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BAB III 

TINJAUAN UMUM  

PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS 

PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DAN PERUNDANG-UNDANGAN 

DI INDONESIA 

 

A. Pengertian Perkawinan 

1. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam 

Dalam bahasa Arab, perkawinan atau pernikahan disebut dengan 

nikah dan zawaj yang bermakna al-wath‟i (hubungan kelamin), al dammu 

(bergabung) dan juga berarti „aqod (akad).
45

 Adanya kemungkinan makna 

tersebut karena dalam al-Quran memang mengandung dua arti tersebut. 

Kata nikah yang artinya akad nikah adalah firman Allah dalam QS. an-

Nisa ayat 22 : 

َمۡقٗتا  ََ ِحَشٗة  ُۥ َكاَن فََٰ َه ٱلىَِّسآِء إَِلا َما قَۡد َسلََفَۚ إِوًا ََل تَىِكُحُْا َما وََكَح َءابَآُؤُكم مِّ ََ

َسآَء َسبِيًلا  ََ٢٢  
Artinya : “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini 

oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. 

Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan 

seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”.
46
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Dalam ayat tersebut mengandung arti bahwa perempuan yang 

dinikahi oleh ayahnya haram dinikahi dengan semata karena ayah telah 

melakukan akad nikah dengan perempuan tersebut, meskipun belum 

terjadi hubungan kelamin. 

Didalam al-Qur’an tidak ada kata nikah yang berarti hubungan 

seksual, kecuali firman Allah SWT dalam  QS. al-Baqarah ayat 230.
47

  

ا َغۡيَريُۥۗ فَإِن طَلاقٍََا فًََل تَِحلُّ لًَُۥ ِمۢه بَۡعُد َحتاىَٰ تَىكِ  جا َۡ  َح َز

Artinya : “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang 

kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga 

dia dia melakukan hubungan seksual dengan suami yang 

lain”.
48

 

Makna nikah pada ayat tersebut adalah melakukan hubungan 

seksual, bukan akad nikah. Karena ada petunjuk dari hadits Nabi 

Muhammad SAW dalam H.R Bukhari dan Muslim, yang intinya bahwa 

setelah akad nikah dengan laki-laki kedua, perempuan itu belum boleh 

dinikahi oleh mantan suaminya kecuali suami kedua telah merasakan 

nikmatnya hubungan kelamin dengan perempuan tersebut.
49

 Maksudnya 

seorang istri yang telah diceraikan suaminya sebanyak tiga kali, dan sudah 

menikah lagi dengan laki-laki lain, maka dia harus melakukan nikah 
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 Wahbah az-Zuhaili alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Fiqih Islam wa 

adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 40. 
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35 

dengan suaminya yang kedua tersebut, kemudian diceraikannya, sebelum 

kembali kepada suaminya yang pertama. Melakukan nikah dengan suami 

yang kedua, maksudnya adalah melakukan hubungan seksual. 

Terdapat beberapa pendapat para ulama mengenai definisi nikah. 

Menurut golongan ulama Syafi’iyyah berpendapat bahwa kata nikah itu 

berarti akad dalam arti yang sebenarnya (hakiki). Dapat diartikan juga 

sebagai hubungan kelamin, namun dalam hal ini tidak dalam arti yang 

sebenarnya (majazi). Ulama Syafi’iyyah memberikan definisi bahwa nikah 

yaitu akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan 

hubungan kelamin. Hal tersebut melihat pada hakikat dari akad itu apabila 

dihubungkan dengan kehidupan suami isteri yang berlaku sesudahnya, 

yaitu boleh bergaul sedangkan sebelum akad tersebut berlangsung maka 

tidak boleh bergaul/ berhubungan kelamin. 

Menurut ulama Hanafiyah mendefenisikan bahwa nikah adalah 

sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang 

secara sengaja. Artinya kehalalan seorang lelaki bersenang-senang dengan 

seorang perempuan yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat, 

dengan kesengajaan.
50

 Menurut ulama Hanabilah bahwa penunjukan kata 

nikah untuk dua kemungkinan tersebut yaitu akad dan hubungan kelamin 

adalah dalam arti yang sebenarnya. Ulama Hanabilah mendefinisikan 

nikah sebagai akad yang menggunakan kata nikah atau tazwij untuk 

mengambil manfaat dan bersenang-senang dengan wanita.Menurut ulama 
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Malikiyah mendefinisikan nikah adalah sebagai akad yang mengandung 

ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan watha‟ (berhubungan 

kelamin), bersenang-senang dan menikamati sesuatu yang ada dalam diri 

wanita yang dinikahinya. Secara terminologi dalam hukum islam, 

perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk 

membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan 

menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.
51

 

