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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia, baik laki-laki maupun wanita pada fitrahnya akan memiliki rasa 

suka atau tertarik pada lawan jenis. Islam menjadikan pernikahan sebagai jalan 

terhormat untuk memformat kasih sayang di antara dua jenis manusia tersebut. 

Dengan pernikahan itu pula akan terlahir keturunan secara terhormat. Oleh 

karena itu wajar jika pernikahan merupakan suatu peristiwa yang diharapkan 

oleh mereka yang memiliki kesucian fitrah. 

Perkawinan adalah sunatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan 

dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan karenanya 

menurut Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan 

terdiri dari dua pasangan, misalnya, air terdiri dari oksigen dan hydrogen, listrik, 

ada positif dan negatifnya dan sebagainya.
1
 Apa yang telah dinyatakan Sarjana 

Ilmu Alam tersebut sesuai dengan pernyataan Allah dalam al-Quran: QS. Az- 

Zariyat (51): 49. 

                

Artinya: Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu 

mengingat akan kebesaran Allah. 
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Ayat di atas mengindikasikan bahwa segala sesuatu yang Allah ciptakan 

itu selalu berpasang-pasangan. Allah menjadikan makhluk-Nya berpasang-

pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan 

jantan dan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Hikmahnya 

adalah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup dua sijoli, hidup 

suami isteri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Maka dari itu 

haruslah diadakan ikatan dan pertalian yang kokoh yang tak mungkin putus dan 

diputuskannyalah ikatan akad nikah atau ijab kabul perkawinan.
2
 

Islam megatur hukum Perkawinan  dengan amat teliti dan terperinci, 

untuk membawa manusia hidup berkehormatan.
3
 Perkawinan adalah ikatan lahir 

batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa.
4
 

Perkawinan bertujuan bukan hanya untuk mendapatkan keturunan yang 

sah dan baik yang akan menghiasi kehidupan rumah tangga, tetapi perkawinan 

juga bertujuan untuk mendapatkan kebahagian dan ketenangan dalam hidup baik 

didunia maupun diakhirat, oleh karena itu salah satu syariat Islam adalah Nikah. 
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Setiap manusia diperintahkan Allah untuk menikah dan membentuk keluarga 

yang sakinah mawaddah warahmah. Hal ini ditegaskan Allah dalam Al-qur’an: 

                               

              

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih 

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.(Q.S. ar-Rum: 21)
5
 

  

Pentingnya arti dan tujuan perkawinan, maka segala sesuatu yang 

berkenan dengan perkawinan diatur oleh hukum Islam dan Negara dengan 

terperinci dan lengkap. Suatu perkawinan adalah sah baik menurut agama 

maupun hukum negara bilamana dilakukan dengan memenuhi segala rukun dan 

syaratnya serta tidak melanggar larangan perkawinan. Perkawinan merupakan 

suatu peristiwa yang amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan 

maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan 

perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk 

yang berkehormatan . Manusia sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai derajat 

yang paling tinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya dalam kehidupannya 

memiliki kebutuhan biologis yang merupakan tuntutan naluriah. Pergaulan hidup 
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rumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan rasa kasih saying antara 

suami istri.  

Dalam perkawinan akan didapat keturunan yang sehat jasmani, rohani 

dan mampu menjadi generasi penerus yang tangguh. Seperti telah diungkapkan 

dimuka bahwa naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai 

keturunan yang sah keabsahan anak keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, 

masyarakat, negara dan kebenaran keyakinan agama Islam memberi jalan untuk 

itu. Agama memberi jalan hidup manusia agar hidup bahagia di dunia dan 

akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat dicapai dengan hidup berbakti kepada 

Tuhan secara sendiri-sendiri, berkeluarga dan bermasyarakat. Kehidupan 

keluarga bahagia umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak.
6
 

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 telah 

ditentukan pengertian perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu perkawinan 

yang dilakukan orang Islam adalah sah apabila mengikuti ajaran Islam. Dengan 

demikian untuk sahnya suatu perkawinan harus dipenuhi segenap rukun dan 

syarat perkawinan menurut hukum Islam. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tahun 

1974 menetapkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut 

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dan pada ayat (2) nya 
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menetapkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku.
7
  

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 menetapkan bahwa 

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat 

kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah.
8
 

Untuk mencapai tujuan di atas salah satu komponen yang penting yaitu 

adanya persetujuan dan kejujuran di antara kedua belah pihak berarti telah 

tercipta landasan yang kokoh dalam mengarungi bahtera rumah tangga. 

