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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Posisi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo 

Nomor : 978/Pdt.G/2011/ PA. Sda. 

Diajukan surat permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan 

Agama Sidoarjo  tertanggal 14 April 2016 oleh Pemohon (46 Tahun) dengan 

nomor Register 978/Pdt.G/2011/ PA. Sda. Diajukannya surat permohonan 

pembatalan perkawinan tersebut merupakan bentuk dari adanya syarat atau 

rukun perkawinan yang telah dilanggar oleh para Termohon yang sudah 

mereka bina sejak melaksanakan pernikahan pada tanggal 06 Desember 2010. 

Pemohon (ibu kandung Termohon I dan II) bertempat tinggal di 

Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, bekerja sebagai petani, dan beragama 

islam. Sedangkan Termohon I (23 Tahun) bertempat tinggal dahulu di 

Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, akan tetapi sekarang tidak 

diketahui tempat tinggalnya dengan jelas, baik di dalam maupun di luar 

wilayah Republik Indonesia, bekerja sebagai petani dan beragama islam. 

Termohon II (28 Tahun) bertempat tinggal di Kecamatan Sukodono, 

Kabupaten Sidoarjo, tidak bekerja, dan beragama islam. 

Pada tanggal 06 Desember 2010 telah terjadi pernikahan antara Termohon 

I dan Termohon II yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama 

Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, Kutipan Akta Nikah Nomor 
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694/33/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010. Setelah  TermohonI dan 

Termohon II melangsungkan pernikahan, para Termohon hidup bersama 

sebagaimana layaknya suami istri dan kos di Kecamatan Sukodono Kabupaten 

Sidoarjo. Selama perkawinan tersebut, antara Termohon I dan Termohon II 

telah dikaruniai seorang anak  berumur 3,5 tahun. 

Berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Kecamatan Sukodono 

Kabupaten Sidoarjo Nomor: 470/87/404.7.1.23/2011 tanggal 13 April 2011 

bahwa perkawinan antara Termohon I dan Termohon II tersebut terdapat 

larangan/ tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan karena ada 

hubungna saudara kandung seibu. 

Oleh karena itu, Pemohon meminta pembatalan perkawinan yang telah 

dilakukan antara Termohon I dan Termohon II. Diantara kesungguhan 

Pemohon untuk meyakinkan Hakim dalam permohonan pembatalan 

perkawinan yang diajukan adalah bahwa selama persidangan yang jadwalnya 

telah ditetapkan oleh Hakim para pihak yaitu Pemohon dan Termohon II hadir 

dan menghadap  ke persidangan dengan sendirinya. Akan tetapi Termohon I 

tidak hadir tanpa adanya alasan yang patut dan sah sesuai Surat Panggilan 

(Relaas) Nomor: 0978/Pdt.G/2011/PA.Sda tanggal 18 April 2011 melalui 

Bupati Sidoarjo. Kemudian untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, 

Pemohon mengajukan bukti berupa foto copy surat yang telah bermaterai 

cukup dan sesuai dengan aslinya serta mengajukan beberapa saksi-saksi, yaitu: 
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1. Surat-Surat 

a. Foto copy KTP atas nama Pemohon Nomor: 12.14.11.410365.0005 

yang dikeluarkan oleh Camat Sukodono Kabupaten Sidoarjo pada 

tanggal 07  Pebruari 2008,  bermaterai cukup dan telah dicocokkan 

sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda  (P.1) ; 

b. Foto copy KTP atas nama Termohon  II Nomor : 

3515065508820001  yang dikeluarkan oleh KADIN DUK DAN 

CAPIL  Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 08  Agustus  2010,  

bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu 

oleh Ketua Majelis diberi tanda  (P.2); 

c. Foto copy   Kutipan Akta Nikah Nomor  694/33/XII/2010 tanggal  

06 Desember 2010 yang dikeluarkann oleh Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, bermaterai cukup dan 

telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis 

diberi tanda  (P.3); 

d. Foto copy   Surat Keterangan Nomor : 470/71/IV/404.7.10.11/2011 

tanggal 07 April 2011 yang dibuat oleh Kepala Desa Plumbungan 

Kecamatan  Sukodono Kabupaten Sidoarjo, bermaterai cukup dan 

telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis 

diberi tanda  (P.4); 
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e. Foto copy   Surat Keterangan Nomor : 470/87/404.7.1.23/2011 

tanggal 13  April 2011 yang dibuat oleh Kepala Desa Sumput  

Kecamatan  Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, bermaterai cukup dan 

telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis 

diberi tanda  (P. 5); 

f. Foto copy   Surat Pernyataan   tanggal 13  April 2011 yang dibuat 

oleh Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon I dan termohon 

II adalah anak kandung Pemohon, bermaterai cukup dan telah 

dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi 

tanda  (P. 6); 

2. Saksi-Saksi 

Selain bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan bukti berupa 

saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, yaitu: 

a. Saksi I, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kaur Kesra, 

bertempat tinggal di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. 

Kemudian saksi I tersebut memberikan keterangan dibawah 

sumpah yang pada intinya, bahwa saksi kenal dengan Pemohon 

sewaktu menikahkan anaknya sekitar 6 bulan yang lalu, karena 

saksi adalah warga Desa di tempat tinggal mereka. Saksi 

mengetahui Termohon II adalah anak kandung dari Pemohon 

dan menurut keterangan dari Kepala Desa  Termohon I juga 

anak kandung dari Pemohon.  
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Saksi mengetahui Termohon I  lahir tanggal 13 Nopember 

1987 dan tinggal di Kecamatan Sukahening Tasikmalaya dan 

mengetahui pernikahan Termohon I dan Termohon II, sebab 

saksi  ketika itu mengantar mereka ke KUA untuk menikah dan 

Termohon I membawa Kartu Keluarga dari Tasikmalaya. 

Termohon I termasuk dalam Kartu Keluarga tersebut, yang 

seakan–akan Termohon I anak dari Dedi Junaedi. 

Saksi tidak mengetahui Termohon I dan Termohon II 

sebelumnya sudah menikah secara sirri atau tidak. Akan tetapi 

Saksi mengetahui Termohon I dan Termohon II menikah di 

KUA pada bulan Desember 2010,   kemudian ada yang melapor 

ke KUA Sukodono,  tanggal 5 April 2011, Bu Khusnul 

Khotimah orang dari Kedayon dan mantan Ketua RT Kedayon 

melaporkan bahwa Termohon I dan Termohon II masih ada 

hubungan saudara, setelah ada pelaporan tersebut lalu Kepala 

KUA Sukodono membatalkan perkawinan Termohon I dan 

Termohon II dan buku nikah dicabut oleh Kepala KUA 

Sukodono dan sekarang Termohon I dan Termohon II 

diserahkan ke Pengadilan. 