Dalam arti yang lebih luas, perkawinan berarti melaksanakan akad 

atau perjanjian antara pria dan wanita yang mengaitkan diri secara sukarela 

untuk menghalalkan hubungan suami istri diantara kedua belah pihak dan 

menimbulkan hak dan kewajiban serta guna mempunyai tujuan hidup 

bersama yang tenteram, dan bahagia serta penuh kasih sayang dengan cara 

yang diridhoi oleh Allah SWT.
52

 

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang 

mampu untuk segera melaksanakannya, karena perkawinan dapat 

mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam 

bentuk perzinaan. Orang yang berkeinginan melakukan pernikahan, tetapi 

belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan non  fisik)  dianjurkan oleh 

Nabi Muhammad SAW untuk berpuasa. Orang berpuasa akan memiliki 

kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangan keji, yaitu 
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 Abdul Rahman Gozhali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 

2003), h. 8. 
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perzinaan.
53

 Nabi Muhammad SAW memperkuat Firman Allah di atas 

dengan bersabda : 

ىاتِي فََمْه لَْم يَْعَمْل بُِسىاتِي فَلَْيَس ِمىِّيَ اَلىَِّكاُح ِمْه سُ   

Artinya: “Nikah adalah sunnahku, barang siapa yang mengikuti sunnahku 

berarti termasuk golonganku dan barang siapa yang benci 

sunnahku berarti bukan termasuk golonganku” (HR. Bukhori-

Muslim).
54

 

2. Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan 

lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan 

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Menurut Amir Syarifuddin terdapat berapa hal dari rumusan 

tersebut yang perlu diperhatikan yaitu : 

1. Digunakannya kata seseorang pria dan wanita mengandung arti, bahwa 

perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. 

2. Digunakan ungkapan sebagai suami istri mengandung arti, bahwa 

perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda 

dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal. 
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 Zainuddin Ali, Op.cit., h. 7. 
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3. Dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan, yaitu 

membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. 

4. Disebutkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan, 

bahwa perkawinan itu bagi umat Islam adalah peristiwa agama dan 

dilakukan untuk memenuhi perintah agama.
55

 

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, adalah 

karena Negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertama 

adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai di sini 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.
56

 

B.  Pengertian Pembatalan Perkawinan 

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam 

Dalam hukum Islam pembahasan mengenai pemisahan perkawinan 

yang bergantung kepada keputusan hakim terdiri dari dua jenis, perpisahan 

jenis talak dan perpisahan jenis fasakh.
57

 Adapun Pembatalan pernikahan 

berdasarkan putusan hakim termasuk ke dalam fasakh.  

Menurut bahasa, kata batil atau batal berarti tidak terpakai, tidak 

berfaedah, rusak, dan sia-sia. Secara istilah batil berarti terlepas atau 
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gugurnya suatu perbuatan dari ketentuan syarak serta tidak adanya 

pengaruh perbuatan tersebut dalam memenuhi tuntutan syarat.
58

 

Selain itu, batal adalah rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap 

suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya yang 

telah ditetapkan oleh syara’ itu dilarang atau diharamkan oleh agama.
59

 

Di dalam kitab al-Fiqh „ala Mazhahib al-Arba‟ah karangan Abd 

al-Rahman al-Jaziry yang dikutip oleh Ahmad Rofiq menyatakan bahwa: 

َُ َما اْحتَلا  الىَِّكاُح ْالبَاِطُل ٌُ ََ  ًِ ِط َْ َُ َما اْحتَلا َشْرطٌ ِمْه ُشُر الِىَكاُح ْالفَاِسُد ٌُ

اِحدٌ  ََ اْلبَاِطُل ُحْكُمٍَا  ََ الىَِّكاُح اْلفَاِسُد  ََ  ًِ  ُرْكٌه ِمْه أَْرَكاوِ
Artinya: “Nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari 

syarat-syaratnya, sedangkan nikah batil ialah apabila tidak 

memenuhi rukunnya. Hukum nikah fasid dan nikah batil 

adalah sama yaitu tidak sah”.
60

  

Adapun yang dimaksud dengan nikah fasid itu ialah nikah yang 

dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan wanita tetapi syarat-syarat 

yang ditetapkan oleh syara‟ tidak terpenuhi, misalnya Pertama; 

pernikahan yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan seorang 

perempuan tetapi wanita tersebut dalam masa iddah laki-laki lain. Kedua; 
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nikah sewaktu ihram.
61