Persetujuan dan kejujuran dalam perkawinan hendaknya dilahirkan dalam bentuk 

yang murni, artinya tekad untuk melangsungkan perkawinan benar-benar keluar 

dari hati sanubari mereka masing-masing. 

Apabila seorang pria dan wanita telah sepakat untuk melangsungkan 

perkawinan, berarti mereka telah berjanji akan taat pada peraturan hukum yang 

berlaku dalam perkawinan dan peraturan itu berlaku selama perkawinan itu 

berlangsung maupun setelah perkawinan itu putus.
9
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Di Indonesia pelaksanaan perkawinan diatur dalam suatu undang-undang, 

yaitu Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 

tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam. 

Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi 

rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006.
10

 

Undang-Undang No. 3 tahun 2006 merupakan Perubahan atas Undang-

Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam pasal 49 UU No. 3 

tahun 2006 menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang 

memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara 

orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, 

wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah.
11

 

Dalam penjelasan pasal 49 Undang-undang No. 3 tahun 2006 

kewenangan pengadilan Agama dalam bidang perkawinan salah satunya tentang 

pembatalan perkawinan. 

Pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 22 sampai dengan pasal 28 

Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, pasal 37 Peraturan Pemerintah 

No. 9 tahun 1975 dan pasal 70 sampai dengan pasal 76 Kompilasi Hukum Islam. 

                                                 
10

 Abdul Manan, Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama, (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2002), cet. ke- 2, h. 206. 

 
11

  UU No. 3 tahun 2006  perubahan pertama atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama, (Yogyakarta: UII Press, 2007), cet. ke- 2, h. 135. 



 

 

7 

Dari peraturan-peraturan di atas tentang pembatalan perkawinan dapat 

diambil kesimpulan bahwa: 

a. Perkawinan dapat dibatalkan apabila terdapat larangan untuk melakukan 

pernikahan, baik oleh aturan Agama maupun dalam aturan perundang-

undangan. 

b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan. 

c. Lembaga yang berhak untuk melakukan proses pembatalan perkawinan, yaitu 

Pengadilan. 

Oleh karena itu pembatalan perkawinan bagi yang beragama Islam 

menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama. 

Pengadilan Agama Pekanbaru merupakan salah satu Pengadilan Agama 

dalam lingkungan Peradilan Agama yang berwenang memeriksa dan 

memutuskan perkara dibidang perkawinan, termasuk masalah pembatalan 

perkawinan. 

Persoalan pemalsuan identitas dalam pembahasan skripsi ini berhubungan 

dengan poligami. Pemalsuan identitas dalam perkawinan, biasanya terjadi pada 

identitas status, usia, atau agama. Pemalsuan identitas status seperti perubahan 

status di KTP, Kartu Keluarga, dan Akte Cerai dari yang mengaku menikah 

menjadi lajang atau duda. Hal ini terkait di dalam UUP No 1 Tahun 1974 dalam 

pasal 24 dan pasal 27 yang berbunyi: Pasal 24: Barangsiapa karena perkawinan 

masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar 

masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, 
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dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang 

ini. Dan pada Pasal 27 ayat (1)  Seorang suami atau isteri dapat mengajukan 

permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di 

bawah ancaman yang melanggar hukum.
12

 

Sementara itu dalam PP No 9 Tahun 1975 pada Pasal 37 menyatakan 

bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan.
13

 

Sedangkan dalam pasal 72 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa seorang 

suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila 

pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka 

mengenai diri suami atau istri.
14

  

Pembatalan perkawinan yang berhubungan dengan poligami, bahwa 

poligami dapat diartikan sebagai ikatan perkawinan dalam hal mana suami 

menikahi lebih dari satu orang istri dalam waktu yang sama. Dan seorang laki-

laki diharamkan untuk menikahi (memadu) lebih dari empat perempuan dalam 

satu waktu, sehingga dapat dianggap sebagai bentuk pengingkaran atas kebajikan 

yang disyariatkan oleh Allah SWT.
15

 Masalah pembatalan perkawinan, dalam 
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pasal 71 Kompilasi Hukum Islam bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan 

apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
16

 

Dalam Pasal 22 UUP Nomor 1 Tahun 1974 juga menjelaskan bahwa 

perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat 

untuk melangsungkan perkawinan. Dalam PP No 9 Tahun 1975 pada pasal 37 

dan 38 menyatakan, batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh 

pengadilan. Ketentuan ini bukan berarti dengan sendirinya perkawinan yang 

tidak memenuhi persyaratan tersebut batal, tetapi harus melalui prosedur 

pengadilan dalam daerah hukum tempat perkawinan itu dilangsungkan atau 

ditempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri.
17

 Kasus yang penyusun teliti 

ini bermula dengan adanya perkawinan yang telah dilakukan oleh seorang suami 

Termohon I (suami) dengan seorang perempuan Termohon II (istri kedua). 