Saksi mengetahui pada saat pembatalan yang dilakukan 

oleh Kepala KUA tersebut Termohon I diam,  begitu juga 

Pemohon, tetapi Termohon II minta agar Kepala KUA tersebut 

menyatakan sah perkawinan tersebut.  
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b. Saksi II, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, 

bertempat tinggal di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. 

Kemudian saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya 

yang pada intinya yaitu :  

Saksi mengenali Pemohon dan Termohon II, tetapi tidak 

mengenali Termohon I dan ayah Termohon II. Saksi tidak 

mengetahui perkawinan Termohon I dan Termohon II, baik 

sirri maupun di KUA, yang saksi ketahui bahwa Termohon II 

adalah anak kandung dari Pemohon, tetapi ada warga yang 

bernama Ngatijo, DPD dan media yang memberitahu saksi 

bahwa perkawinan antara Termohon I dan Termohon II adalah 

perkawinan sedarah, bahkan saksi juga mengetahui dari 

Pemohon  kalau Pemohon didemo oleh warga masyarakat 

karena perkawinan Termohon I dan Termohon II tersebut, lalu  

dilaporkan ke KUA setempat tentang  status  perkawinan 

mereka, kemudian saksi memanggil Pemohon untuk 

memberitahukan  bahwa perkawinan Termohon I dan 

Termohon II harus dibatalkan, karena ada hubungan sedarah 

(saudara kandung). 

c. Saksi III, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah 

tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sukodono Kabupaten 

Sidoarjo. Kemudian saksi tersebut memberikan keterangan 

dibawah sumpah, yang pada intinya, yaitu: saksi mengenali 
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Pemohon,  karena Pemohon sering datang ke rumah mertua 

saksi serta tidak ada hubungan apa –apa antara saksi dengan 

Pemohon. Saksi adalah yang menikahkan Termohon I dan 

Termohon II secara sirri, ketika itu ada adik Termohon II yang 

bernama Andi datang bercerita kalau Termohon I dan 

Termohon II saling suka dan minta dinikahkan dengan wali 

Nikah seorang tokoh desa dan disaksikan Orang Tua Saksi 

yang sekarang sudah meninggal dunia dan disaksikan satu 

orang lagi tapi saksi lupa namanya.  

Saksi juga mengetahui setelah Termohon I dan Termohon 

II menikah secara sirri, lalu 8 bulan kemudian mereka menikah 

secara resmi, namun setelah mereka menikah secara resmi di 

KUA, saksi diberitahu kalau perkawinan mereka digugat oleh 

masyarakat karena  perkawinannya sedarah dan Kaur serta 

Kepala Desa cerita kalau Termohon I ternyata adalah anak 

kandung Pemohon.  

Selain itu, saksi juga mengetahui ayah Termohon II 

bernama Kastari yang menikah dengan Pemohon, namun 

Kastari tidak mau tanggung jawab, kemudian Pemohon 

berhubungan dengan Parlin dan hamil lalu melahirkan 

Termohon I, saat itu umur perkawinannya hanya 1,5 bulan,  

waktu itu status Parlin mengaku masih bujang, untuk menutup 

aib, Parlin menyuruh Nur untuk menikahi Pemohon secara 
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resmi dan berhubungan suami istri, kemudian dengan Nur 

bercerai setelah Pemohon melahirkan Termohon I, setelah 

bercerai Pemohon menikah lagi dengan Sariyono secara resmi 

dan mempunyai anak yang bernama Moh. Feri Fijiagung, umur 

18 tahun, kemudian cerai lagi sebab Sariyono mempunyai 

wanita lain, lalu Pemohon menikah sirri dengan Bung Tomo 

dan mempunyai anak bernama Siti Nur Anisah, umur 8 tahun 

dan sekarang anak tersebut diambil orang lain namun sekarang 

tidak diketahui  keberadaannya, sedangkan Bung Tomo sudah 

meninggal dunia. 

Saksi mengetahui Siti Nur Anisah anak dari Pemohon 

dengan suami Bung Tomo tersebut  pada awalnya diambil oleh 

Bu Lilik tetangga Pemohon, lalu oleh Bu Lilik diserahkan 

kepada  orang lain ; Menimbang, bahwa atas keterangan para 

saksi tersebut para pihak membenarkannya;   

Berdasarkan uraian diatas, Pemohon memohon kepada 

Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengabulkan 

permohonan Pemohon, serta membatalkan perkawinan antara 

Termohon I dengan Termohon II yang dicatat pada Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo 

pada tanggal 06 Desember 2010 Nomor : 694/33/XII/2010. Dan 

Pemohon juga mohon agar menyatakan Akta Nikah  Nomor:  

694/33/XII/2010 tanggal  06 Desember 2010 yang dikeluarkan 
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oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono Kabupaten 

Sidoarjo tidak berkekuatan hukum. Dan pihak Pengadilan 

Agama membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya 

perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila  

pihak Pengadilan  Agama berpendapat lain mohon putusan 

yang seadil adilnya. 

Dan setelah menjalani persidangan Hakim mengabulkan:  

1. Mengabulkan permohonan Pemohon 

2. Membatalkan perkawinan antara Termohon I dengan 

Termohon II yang dicatat pada Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo pada tanggal  

06 Desember 2010 Nomor : 694/33/ XII/2010 

3. Menyatakan Akta Nikah  Nomor :  694/33/XII/2010 

tanggal  06 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo 

tidak berkekuatan hukum 

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya 

perkara ini sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh 

enam ribu rupiah). 

 

 



57 

 

B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menanggapi dan 

Menyelesaikan putusan No: 978/ Pdt. G/ 2011/ PA. Sda.  

Sebelum menganalisa pertimbangan Hakim dalam memutus suatu 

perkara, telah kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan putusan Hakim 

atau putusan pengadilan merupakan sesuatu yang diinginkan atau dinanti 

oleh pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka 

dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak 

yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan 

dalam perkara yang mereka hadapi.70Dan dalam suatu pembatalan 

perkawinan hal itu tidak bisa terjadi kecuali lewat putusan pengadilan, 

karena suatu pembatalan perkawinan adalah rusak atau tidak sahnya 

perkawinan karena tidak memenuhi salah satu rukun atau salah satu 

syaratnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama. 

Menurut Muhammad Yahya Harahap, secara teoritis dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dianggap 

sendirinya batal menurut hukum sampai ada ikut campur tangan 

pengadilan.71 Hal ini berdasarkan pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 

tahun 1975 yang menyatakan bahwa “batalnya suatu perkawinan hanya 

dapat diputus oleh pengadilan”.72 Pembatalan perkawinan adalah 

                                                             
70 Moh Taufik Makarao.2004. Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata. Cet I. Jakarta: PT. 

Rineka Cipta. hal. 124 
71 Yahya Harahap. 1975. Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9. Medan: CV. Zahir Trading. hal. 4 
72 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio.2007. Kitab Undang Undang Hukum Perdata: BW 

dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: 
PT. Pradnya Paramita.hal. 572 
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pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkannya akad nikah. 