 Adapun nikah batil adalah pernikahan yang 

dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita tetapi rukun 

nikah yang ditetapkan syara’ tidak terpenuhi, misalnya Pertama; nikah 

sighor, yaitu pernikahan dengan cara tukar menukar calon istri. Kedua; 

pernikahan laki-laki muslim dengan wanita non-Islam atau menikahi 

wanita yang  murtad.
62

 

Menurut ketentuan hukum Islam, siapa yang melihat dan 

mengetahui akan adanya seorang berkehendak untuk melangsungkan 

pernikahan, padahal diketahui bahwa pernikahan cacat hukum karena 

kurangnya rukun atau syarat yang ditentukan, maka pernikahan tersebut 

wajib dicegahnya sehingga perkawinan itu tidak jadi dilaksanakannya. Jika 

mengetahui setelah akad nikah dilaksanakan, maka wajib mengajukan 

pembatalan kepada instansi yang berwenang. Pembatalan perkawinan 

berlaku terhadap segala bentuk perkawinan yang tidak sah, baik yang 

bersifat nikah bathil, maupun yang bersifat nikah fasid, baik sebelum 

terjadi persetubuhan maupun sesudah terjadi persetubuhan.
63

 

2. Pengertian Pembatalan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan 

Didalam kamus hukum, pembatalan perkawinan berasal dari dua 

kata, yaitu batal dan kawin. Batal artinya tidak berlaku, tidak sah, tidak 
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mempunyai akibat hukum yang dikehendaki karena tidak memenuhi 

syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum atau UU. Sedangkan kawin 

artinya suatu hubungan resmi antara seorang pria dan seorang wanita 

sebagai suami istri. Jadi pembatalan perkawinan menurut kamus hukum 

adalah suatu tindakan pembatalan perkawinan yang tidak mempunyai 

akibat hukum yang dikehendaki karena tidak memenuhi syarat-syarat yang 

ditentukan oleh hukum atau Undang-Undang.
64

 

Menurut Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukatdja pembatalan 

perkawinan ialah suatu perkawinan yang sudah terjadi dapat dibatalkan, 

apabila pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan 

perkawinan, dan pembatalan suatu hanya dapat diputuskan oleh 

pengadilan.
65

 

Suatu perkawinan batal apabila diketahui adanya syarat-syarat 

yang tidak terpenuhi ketika akad atau sebab-sebab lain setelah akad. 

Alasan  pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 22 Undang-Undang No 

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
66

 Apabila syarat dan rukunnya tidak 

terpenuhi berarti perkawinannya yang tidak sah. 

C. Maqashid Syariah Dalam Teori Penetapan Hukum Islam 

Ditinjau dari segi bahasa, kata maqashid merupakan jama‟ dari kata 

maqshid yang berarti kesulitan dari apa yang ditujukan atau dimaksud. Secara 
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akar bahasa maqashid berasal dari kata qashada, yaqshidu, qashdan, qashidun, 

yang berarti keinginan yang kuat, berpegang teguh, dan sengaja.
67

 Dalam 

kamus Arab-Indonesia, kata maqshid diartikan dengan menyengaja atau 

bermaksud kepada (qashada ilaihi).
68

  

Sedangkan kata syariah adalah mashdar dari kata syar‟i yang berarti 

sesuatu yang dibuka untuk mengambil yang ada di dalamnya, dan syariah 

adalah tempat yang didatangi oleh manusia atau hewan untuk minum air.
69

 

Selain itu juga berasal dari akar kata syara‟a, yasyri‟u, syar‟an yang berarti 

memulai pelaksanaan suatu pekerjaan.
70

 Kemudian Abdur Rahman 

mengartikan syariah sebagai jalan yang harus diikuti atau secara harfiah 

berarti jalan ke sebuah mata air.
71

  

Sementara itu, Al-Syatibi mengartikan syariah sebagai hukum-hukum 

Allah yang mengikat atau mengelilingi para mukallaf, baik perbuatan-

perbuatan, perkataan-perkataan maupun i‟tiqad-i‟tiqad-nya secara 

keseluruhan terkandung di dalamnya.
72

  

Dengan menggabungkan kedua kata di atas, maqashid dan syariah, 

serta mengetahui arti secara bahasa, maka secara sederhana maqashid al-
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syariah dapat didefinisikan sebagai maksud atau tujuan Allah dalam 

mensyariatkan suatu hukum. 