Perkawinan tersebut dilangsungkan tanpa seizin istri pertama dan pengadilan, 

juga adanya kebohongan yang dilakukan Termohon I (suami) yang mengaku 

sebagai jejaka.
18

  

Akhirnya Pemohon (isteri pertama) mengajukan perkara pembatalan 

perkawinan ke Pengadilan Agama Pekanbaru sesuai dengan prosedur yang 

berlaku, yang pada akhirnya setelah dipenuhi syarat-syarat pengajuan pembatalan 

perkawinan, Pengadilan Agama Pekanbaru mengabulkan permohonan Pemohon 
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(isteri pertama) dengan diterbitkannya putusan perkara Nomor 

0559/Pdt.G/2016/PA.Pbr. Suatu perkara tidak dapat diselesaikan tanpa adanya 

alat bukti. Alat bukti tersebut yang akan dijadikan bahan pertimbangan oleh 

hakim dalam memutus suatu perkara. Alat bukti tersebut juga harus sesuai 

dengan pembuktian yang digunakan dalam hukum acara yang berlaku pada 

Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Oleh karena itu, untuk 

melaksanakan suatu perkawinan sebelum akad terjadi, terlebih dahulu diadakan 

pemeriksaan terhadap syarat dan rukun perkawinan, baik yang ditentukan oleh 

agama maupun undang-undang perkawinan. Kalau ternyata syarat dan rukun 

perkawinan tersebut belum lengkap atau diketahui ada penghalang perkawinan, 

maka pelaksanaan akad perkawinan wajib dicegah. 
19

 

Bahkan apabila perkawinan tersebut sudah terlaksana dapat diajukan 

pembatalan. Mencermati peristiwa di atas, penyusun tertarik untuk meneliti dan 

mengkaji terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan 

perkawinan akibat poligami liar, dalam bentuk skripsi yang berjudul 

‘’Pembatalan Perkawinan Akibat Poligami liar (Analisis Putusan PA 

Pekanbaru Nomor 0559/Pdt.G/2016/PA.Pbr)”.  

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah, maka diperlukan adanya suatu batasan 

masalah yang diteliti. Dalam hal ini penulis hanya meneliti tentang: bagaimana 

proses penyelesaian perkara dan analisa hukum positif terhadap putusan 
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Pengadilan Agama Pekanbaru tentang Pembatalan Perkawinan Akibat Poligami 

Liar pada perkara Nomor: 0559/Pdt.G/2016/PA.Pbr  menurut UUP No. 1 Tahun 

1974 ? 

C. Rumusan masalah 

Adapun permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana proses penyelesaian perkara Pembatalan Perkawinan Akibat 

Poligami Liar di Pengadilan Agama Pekanbaru?  

2. Bagaimana analisa hukum positif  terhadap putusan hakim tentang  

Pembatalan Perkawinan Akibat Poligami Liar menurut UUP No. 1 Tahun 

1974 di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam Perkara Nomor: 

0559/Pdt.G/2016/PA.Pbr ?  

D.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui proses penyelesaian peradilan terhadap perkara 

Pembatalan Perkawinan Akibat Poligami Liar di Pengadilan Agama 

Pekanbaru. 

b. Untuk mengetahui bagaimana analisa hukum positif terhadap putusan     

Pembatalan Perkawinan Akibat Poligami Liar di Pengadilan Agama 

Pekanbaru dalam Perkara Nomor: 0559/Pdt.G/2016/PA.Pbr. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Untuk memperluas dan memperdalam ilmu penulis, khususnya dalam 

hal pembatalan perkawinan. 
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b. Untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum  di Fakultas Syariah dan 

Hukum UIN SUSKA RIAU. 

c. Untuk menambah khazanah perpustakaan dan koleksi mahasiswa 

jurusan Ahwal al-syakhsiyah (AH) khususnya dan mahasiswa UIN 

SUSKA umumnya. 