Batalnya perkawinan diatur dalam Pasal 22 sampai 28 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 Kompilasi 

Hukum Islam. 

Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara permohonan 

pembatalan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II yang 

dianalisa berdasarkan hasil putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 

978/Pdt.G/2011/ PA. Sda. menimbang bahwa maksud dan tujuan 

permohonan pemohon adalah: 

a. Majelis Hakim telah menimbang, bahwa maksud permohonan 

Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas. 

b. Majelis Hakim menimbang, bahwa Pemohon dalam kedudukannya 

sebagai Ibu kandung Termohon I dan Termohon II dapat 

mengajukan pembatalan nikah sesuai maksud pasal 23 huruf a 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 73 huruf c 

Kompilasi Hukum Islam. 

c. Majelis Hakim menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut 

didasarkan atas alasan yang pada pokoknya bahwa pada tanggal  06 

Desember 2010,  Termohon I dan Termohon II telah 

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat 

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono, Kabupaten 

Sidoarjo, Kutipan Akta Nikah Nomor  694/33/ XII/2010 tanggal  
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06 Desember 2010, dan  setelah melangsungkan  pernikahan 

tersebut  Termohon I dengan Termohon II telah hidup bersama 

sebagaimana layaknya suami istri  kos di Kecamatan Sukodono, 

Kabupaten  Sidoarjo, dan selama perkawinan tersebut antara 

Termohon I dengan Termohon II telah dikaruniai  1  orang anak 

bernama : ANAK, umur 3 1/2 tahun; namun  berdasarkan Surat 

Keterangan dari Kepala Desa Kecamatan Sidoarjo Kabupaten 

Sidoarjo Nomor : 470/87/404.7.1.23/2011 tanggal 13 April 2011 

akhirnya diketahui bahwa perkawinan  antara  Termohon I dengan 

Termohon II tersebut terdapat larangan/tidak memenuhi syarat 

untuk melangsungkan perkawinan karena antara  Termohon I 

dengan Termohon II tersebut ada hubungan saudara kandung seibu. 

d. Majelis Hakim menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.V  dan  

P.VI terbukti bahwa  Termohon I dan Termohon II mempunyai 

hubungan nasab yaitu sebagai saudara kandung seibu. 

e. Majelis Hakim menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan 

Termhoon II tersebut adalah termasuk perkawinan yang dilarang, 

sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa Ayat 23 : 

Artinya   :“diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-

anakmu yang perempuan,  saudara-saudaramu yang perempuan, 

saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu 

yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara- saudaramu 

yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang 
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perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan 

sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang 

dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi 

jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu 

ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan 

diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan 

menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang 

bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; 

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 

f. Majelis Hakim menimbang, bahwa hal tersebut sesuai juga maksud  

ketentuan pasal 8 huruf (b) jo pasal 22 –UU No. 1 Tahun 1974 jo. 

Pasal 39 jo pasal 70 –angka 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam. 

g. Majelis Hakim menimbang, oleh karenanya perkawinan antara 

Termohon I dengan Termohon II yang telah dilangsungkan pada 

tanggal 06 Desember 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat 

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono, Kabupaten 

Sidoarjo, Kutipan Akta Nikah Nomor  694/33/XII/2010 tanggal 06 

Desember 2010, harus dibatalkan;  Menimbang, bahwa 

berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 

seluruh biaya dibebankan kepada Pemohon. 
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h. Majelis Hakim menimbang, bahwa memperhatikan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang 

berkaitan dengan perkara ini. 

Berkaitan dengan pertimbangan hukum hakim dalam putusan No. 

978/ Pdt.G/2011/ PA.Sda terdapat dua garis besar yang digunakan Hakim 

dalam memutus perkara tersebut, yaitu Peraturan Perundang-Undangan 

dan alat bukti. Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan Hakim 

dalam memutus perkara tersebut adalah: pasal 23 huruf a Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 73 huruf c Kompilasi Hukum Islam tentang 

para pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Dalam hal ini 

yang mengajukan perkawinan adalah ibu kandung dari Termohon I dan 

Termohon II. Perkawinan antara Termohon I dan Termohon II adalah 

perkawinan yang dilarang karena sebagaimana firman Allah dalam surat 

An Nisa’ ayat 23 tentang larangan menikah yang dikuatkan dengan pasal 8 

huruf (b) jo pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 jo 

pasal 70 angka 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam.  

Sedangkan alat bukti yang dijadikan pertimbangan hakim dalam 

memutus perkara tersebut adalah alat bukti surat, keterangan saksi dan 

adanya pengakuan. Alat bukti surat tersebut terdiri dari foto copy Surat 

Keterangan Nomor: 470/87/404.7.1.23/2011 tanggal 13  April 2011 yang 

dibuat oleh Kepala Desa Sumput  Kecamatan  Sidoarjo Kabupaten 

Sidoarjo, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya 

dan foto copy   Surat Pernyataan   tanggal 13  April 2011 yang dibuat oleh 
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Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon I dan Termohon II adalah 

anak kandung Pemohon, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai 

dengan aslinya.  

Sedangkan alat bukti keterangan saksi, telah disampaikan oleh tiga 

orang saksi yang telah diambil sumpahnya sebelum memberikan 

keterangannya. Alat bukti pengakuan terdiri adanya pengakuan dari 

Pemohon (ibu kandung) yang dibuktikan dalam surat pernyataan Pemohon 

pada tanggal 13 April 2011 yang telah bermaterai cukup dan telah 

dicocokkan dengan aslinya.  

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat peneliti analisa dalam dua 

garis besar yaitu analisa Hukum Islam dan analisa Hukum Positif. 