Sedangkan menurut istilah, maqashid al-syariah dalam kajian tentang 

hukum Islam, al-Syatibi sampai pada kesimpulan bahwa kesatuan hukum 

Islam berarti kesatuan dalam asal-usulnya dan terlebih lagi kesatuan dalam 

tujuan hukumnya. Untuk menegakkan tujuan hukum ini, al-Syatibi 

mengemukakan konsepnya tentang maqashid al syariah, dengan penjelasan 

bahwa tujuan hukum adalah satu yakni kebaikan dan kesejahteraan umat 

manusia.
73

 

Al Syatibi membagi maqashid menjadi tiga kategori. Pembagian ini 

berdasarkan peran dan fungsi suatu mashlahah terhadap keberlangsungan 

kehidupan makhluk. Tiga kategori tersebut antara lain : 

1. Dharuriyyat 

Dari segi bahasa dapat diartikan sebagai kebutuhan mendesak atau 

darurat. Sehingga dalam kebutuhan dharuriyyat, apabila kebutuhan ini 

tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan umat manusia di 

dunia maupun di akhirat.
74

 

Maqashid Dharuriyyat meliputi Hifdz Ad-Din (Memelihara 

Agama), Hifdz An-Nafs (Memelihara Jiwa), Hifdz Al‟Aql (Memelihara 

Akal), Hifdz An-Nasb (Memelihara Keturunan), Hifdz Al-Maal 

(Memelihara Harta). Syariat Islam diturunkan untuk memelihara lima 

pokok di atas. 
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2. Hajiyyat 

Secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder. Apabila 

kebutuhan ini tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan, 

namun akan mengalami kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan 

tersebut, dalam Islam terdapat hukum rukhshah (keringanan), yaitu hukum 

yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat 

dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang.
75

 

3. Tahsiniyyat 

Secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Tingkat kebutuhan ini 

berupa kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka 

tidak akan mengancam dan tidak menimbulkan kesulitan.
76

 Tingkat 

kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan oleh al-

Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, 

menghindarkan hal-halyang tidak enak dipandang mata, dan berhias 

dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak.
77

 

D. Pemalsuan Identitas 

Perbuatan pemalsuan sesungguhnya baru dikenal didalam suatu 

masyarakat yang sudah maju, dimana data-data tertentu dipergunakan untuk 

mempermudah lalu lintas hubungan di dalam masyarakat. 

Pemalsuan sangat beragam bentuknya, salah satunya adalah 
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pemalsuan identitas. Dalam hal ini kejahatan pemalsuan identitas yang 

dimaksud adalah kejahatan pemalsuan dalam perkawinan. Pengaturan 

pemalsuan identitas dalam perkawinan menurut Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana diatur dalam pasal 266 yang mengatur tentang pemalsuan 

identitas, walaupun tidak secara tegas dituliskan bentuk pemalsuannya adalah 

dalam hal identitas dalam perkawinan dan pemalsuan, namun demikian 

identitas yang dimaksud tersebut dituliskan dalam suatu akta autentik 

sehingga menjadi bagian dari pasal ini. Dalam hal pemalsuan identitas dalam 

perkawinan ini, dimana seseorang yang mempunyai tujuan tertentu yang 

secara ilegal akan menggunakan segala macam cara atau membuat identitas 

palsu. 

Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam 

kelompok kejahatan Penipuan, hingga tidak semua perbuatan adalah 

pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan 

apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu gambaran atas 

barang seakan–akan asli atau benar, sedangkan sesungguhnya atau kebenaran 

tersebut tidak dimilikinya.
78

 Karena gambaran data ini orang lain terpedaya 

dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/surat/data 

tersebut adalah benar atau asli. Pemalsuan terhadap tulisan/data terjadi 

apabila isinya atau datanya tidak benar. 

Membuat data identitas palsu adalah menyusun data identitas atau 

tulisan pada keseluruhannya. Identitas palsu ini mempunyai tujuan untuk 
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menunjukkan bahwa identitas tersebut seakan-akan berasal dari orang lain 

daripada penulisnya (pelaku). 

Perbuatan memalsukan identitas dilakukan dengan cara melakukan 

perubahan – perubahan tanpa hak (tanpa izin yang berhak) dalam suatu surat 

atau tulisan, perubahan mana dapat mengenai tanda tangannya maupun 

mengenai isinya. Tidak peduli, bahwa ini sebelumnya merupakan sesuatu 

yang tidak benar atau sesuatu yang benar, perubahan isi yang tidak benar 

menjadi benar merupakan suatu tindakan pemalsuan.
79

 

E. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan 

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 

Perkawinan adalah perbuatan hukum, sebagai perbuatan hukum ia 

mempunyai akibat-akibat hukum. Sah atau tidaknya perbuatan hukum 

ditentukan oleh hukum positif. Hukum positif dibidang perkawinan di 

Indonesia adalah Undang-undang No. 1 tahun 1974. Dengan demikian sah 

atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh ketentuan-ketentuan yang 

ada dalam Undang-undang tersebut. 