E.   Kerangka Teoritik 

Kerangka teoritik yang dimaksud di sini adalah landasan teori yang akan 

digunakan sebagai problem solving tentang pembatalan perkawinan di 

Pengadilan Agama Pekanbaru. 

Pernikahan adalah suatu tindakan /perbuatan hukum dan mempunyai 

akibat hukum. Pernikahan sebagai perbuatan hukum karena diawali oleh suatu 

akad dengan rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu yang harus terpenuhi secara 

pasti. Apabila suatu hukum dan syarat dari tindakan hukum tersebut tidak 

terpenuhi maka berakibat tindakan hukum menjadi batal, sehingga adanya 

tindakan/perbuatan hukum tersebut sama dengan tidak ada.  

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

tentang Perkawinan, menyatakan: 

1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agama dan kepercayaan itu. 

2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 
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Menurut pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, 

1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melansungkan perkawinannya 

menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan 

Nikah, Talak dan Rujuk. 

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 dan 4 disebutkan, Pasal 2 

Perkawinan menurut hukum Islam pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau 

mitsaqan ghalizdan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya 

merupakan ibadah. Pasal 4 Perkawinan adalah sah, apabilah dilakukan menurut 

hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan. Ketentuan peraturan perundang-undangan menjelaskan 

bahwa perkawinan adalah suatu perbuatan/tindakan hukum yang dengan 

gambling diatur segalanya dengan segala akibat hukumnya. 

Pembolehan perkawinan poligami dalam Islam telah ditentukan dengan 

beberapa syarat. Salah satu syarat wajib untuk melakukan poligami harus dapat 

berlaku adil terhadap isterinya. Keharusan untuk berlaku adil ini berdasarkan 

dalam firman Allah SWT: QS. An-Nisa (4): 3. 
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Pada dasarnya Undang-undang Perkawinan menganut asas monogamy di 

dalam perkawinan. Hal ini tegas disebutkan dalam pasal 3 ayat (1) dan (2)  yang 

berbunyi: Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh 

mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang 

suami. Sedangkan pada ayat (2) berbunyi; Pengadilan dapat memberikan izin 

kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh 

pihak-pihak yang bersangkutan.  

Persyaratan untuk berpoligami bagi seorang pria, ketentuannya tersebut 

dalam pasal 4 ayat (2)  UUP No 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya seperti 

berikut: 

(1) Pengadilan di maksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin 

kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila; 

a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, 

b. Isteri mendapatkan cacat badan/ penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 

c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. 

 

Hal itu dipertegas lagi dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 55 berbunyi 

sebagai berikut: 

(1) Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai 

empat isteri. 

(2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil 

terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. 

(3) Apabila syarat utama yang telah disebut pada ayat (2) tidak mungkin 

dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang. 

 

Larangan Poligami adalah dalam keadaan normal atau tidak ada alasan 

lain yang memenuhi syarat poligami. Logikanya jika ada seorang suami yang 
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menikah lagi, apalagi dengan jalan memalsukan identitas, itu berarti telah 

melakukan cara yang telah menyalahi ketentuan hukum yang ada dan dapat 

membawa akibat dapat batalnya perkawinan yang baru itu. Perkawinan seperti 

itu jelas membawa mudarat karena berdasarkan pada penipuan (dengan 

memalsukan identitas) dengan maksud bisa nikah lagi secara sah. Diperlukan 

suatu kebohongan yang lebih besar untuk menutupi kebohongan tersebut. Hukum 

Islam tidak menghendaki kemudaratan dan kemudaratan itu harus dihapuskan. 

Hal ini sesuai dengan kaedah fiqiyah: 

 الضرر يزال

Artinya: “Kemudaratan harus dihilangkan”
20

 

Dalam masalah pembatalan perkawinan ini didasarkan pada 

kemaslahatan, walaupun ada yang dirugikan yaitu para pihak yang 

perkawinannya dibatalkan. Prinsip hukum Islam dalam hal ini antara ketentuan 

yang mengcegah dengan ketentuan yang menghendaki dilaksanakannya suatu 

perbuatan meskipun di dalamnya terdapat kemaslahatan, lebih didahulukan yang 

mencegah. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah: 

  خفهماإذا تعارض مفسدتان روعى أعظمهما ضررا بار تكاب أ

Artinya: “Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih 

besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya”
21

 

 

                                                 
20

  A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih (Jakarta: Kencana, 2010), cet. ke-3, h. 21. 