1. Analisa Hukum Islam  

A. Alat bukti 

Ada berbagai alat bukti yang dapat diajukan ke dalam 

persidangan di pengadilan berdasarkan Hukum Islam. Alat-alat 

bukti tersebut antara lain: Iqrar (pengakuan), Syahadah (saksi), 

Yamin (sumpah), Riddah (murtad), Maktubah (bukti tertulis), 

Tabayyun (pemeriksaan koneksitas), Alat bukti untuk bidang 

pidana.73 

                                                             
73 Sulaikin Lubis. 2008. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta: 

Prenada. hal.139 
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Merujuk pada putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 

978/ Pdt. G/ 2011/ PA. Sda terdapat beberapa alat bukti yaitu:   

pertama, Iqrar (pengakuan) dari Pemohon tentang status Termohon 

1 dan Termohon 11 adalah anak kandung Pemohon yang 

dibuktikan dengan surat pernyataan Pemohon pada tanggal 13 

April 2011 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan 

dengan aslinya. Kedua, Syahadah (kesaksian) dari tiga orang saksi 

yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi 

syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia 

lihat, dengar, dan ia alami sendiri, sehingga keterangan ketiga 

orang saksi tersebut sudah memenuhi kriteria saksi. Ketiga, Yamin 

(sumpah) yang dilakukan ketiga orang saksi sebelum memberikan 

keterangannya di muka sidang pengadilan untuk memberikan 

keterangan yang sebenarnya. Karena kebenaran keterangan saksi 

akan mempengaruhi dari putusan pengadilan. Keempat, Maktubah 

(bukti tertulis) yang menyatakan bahwa Termohon I dan Termohon 

II adalah saudara seibu yang dibuktikan dengan : 

a) Foto copy Surat Keterangan Nomor: 

470/87/404.7.1.23/2011 tanggal 13  April 2011 yang 

dibuat oleh Kepala Desa Sumput  Kecamatan  Sidoarjo 

Kabupaten Sidoarjo, bermaterai cukup dan telah 

dicocokkan sesuai dengan aslinya. 
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b) Foto copy   Surat Pernyataan   tanggal 13  April 2011 

yang dibuat oleh Pemohon yang menyatakan bahwa 

Termohon I dan termohon II adalah anak kandung 

Pemohon, bermaterai cukup dan telah dicocokkan 

sesuai dengan aslinya. 

2. Analisa Hukum Positif 

 Menurut M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya Hukum Acara 

Perdata menyatakan bahwa alat bukti (bewijsmiddel) adalah suatu hal 

berupa bentuk dan jenis yang dapat membantu dalam hal memberi 

keterangan dan penjelasan tentang sebuah masalah perkara untuk 

membantu penilaian hakim di dalam pengadilan. Jadi, para pihak yang 

berperkara hanya dapat membuktikan kebenaran dalil gugat dan dalil 

bantahan maupun fakta- fakta yang mereka kemukakan dengan jenis atau 

bentuk alat bukti tertentu. Hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia 

sampai saat ini masih berpegang kepada jenis dan alat bukti tertentu saja.  

  Mengenai alat bukti yang diakui dalam acara perdata diatur 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1866 dan pasal 

164 HIR yaitu: tulisan/surat, saksi-saksi, persangkaan, pengakuan, 

sumpah. Dalam pertimbangan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo 

Nomor: 978/ Pdt. G/ 2011/ PA. Sda terdapat alat bukti surat dan 

keterangan saksi.  
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A. Alat Bukti Surat 

Pertimbangan hukum Hakim dalam putusannya Nomor: 

978/Pdt.G/2011/ PA. Sda sudah tepat dimana hakim dalam 

pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Pemohon 

memohon Termohon I dan Termohon II untuk membatalkan 

perkawinan antara Termohon I dan Termohon II dan 

menyatakan perkawinannya putus. Pertimbangan hukumnya 

sudah tepat, yaitu berdasarkan bukti P.V  dan  P.VI terbukti 

bahwa  Termohon I dan Termohon II mempunyai hubungan 

nasab yaitu sebagai saudara kandung seibu. 

Jika terjadi keadaan tersebut sudah bisa dipastikan 

bahwa kehidupan bahagia tidak akan terjadi dan akan memicu 

konflik lain yang mana hal ini tidak sesuai dengan maksud 

adanya perkawinan sebagaimana diuraikan dalam pasal 2 ayat 1 

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

disebutkan  Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut 

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. 

Disebutkan menurut hukum masing-masing agamanya 

dan kepercayaannya menunjukkan, bahwa perkawinan itu 

dilaksanakan atas dasar agama yang dianut oleh para pihak 

tersebut. Apabila agamanya islam, maka menggunakan hukum 

islam dalam hal syarat, rukun, syarat sah dan sebagainya. 
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Apabila menurut hukum islam pernikahan tersebut tidak 

memenuhi syarat atau rukun nikah, maka perkawinan tersebut 

dapat dibatalkan sesuai pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa pada 

dasarnya perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak 

memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. 

“Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai 

hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian, sehingga 

perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/ jasmani, tetapi 

juga mempunyai unsur batin/ rohani.”74 

Adapun untuk memutuskan hubungan perkawinan itu 

maka hakim pengadilan dapat memutuskan perkawinan dengan 

cara memfasakh, atau dengan membatalkan perkawinan. 

Pengertian fasakh menurut bahasa (Al Abu Luwis M’lufi) 

adalah merusakkan pekerjaan atau akad sementara itu menurut 

istilah syar’i fasakh aqad (perkawinan) adalah membatalkan 

akad perkawinan dan memutuskan tali perhubungan yang 

mengikat antara suami-istri. Dikaitkan dengan perkawinan 

saudara seibu, maka hal tersebut dapat dimasukkan kedalam 

fasakh yang berkehendak kepada putusan hakim dan perkawinan 

saudara seibu ini harus dibuktikan di depan sidang pengadilan. 

                                                             
74 Muhammad Idris Ramulyo. 2004. Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Bumi Angkasa.  hal.2 
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Sehubungan dengan hal tersebut Pengadilan Agama Sidoarjo 

dalam hal ini memutuskan perkara antara pihak Pemohon, 

Termohon I dan Termohon II. Dalam hal pembuktian bahwa 

Termohon I dan Termohon II adalah saudara seibu, hal ini 

dibuktikan antara lain dengan : 

a) Foto copy Surat Keterangan Nomor: 

470/87/404.7.1.23/2011 tanggal 13  April 2011 yang 

dibuat oleh Kepala Desa Sumput  Kecamatan  Sidoarjo 

Kabupaten Sidoarjo, bermaterai cukup dan telah 

dicocokkan sesuai dengan aslinya. 

b) Foto copy   Surat Pernyataan   tanggal 13  April 2011 

yang dibuat oleh Pemohon yang menyatakan bahwa 

Termohon I dan termohon II adalah anak kandung 

Pemohon, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai 

dengan aslinya. 