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan 

perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agama dan kepercayaannya itu. Pada penjelasan pasal 2 ayat (1) 

menyebutkan yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya 

dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang 
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berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya sepanjang tidak 

bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang.
80

 

Apabila dalam pelaksanaan perkawinan tidak memenuhi syarat-

syarat sahnya perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. 

Pembatalan perkawinan, berarti menganggap perkawinan yang telah 

dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah atau dianggap tidak pernah 

ada. 

Menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974, pengaturan secara 

menyeluruh mengenai pembatalan perkawinan terdapat dalam pasal 22 

sampai dengan pasal 26, dan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 

pasal 37-38. 

Pembatalan perkawinan, selain dikarenakan perkawinan yang 

tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, dapat disebabkan pula karena 

perkawinan dilangsungkan dengan menggunakan wali yang tidak sah 

sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 26 ayat (1) Undang-undang 

No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan yang 

dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak 

berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa 

dihadiri 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para 

keluarga dalam garis keturunan keatas dari suami atau istri, jaksa dan 

suami atau istri.
81
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2. Kompilasi Hukum Islam 

Jika para pihak yang melangsungkan perkawinan beragama Islam, 

maka ketentuan mengenai wali nikah juga diatur dalam Kompilasi Hukum 

Islam.
82

 Dalam pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa “yang bertindak 

sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum 

Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Selain itu di dalam pasal 20 ayat (2) 

Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa wali nikah tersebut 

terdiri dari wali nasab dan wali hakim.
83

 

Menurut Kompilasi Hukum Islam pembatalan perkawinan 

terdapat pada pasal 70 sampai dengan pasal 76. Dalam pasal 71 (e) 

perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilangsungkan tanpa 

wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak. Pembatalan 

perkawinan hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan. 

Dengan adanya putusan pengadilan yang membatalkan 

perkawinan, maka perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah 

ada. Meskipun perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, tidak serta 

merta menghilangkan akibat hukum dalam perkawinan yang pernah 

dilaksanakan. 

F. Alasan Pembatalan Perkawinan 

Dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 pasal 22 dikatakan bahwa 

perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk 
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melangsungkan perkawinan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa, jika 

syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur 

dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tidak terpenuhi maka perkawinan 

tersebut dapat dibatalkan. 

Batalnya suatu perkawinan atau perkawinan dapat dikatakan batal 

dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap 

dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Hal tersebut dinyatakan 

dalam pasal 28 ayat (1) Undang- Undang No. 1 tahun 1974. 

Adapun alasan-alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan 

perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dimuat dalam pasal 26 

dan 27 yaitu sebagai berikut: 

1. Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat perkawinan 

yang tidak berwenang, 

2. Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah, 

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

4. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum, 

5. Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami 

atau istri.
84

 

Sementara menurut pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan 

dapat dibatalkan apabila: 

a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama. 
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b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri 

pria lain yang mafqud (hilang). 

c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain. 

d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana 

ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974. 

e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang 

tidak berhak. 

f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. 

G. Pihak-Pihak yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan 

Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan 

perkawinan diatur dalam pasal 23 Undang-undang No. 1 tahun 1974, dan 

pasal 73 Kompilasi Hukum Islam. Maka dari ketentuan-ketentuan tersebut 

dapat di simpulkan yaitu: 

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

b. Suami atau istri. 

c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan; 

d. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut 

Undang-undang. 

e. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam 

rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan 

Perundang-undangan.
85
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Alasan pembatalan perkawinan oleh suami istri atau oleh para 

keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, ataupun 

oleh jaksa berdasarkan pasal 26 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 

menjadi gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan 

dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat 

perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya 

sah. 

Sedangkan alasan pengajuan pembatalan perkawinan poin (e) 

sebagaimana yang telah disebutkan di atas dapat diajukan suami atau istri, 

yaitu pembatalan perkawinan apabila perkawinannya berlangsung di bawah 

ancaman yang melanggar hukum, atau pada saat berlangsungnya perkawinan 

ternyata terjadi kekeliruan tentang diri orangnya, misalnya kekeliruan 

terhadap suami atau istri yang menikah. 

Barang siapa yang karena perkawinan tersebut masih terikat dengan 

salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan 

tersebut, dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru tidak 

mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang No.1 

Tahun 1974. 

Dengan demikian apa yang terdapat dalam poin (e) menyatakan 

bahwa pembatalan perkawinan dapat terjadi apabila para pihak diantara suami 

atau istri, tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana 

yang terdapat di dalam penjelasan di atas.
86
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