

intisari dari skripsi tersebut. Dan sekaligus pada Bab ini berisi tentang 

kesimpulan dan saran.  