B. Alat Bukti Keterangan Saksi  

Ketentuan yang harus dipenuhi agar keterangan saksi 

dapat dianggap sebagai alat bukti serta memiliki kekuatan 

pembuktian yaitu: 
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1. Orang yang Cakap 

Orang yang cakap adalah orang yang tidak dilarang 

menjadi saksi menurut Pasal 145 HIR, Pasal 172 RBG dan 

Pasal 1909 KUH Perdata antara lain, pertama keluarga 

sedarah dan semenda dari salah satu pihak menurut garis 

lurus, kedua suami atau istri dari salah satu pihak 

meskipun sudah bercerai (Vide Putusan 

MA No.140 K/Sip/1974. Akan tetapi mereka dalam 

perkara tertentu dapat menjadi saksi dalam perkara 

sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) HIR dan 

Pasal 1910 ayat (2) KUH Perdata. ketiga anak-anak yang 

belum cukup berumur 15 (lima belas) tahun (Vide Pasal 

145 ke-3 HIR dan Pasal 1912 KUH 

Perdata), keempat orang gila meskipun terkadang terang 

ingatannya (Vide Pasal 1912 KUH Perdata), kelima orang 

yang selama proses perkara sidang berlangsung 

dimasukkan dalam tahanan atas perintah hakim (Vide 

Pasal 1912 KUH Perdata). 

2. Keterangan Disampaikan di Sidang Pengadilan 

Alat bukti saksi disampaikan dan diberikan di depan 

sidang pengadilan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 144 

HIR, Pasal 171 RBG dan Pasal 1905 KUH Perdata. Menurut 
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ketentuan tersebut keterangan yang sah sebagai alat bukti 

adalah keterangan yang disampaikan di depan persidangan. 

3. Diperiksa Satu Persatu 

Syarat ini diatur dalam Pasal 144 ayat (1) HIR dan 

Pasal 171 ayat (1) RBG. Menurut ketentuan ini, terdapat 

beberapa prinsip yang harus dipenuhi agar keterangan saksi 

yang diberikan sah sebagai alat bukti. Hal ini dilakukan 

dengan cara, pertama menghadirkan saksi dalam 

persidangan satu per satu, kedua memeriksa identitas saksi 

(Vide Pasal 144 ayat (2) HIR), ketiga menanyakan 

hubungan saksi dengan para pihak yang berperkara. 

4. Mengucapkan Sumpah 

Syarat formil yang dianggap sangat penting ialah 

mengucapkan sumpah di depan persidangan, yang berisi 

pernyataan bahwa akan menerangkan apa yang sebenarnya 

atau voirdire, yakni berkata benar. Pengucapan sumpah 

oleh saksi dalam persidangan, diatur dalam Pasal 147 HIR, 

Pasal 175 RBG, dan Pasal 1911 KUH Perdata, yang 

merupakan kewajiban saksi untuk bersumpah/berjanji 

menurut agamanya untuk menerangkan yang sebenarnya, 

dan diberikan sebelum memberikan keterangan yang 

disebut dengan ”Sistim Promisoris”. 
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5. Keterangan Saksi Tidak Sah Sebagai Alat Bukti 

Menurut Pasal 169 HIR dan Pasal 1905 KUH 

Perdata, keterangan seorang saksi saja tidak dapat 

dipercaya, sehingga minimal dua orang saksi (unus testis 

nullus testis) harus dipenuhi atau ditambah alat bukti lain. 

6. Keterangan Berdasarkan Alasan dan Sumber Pengetahuan 

Keterangan berdasarkan alasan dan sumber 

pengetahuan diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 

1907 ayat (1) KUH Perdata. Menurut ketentuan ini 

keterangan yang diberikan saksi harus memiliki landasan 

pengetahuan dan alasan serta saksi juga harus melihat, 

mendengar dan mengalami sendiri. 

7. Saling Persesuaian 

Saling persesuaian diatur dalam Pasal 170 HIR dan 

Pasal 1908 KUH Perdata. Dalam ketentuan ini ditegaskan 

bahwa, keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti, 

hanya terbatas pada keterangan yang saling bersesuain 

atau mutual confirmity antara yang satu dengan yang lain. 

Artinya antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain 

atau antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, 

terdapat kecocokan, sehingga mampu memberi dan 
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membentuk suatu kesimpulan yang utuh tentang persitiwa 

atau fakta yang disengketakan. 

Merujuk pada keterangan saksi pada putusan Pengadilan Agama 

Sidoarjo Nomor: 978/ Pdt. G/ 2011/ PA. Sda telah memenuhi syarat untuk 

memberikan keterangan saksi di muka sidang pengadilan agama sidoarjo. 

Ketiga saksi yang diajukan oleh pemohon telah memenuhi syarat untuk 

dijadikan saksi yaitu: cakap, keterangan disampaikan di sidang pengadilan, 

memberikan keterangannya di bawah sumpah, diperiksa satu persatu, 

keterangan saksi tidak sah sebagai alat bukti, keterangan berdasarkan 

alasan dan sumber pengetahuan dan adanya persesuaian keterangan saksi 

dengan saksi lainnya. Sehingga, nilai kekuatan pembuktian dari 

keterangan saksi sangat kuat dan dapat dijadikan sebagai alat bukti.  

Berdasarkan beberapa fakta diatas dapat peneliti simpulkan bahwa 

pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini telah cukup juga telah 

bercermin pada pasal 8 huruf b jo pasal 22 Undang-Undang No.1 Tahun 

1974 jo pasal pasal 39 jo pasal 70 angka 1 huruf b Kompilasi Hukum 

Islam. Pasal diatas mengatur tentang larangan perkawinan antara dua 

orang yang masih berhubungan darah, dalam garis keturunan menyamping 

yaitu antar saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara 

seorang dengan saudara neneknya. Apabila perkawinan tersebut tetap 

dilangsungkan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan karena tidak 

memenuhi syarat dan rukun nikah. Suatu perkara pembatalan perkawinan 
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karena saudara seibu berakibat pada jatuhnya putusan pengadilan terhadap 

permohonan pembatalan perkawinan tersebut.  

Putusan Hakim Pengadilan (dictum) tentunya berdasarkan apa 

yang dimohonkan. Namun putusan tersebut kadang tidak seluruhnya dapat 

dikabulkan, karena kadang putusan tersebut hanya mengabulkan sebagian. 

Namun inti dari dictum adalah apakah hakim dapat memutuskan suatu 

perkawinan itu oleh karena adanya pembatalan perkawinan serta 

memutuskan perkawinan oleh karena dibatalkan dan masalah perwalian 

serta pewarisan anak. 

Dalam hal putusan hakim (dictum) yang menyatakan suatu 

perkawinan batal demi hukum di atur dalam pasal 70 Kompilasi Hukum 

Islam, sedangkan perkawinan dapat dibatalkan di atur dalam pasal 22, 24, 

26, 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 71 dan 72 

Kompilasi Hukum Islam. Batalnya suatu perkawinan yang terkandung 

dalam pasal 28 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah setelah keputusan 

pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat 

diberlangsungkannya perkawinan, begitu pula yang terkandung dalam 

pasal 74ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.  