 
21

  Ibid, h. 24. 
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Makna kaidah di atas, bahwa membolehkan poligami yang tidak sah lebih 

berat mudaratnya bila dibandingkan dengan membatalkan perkawinan tersebut. 

Dalam hal ini pihak yang merasa ditipu tidak memperoleh hak-haknya seperti 

yang telah ditentukan oleh syara’ dan batinnya tertekan karena telah dikhianati. 

Para ahli hukum berbeda pendapat bahwa tipe perkawinan yang  dapat di 

batalkan, artinya bahwa perkawinan itu hanya dapat dibatalkan oleh Putusan 

hakim atas dasar-dasar yang diajukan oleh penuntut yang ditunjuk berdasarkan 

ketentuan-ketentuan perundang-undangan.
22

 Putusan Pengadilan merupakan 

putusan tahap akhir, apakah perkawinan tersebut dibatalkan atau tetap disahkan, 

tentunya melalui pertimbangan kemaslahatan yang dilakukan oleh hakim. Untuk 

itu putusan yang baik tentunya akan memenuhi 3 (tiga) unsur/ aspek sekaligus 

secara berimbang yaitu memberikan kepastian hukum, rasa keadilan, dan 

mamfaat bagi para pihak dan masyarakat.
23

 

Peraturan perundang-undangan mengenai pembatalan perkawinan karena 

adanya pemalsuan identitas yang dilakukan oleh salah seorang pihak, hanya 

dibahas sebagai dasar hukum. Hal ini dapat diambil suatu pengertian apabila 

adanya suatu perkawinan tanpa adanya suatu persetujuan dari pihak suami atau 

isteri yang masih dalam ikatan perkawinan yang sah, maka perkawinan tersebut 

dapat dibatalkan menurut hukum. Pemeriksaan perkara dalam persidangan bahwa 

                                                 
22

 Komariah, Hukum Perdata, (Malang: UMM Press, 2005), cet. ke-4, h. 49. 

 
23

 A, Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 1996), cet. ke-4. h. 35. 
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hakim dituntut untuk benar-benar mengakui kebenaran bukti-bukti yang telah 

diteliti, sehingga bukti tersebut dapat dipertanggug jawabkan perbuatannya. 

Dalam pernikahan poligami, sepanjang pernikahan itu dilakukan 

memenuhi rukun-rukun dan syaratnya maka pernikahan keduanya tetap sah, 

namun apabila ternyata bahwa pernikahan tersebut tidak memenuhi prosedur 

(mendapat izin dari Pengadilan Agama), maka isteri pertama (pihak yang 

dirugikan) bisa mengajukan pembatalan. 

Berdasrkan teori di atas, dalam memeriksa perkara pembatalan poligami 

dengan latar belakang pemalsuan identitas, hakim perlu meneliti dan memeriksa 

perkara secara seksama, memberikan alasan tepat dan pertimbangan yang sesuai 

dengan perundang-undangan dan rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat. 

Sehingga putusannya dapat diterima secara hukum maupun masyarakat. 

F.   Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara utama yang di gunakan seorang 

peneliti untuk mencapai suatu tujuan. Cara tersebut di gunakan setelah peneliti 

memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari situasi penelitian.
24

 

Adapun metode yang penyusun pergunakan dalam pembahasan skripsi ini 

adalah:  

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk (field reseach). Data perkara pembatalan 

perkawinan karena poligami liar adalah putusan hakim Pengadilan Agama 

                                                 
24

 Winamo Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Tehnik, (Bandung: 

Tarsito, 1990), cet. ke-1, h. 191. 
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Pekanbaru. Di samping mendasarkan kepada putusan Pengadilan, dalam 

penelitian ini juga dilakukan wawancara dengan hakim yang menangani 

perkara ini. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Pekanbaru yang terletak 

di jalan Parit Indah. Disitu peneliti menemukan suatu permasalahan dan 

tertarik untuk meneliti yang bersangkutan atau berhubungan dengan putusan 

Pengadilan Agama Pekanbaru nomor perkara: 0559/Pdt.G/2016/PA.Pbr 

tentang pembatalan perkawinan akibat poligami liar. 