Sementara itu, dalam kasus pembatalan perkawinan karena saudara 

seibu, putusan hakim juga bersandar pada QS. An Nisa 23 tentang 

larangan menikah :  
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“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang 
perempuan75; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara 
bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; 
anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak 
perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang 
menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu 
(mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri 
yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan 
isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu 
mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu 
(menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan 
yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; 
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” 

 

                                                             
75 Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan 

anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga 
yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, 
menurut Jumhur ulama termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharaannya. 
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C. Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Karena Saudara Seibu 

Antara Hukum Islam dan Hukum Positif 

1. Status Anak Menurut KHI 

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia, 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sebagai realisasi madzhab di 

Indonesia. Fiqh ini sebagai hasil dari pembaharuan Hukum Islam di  

Indonesia dan muncul karena adanya pandangan bahwa ada 

pemaksaan adat istiadat yang tidak cocok dengan kepribadian bangsa 

Indonesia adalah sebuah kesalahan.76 Oleh karenanya, Hukum Islam 

dinyatakan sebagai hukum yang hidup di masyarakat Islam Indonesia. 

Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa anak yang sah 
adalah : 

a.) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang 
sah; 

b.) Hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan 
dilahirkan oleh isteri tersebut. 

Berdasarkan pasal tersebut bahwa anak yang sah memiliki dua 

sifat, pertama anak sah adalah anak berdasarkan pembuahan antara 

suami-istri secara alami (hubungan suami-istri) dan anak yang 
                                                             

76 Nourrouzzaman. Shiddiqie. 1997.  Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya. 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hal.231 
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dilahirkan berdasarkan pembuahan suami-istri di luar rahim dengan 

mediasi ilmu kedokteran. Dengan kata lain, bayi tabung.77 

Oleh karena itu, untuk membuktikan bahwa itu adalah anak yang 

sah maka diperlukan bukti yang otentik sebagai asal usul anak. Dalam 

hal ini, Pengadilan memiliki andil untuk menetapkan status anak 

tersebut setelah diverifikasi dan diteliti dengan berbagai bukti lainnya. 

Hal ini dijelaskan dalam pasal 103 KHI sebagai berikut: 

a.) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta 
kelahiran atau bukti lainnya; 

b.) Bila akta kelahiran atau bukti lainnya yang tersebut dalam ayat 
1tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan 
penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan 
pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah; 

c.) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama yang tersebut dalam 
ayat 2, maka instansi Pencatat kelahiran yang ada dalam daerah 
hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta 
kelahiran bagi anak yang bersangkutan.78 

Rumusan anak sah bagian kedua merupakan pembaharuan hukum 

dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya bayi tabung. Ketentuan 

ini merupakan legitimasi kebolehan menggunakan teknologi 

kedokteran dalam hal konsepsi (pembuahan) janin (anak) dalam 

kandungan. Menurut ketentuan ini dapat diketahui bahwa: 

a. Pembuahan anak di luar rahim itu sah dan dibolehkan 

                                                             
77 Dedi Supriyadi dan Mustofa. 2009. Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam. 

Bandung: Pustaka Al Fikri. hal.119 

78 Ibid.  
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b. Pembuahan itu berasal dari sperma suami istri yang sah dan 

dilahirkan oleh istri itu sendiri 

c. Tidak dibenarkan menggunakan atau menyewa Rahim 

perempuan lain.79 

Rumusan anak sah pada point a sama persis dengan rumusan 

dalam Undang-Undang Perkawinan, yang dapat ditarik pengertian, 

bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan dan 

sebagai akibat perkawinan yang sah. 

Kemudian bila penjelasan di atas di hubungkan dengan akibat 

perkawinan yang batal demi hukum, Kompilasi Hukum Islam 

berpendapat dalam pasal 75 yang berbunyi: 

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut 

terhadap: 

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

b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; 

c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan 
beriktikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan 
mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 

Dari pasal 75 point b Kompilasi Hukum Islam yang disebutkan 

di atas, jelas bahwa status anak yang dilahirkan dari perkawinan yang 

batal masih disebut sebagai anak sah, sebab keputusan pembatalan 

                                                             
79 Sidik Tono dan Amir Mualim. 1999. Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam 

Dalam Tata Hukum Indonesia. Yogyakarta: UI Press. hal.106 
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perkawinan tidak berlaku surut bagi anak-anak yang dilahirkannya 

meskipun keputusan pembatalan perkawinan tersebut untuk selamanya 

dan tidak berkesempatan untuk rujuk kembali. Sehingga status anak 

yang terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 978/ 

Pdt. G/ 2011/ PA. Sda tersebut adalah anak sah dan memiliki hak 

perwalian dan waris dari ayah biologisnya.  

2. Status Anak Menurut Hadist Nabi Tentang Nasab 

 Berketurunan merupakan tujuan pokok diantara tujuan 

pernikahan.  Hal ini merupakan kecintaan laki-laki  sebagai akar 

rumah tangga, begitu juga bagi perempuan. Karena setiap manusia 

ingin namanya tetap ada dan berlanjut pengaruhnya.80 Dalam hukum 

Islam berketurunan biasa disebut dengan istilah nasab. Secara bahasa 

nasab berarti  al qarabah atau kedekatan dalam hubungan keluarga. 

Kedekatan tersebut baik hubungan darah atau karena adanya 

perkawinan.81 

    
  
  
    
     

Dan Dia lah Tuhan Yang menciptakan manusia dari air, lalu 
dijadikannya (mempunyai) titisan baka dan penalian keluarga 
(persemendaan); dan sememangnya Tuhanmu berkuasa (menciptakan 
apa jua Yang dikehendakiNya). (QS. Al Furqon: 54) 

                                                             
80 Ali Yusuf as Subki. 2010. Fikih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam. 

Penerjemah Nurkhozin. Nidhomul Usroh fi al islami. Jakarta: Amzah. hal. 251 
81 Sa’ad Abu Jubab.1993. Qomus al Fiqh: Lughatan. Damaskus: Dar al Fikr. hal.350 
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  Nasab seperti yang disebutkan al Farra’, diartikan sebagai 

hubungan dimana terdapat larangan perkawinan diantaranya. Akar 

suatu nasab dalam pandangan Ulama’ Fikih adalah mulai dari bapak 

dan ibu sampai ke atas dan dari anak sampai ke bawahnya. Sedangkan 

secara istilah, seperti yang dicatat oleh Jumni Nelli, yaitu: 

a. Nasab adalah keturunan ahli waris atau keluarga yang berhak 

menerima harta warisan karena adanya pertalian darah atau 

keturunan. 

b. Nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan 

darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah. Dan 

nasab merupakan salah satu pondasi yang kokoh dalam 

membina suatu kehidupan rumah tangga yang bia mengikat 

pribadi berdasarkan kesatuan dara. 

c. Menurut Wahbah al Zuhaily nasab didefinisikan sebagai suatu 

sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan 

kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah. Misalnya seorang 

anak adalah bagian dari ayahnya, dan seorang ayah adalah 

bagian dari kakeknya. Dengan demikian orang-orang yang 

serumpun nasab adalah orang-orang yang satu pertalian darah. 

d. Sedangkan menurut Ibn Arabi nasab didefinisikan sebagai 

ibarat dari hasil percampuran air antara seorang laki-laki 

dengan seorang wanita menurut keturunan-keturunan syar’i. 
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Dalam perspektif fikih proses penetapan nasab tidak pernah 

memberikan suatu definisi yang jelas tentang nasab yang sah, namun 

dari berbagai sumber terutama yang dinukilkan dari Al Qur’an dan As 

Sunnah, dapat diketahui bahwa Islam sangat memberikan batasan yang 

jelas tentang nasab tersebut.82 Dalam syariat islam diakui bahwa hanya 

nasab yang sah saja yang berhak dijadikan ukuran suatu hubungan 

darah dalam keluarga yaitu ketika melalui proses akad perkawinan 

yang sah pula. Dalam Al Qur’an disebutkan secara implisit tentang 

kesucian nasab dalam Islam, yaitu:  

  
  

    
   

  
    

Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-
isteri mereka atau budak yang mereka miliki 83; Maka Sesungguhnya 
mereka dalam hal Ini tiada tercela. (Q.S. Al-Mu’minun: 5-6) 

 Dalam ayat lain juga disebutkan bahwa Allah melarang manusia 

untuk mendekati zina, perbuatan yang akhirnya juga akan melahirkan 

anak yang berstatus anak zina. Demikian ayat ini menyebutkan : 

                                                             
82 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. 2006. Hukum Perdata Islam di Indonesia. 

Jakarta: Prenada Media. Hal.277 
83 Maksudnya: budak-budak belian yang didapat dalam peperangan dengan orang kafir, 

bukan budak belian yang didapat di luar peperangan. dalam peperangan dengan orang-orang kafir 
itu, wanita-wanita yang ditawan Biasanya dibagi-bagikan kepada kaum muslimin yang ikut dalam 
peperangan itu, dan kebiasan Ini bukanlah suatu yang diwajibkan. imam boleh melarang kebiasaan 
ini. Maksudnya: budak-budak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersama-samanya. 
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Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah 
suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. (Q.S. Al- Isra’: 
32) 

 Oleh karena itu, nasab menjadi suatu pondasi yang kuat dalam 

membangun keluarga yang kokoh, didalamnya terikat sebuah ikatan 

darah yang kuat, kesatuan benih dan keturunan. Seorang anak menjadi 

bagian dari bapaknya dan seorang bapak menjadi bagian dari anaknya. 

Nasab menjadi sebuah jejaring yang menguatkan hubungan keluarga, 

dan menjadi nikmat mulia yang dikaruniakan Allah kepada manusia, 

karna jika tidak maka akan kacau hubungan darah dan akan hancur 

kemaslahatan yang ada didalamnya. Demikian itu pula, tidak akan 

tercapai hubungan yang harmonis, kasih sayang, dan rahmat diantara 

para individu didalamnya. Maka dari itu, Allah sangat menjaga dan 

memelihara kelanggengan nasab manusia.84 

Perkawinan yang sah akan melahirkan anak yang sah pula, jika 

pembuahan dan kelahirannya dilakukan pada saat berlangsungnya 

perkawinan yang sah. Lain halnya anak zina yang diartikan oleh para 

ahli fikih sebagai anak yang lahir dari hubungan (badan) antara laki-

                                                             
84 Wahbah Zuhaili, Op.Cit. Juz 10. hal.1 
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laki dan perempuan tanpa dengan status perkawinan yang sah.85 dalam 

suatu hadis disebutkan : 

دْ بِْن ِزیَاٍد قَاَل َسِمعْ  دَّ ثَنَا ُمَحمَّ  ى هللاُ لَّ ُت؛ اَبَا ھَُرْیَرةٍ قَاَل النَبِيُّ صَّ حَّ
 الَولَدُ ِلْلِفَراِش ، َوِللْعَاِھِر اْلَحْجرُ  مَ لَّ سَّ وَ  ھِ یْ لَ عَ 

“Nasab seorang anak itu dinisbatkan kepada kedua orang tuanya 
yang melakukan persetubuhan dalam perkawinan yang sah, 
sedangkan bagian bagi yang berzina itu batu.”86 

Dalam konteks hadis ini, menurut Al-Syaukani dalam nail al- 

authar, bahwa penentuan keturunan (nasab) seseorang hanya di 

hubungkan kepada bapak, setelah adanya kepastian antara kedua sumi 

istri telah melakukan hubungan badan, serta dengan akad pernikahan 

yang sah. Menurut Ibnu Qayyim, seperti dikutip Al-Syaukani, kata 

“firasy” dalam hadis ini menjadi dasar pembuktian nasab dalam islam. 

Menurut Wahbah Zuhaili, hadis ini menunjukkan bahwa nasab 

hanya diambil dari bapak dan ibu yang menjalin hubungan perkawinan 

yang sah. Firasy diartikan sebagai perempuan yang telah diketahui 

oleh khalayak umum, bahwa ia adalah istri (dari lelaki) yang sah.87 

Dari penjelasan diatas, bahwa dalam islam pengakuan atas anak 

oleh orang tua (termasuk pula dengan nasabnya yang sah) hanya bisa 

dilakukan ketika perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang 

melahirkan yang telah terikat hubungan yang sah sebagai suami istri. 
                                                             

85 Amiur Nurudin, dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. Hukum Perdata Islam Studi Kritis 
Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI. Jakarta: Kencana. 

86 Hadist Riwayat Imam Bukhori Nomor 6252 dalam Hadist Eksplorer Bab Manidda’a 
Akhan atau Ibna akhi 

87 Wahbah Zuhaili. Op.Cit. Juz 10.hal.3 
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Dengan kata lain, anak sah hanya boleh diakui dengan akad pernikahan 

yang sah pula. Oleh karena itu, jelaslah bahwa anak-anak yang 

dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah tetap berkedudukan 

sebagai anak sah, meskipun suatu saat terjadi pembatalan perkawinan. 

Sebab kata firasy dalam hadis diatas dapat dipahami yaitu mereka yang 

mempunyai alas tidur dengan kata lain pemilik alas tidur tersebut 

setelah adanya perkawinan yang sah adalah laki-laki yang menjadi 

suaminya.  