3. Subjek dan Objek penelitian 

Sebagai subjek penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama 

Pekanbaru, dan panitera, sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah 

putusan hakim tentang pembatalan perkawinan akibat poligami liar di 

Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2016 Perkara Nomor: 

0559/Pdt.G/2016/PA.Pbr 

4. Populasi dan Sample 

Populasi dalam penelitian ini adalah Ketua Pengadilan, Hakim 

Pengadilan Agama Pekanbaru yang menyidangkan perkara 3 (tiga) orang 

dan panitera sidang 1 (satu) orang. Adapun sample yang akan diteliti 

berjumlah 2 (dua) orang, yaitu hakim yang menyidangkan perkara 1 orang 

dan panitera sidang 1 orang, dengan demikian jumlah keseluruan 
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populasinya 2 orang. Oleh karena jumlah populasi sedikit, maka semua 

populasi dijadikan sample (total sampling). 

5. Sumber Data 

Sumber data yang dimaksud adalah dari mana data tersebut dapat 

diperoleh.
25

 Adapun sumber data yang digunakan penyususn dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian 

terhadap dokumen
26

, berdasarkan teori di atas, maka bahan hukum 

primer yang penulis gunakan adalah: Putusan hakim Pengadilan Agama 

Pekanbaru dan juga dengan cara wawancara lansung dengan responden. 

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku yang ada 

kaitannya dengan penelitian ini. 

6. Metode Pengumpulan Data 

a. Study Dokumentasi, yaitu dengan mempelajari dokumen berupa berkas 

perkara pembatalan perkawinan Nomor: 0559/Pdt.G/2016/PA yang 

terdapat di Pengadilan Agama Pekanbaru. 

b. Wawancara, yaitu dengan cara melakukan wawancara secara langsung 

dengan hakim, panitera sidang. 

 

                                                 
25

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1998), cet. ke- 2, h. 114. 

 
26

 Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), cet. ke- 

1, h. 103. 
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7. Metode Analisa Data 

Kemudian dalam menganalisa data, penulis menggunakan analisis isi  

(content analysis). Content analysis adalah penelitian yang bersifat 

pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak 

dalam media masa. Seperti data yang tersedia sebagian besar terdiri dari 

bahan-bahan yang terdokumentasi (buku, surat kabar, pita rekaman, 

naskah/manuscript).
27

 

8. Metode Penulisan 

a. Metode Deduktif, yaitu menganalisa data yang bersifat umum kemudian 

disilogismekan untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus. 

b. Metode Induktif, yaitu menganalisa data yang bersifat khusus kemudian  

digeneralisasikan untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum. 

c. Metode Deskriftif, yaitu dengan mengambarkan secara tepat masalah 

yang diteliti, menyusun, menyelesaikan dan kemudian menganalisanya. 

G.   Sistematika Penulisan  

Untuk memudahkan penulisan ini, maka penulis membuat sistematika 

penulisan sebagai berikut :  

BAB I     : Pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Batasan 

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, 

Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

                                                 
27

 Arifuddin dan Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Pustaka 

Setia, 2009), cet. ke- 1, h. 165-166. 
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BAB II    :  Tinjaun Umum Lokasi Penelitian yang terdiri dari : Sejarah singkat 

Pengadilan Agama Pekambaru, Struktur Organisasi Pengadilan 

Agama Pekanbaru, Visi dan Misi Pengadilan Agama Pekanbaru, 

Tugas dan wewenang Pengadilan Agama Pekanbaru dan Jenis-jenis 

perkara di pengadilan Agama Pekanbaru. 

BAB III  :  Tinjauan umum tentang pembatalan perkawinan dan poligami yang 

berisikan: Pembatalan perkawinan perspektif fiqih dan Perundang-

undangan, alasan-alasan pembatalan, pihak-pihak yang berhak 

mengajukan pembatalan perkawinan, cara-cara pembatalan dan 

akibat pembatalan perkawinan. Poligami Perspektif fiqih dan 

Perundang-undangan, Dasar hukum, alasan-alasan poligami, syarat-

syarat poligami dan Prosedur poligami. Poligami liar. 

BAB IV :  Analisa hukum terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama 

Pekanbaru Perkara Nomor: 0559/Pdt.G/2016/PA.Pbr. tentang 

pembatalan perkawinan yang terdiri dari :. Proses  penyelesaian 

perkara pembatalan perkawinan akibat poligami liar di Pengadilan 

Agama Pekanbaru dan Bagaimana Analisa hukum positif terhadap 

putusan pembatalan perkawinan akibat poligami liar di Pengadilan 

Agama Pekanbaru menurut UUP No. 1 Tahun 1974 

BAB V    :  Kesimpulan dan saran-saran. 
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