Selain itu dalam pandangan ulama fikih dikenal juga dengan 

istilah anak subhat. Menurut Jawad Al-Mughniyyah, mengutip dari 

berbagai pandangan ulama, anak subhat yaitu anak yang dilahirkan 

dari pencampuran (persetubuhan) subhat, hal ini terjadi manakala 

seorang laki-laki mencampuri seorang wanita lantaran tidak tahu 

bahwa wanita tersebut haram untuk dicampuri, baik karena haram 

untuk selamanya atau bersifat sementara. Subhat terbagi dua yaitu 

subhat dalam akad, dan subhat dalam tindakan.88 

a. Subhat dalam akad adalah manakala seorang laki-laki 

melaksanakan akad nikah dengan seorang wanita seperti biasa, 

tapi ternyata akadnya fasid. 

b. Subhat dalam tindakan, yaitu manakala seorang laki-laki 

mencampuri seorang wanita tanpa adanya akad antara keduanya, 
                                                             

88 Muhammad Jawad Mughniyyah. 2001. Fiqh Lima Mazhhab. Penerjemah Masykur AB 
dkk. Jakarta: Lentera. Cet VII. hal. 389 
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baik sah maupun fasid, semata-mata karena tidak sadar 

melakukannya bahwa wanita tersebut tidak halal dicampurinya. 

Nasab hasil persetubuhan subhat ini dianggap sah oleh para ulama, 

sehinnga seorang anak dapat ditetapkan pada bapaknya. Kalaupun 

seorang lelaki tersebut tidak mengakuinya, maka tidak akan menafikan 

adanya nasab (secara hakiki), bahkan lelaki tersebut dipaksa untuk 

mengakui. Alasan anak hasil pembatalan perkawinan karena saudara 

seibu digolongkan sebagai anak subhat, karena perkawinan yang 

mereka lakukan sejatinya batal, namun karena pelaku meyakini sah 

disebabkan ketidaktahuannya bahwa mereka adalah saudara seibu. 

Hal ini sesuai dalam kitab al-Mausu’ah al-Fiqhiyah, 8/123:  

ویتفقون كذلك على وجوب العدة وثبوت النسب في النكاح المجمع على فساده 

بالوطء ، كنكاح المعتدة , وزوجة الغیر ، والمحارم ، إذا كانت ھناك شبھة 

الحد , بأن كان ال یعلم بالحرمة ; وألن األصل عند الفقھاء : أن كل نكاح تسقط

 یدرأ فیھ الحد ، فالولد الحق بالواطئ

Ulama juga sepakat wajibnya iddah dan sahnya nasab dari hasil 

pernikahan yang disepakati batalnya, seperti menikahi wanita di masa 

iddah, atau menikahi istri orang lain, atau menikahi mahram, jika di 

sana ada syubhat, yang menyebabkan gugurnya hukuman zina, yaitu 

dia tidak mengetahui haramnya pernikahan tersebut. Kaidah yang 

ditetapkan para ulama, bahwa semua pernikahan (yang batal) namun 
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tidak berhak mendapatkan hukuman zina, maka anak dinisbatkan 

kepada bapak biologisnya. 

Sehingga penulis berpendapat status anak yang terdapat pada 

putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 978/ Pdt. G/ 2011/ PA. 

Sda yang menyatakan bahwa anak yang dihasilkan dari pembatalan 

perkawinan karena saudara seibu dianggap sebagai anak subhat yang 

tetap dianggap sebagai anak sah.  Sehingga anak tersebut tetap 

bernasab kepada bapaknya dan berhak atas perwalian serta warisnya.  

3. Status Anak Menurut Hukum Positif 

Dalam KUH Perdata dan juga dalam UU Perkawinan berlaku 

prinsip bahwa keturunan yang sah didasarkan atas suatu perkawinan yang 

sah. Hal ini menjelaskan bahwa keturunan yang sah yang dimaksud 

diatas adalah anak sah termasuk dari anak dan seterusnya kebawah. Pasal 

250 KUH Perdata mengemukakan bahwa “tiap anak yang dilahirkan atau 

ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai 

bapaknya”. Dari pasal diatas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan 

yaitu : 

Kata “sepanjang perkawinan” artinya sejak perkawinan itu ada 

sampai perkawinan itu putus. Perkawinan ada, sejak perkawinan 

dilangsungkan secara sah sampai perkawinan itu putus karena perceraian, 

baik cerai mati atau cerai hidup. 
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Kemudian pada kata “ ditumbuhkan” merupakan terjemahan dari 

kata verwekt yang bisa juga diberikan arti “dibenihkan”. Kata suami dalam 

rangkaian kata-kata memperoleh si suami sebagai ayahnya, mempunyi arti 

suami dari perempuan yang melahirkan anak tersebut. 

Dari penjelasan diatas, terdapat dua ukuran yang dipakai oleh 

pembuat undang-undang untuk menetapkan siapa ayah seorang anak, jika 

anak tersebut lahir dalam suatu keluarga, yang orang tuanya menikah 

secara sah. Selanjutnya, dari bunyi ketentuan pasal 250 tersebut diatas, 

orang menyimpulkan bahwa “anak yang lahir sepanjang perkawinan bapak 

ibunya, dan anak yang dibenihkan didalam perkawinan bapak ibunya 

adalah anak sah dari kedua orang tuanya artinya ukuran pertama ayah dari 

seorang anak tersebut adalah bapak/ayah yang membuahi perempuan yang 

melahirkan anak tersebut di dalam perkawinan. 

Sedangkan ukuran kedua siapa ayah dari anak yang dilahirkan 

dalam perkawinan orang tua mereka adalah berangkat dari anggapan 

bahwa yang membuahi sesuai dengan umumnya terjadi yaitu suami si 

perempuan yang melahirkan itu adalah ayahnya. Akan tetapi jika 

kenyataannya berbeda, maka ayah dari seorang anak tersebut adalah suami 

si perempuan yang melahirkan anak tersebut meskipun suami tersebut 

tidak pernah membuahi si perempuan tersebut. 

 Sebagaimana yang telah diketahui bahwa anak-anak yang tumbuh 

atau dilahirkan sepanjang perkawinan ayah dan ibunya disebut anak sah. 
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Oleh karena itu, manakala anak-anak yang dilahirkan dari ayah dan ibu 

yang tidak terikat dalam suatu perkawinan disebut anak-anak tidak sah 

atau anak-anak luar kawin (onwettige, onechte, natuurlijke kinderen).89 

 

 Merujuk pada putusan Pengadilan Agama Sidoarjo 978/ Pdt. G/ 

2011/ PA. Sda tentang pembatalan perkawinan karena saudara seibu, 

menurut penulis status anak yang dihasilkan dari pembatalan perkawinan 

tersebut dianggap sebagai anak sah. Sehingga anak tersebut dinisbatkan 

kepada ayah biologisnya dan berhak atas perwalian dan warisan dari 

ayahnya. 

 

 

 

                                                             
 




