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ABSTRAK 

 

Wardianti (2022) :  Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim 

Pengadilan Agama Tanjung Pinang Kelas I B No 

0531/Pdt.G/2016/PA.TPI Tahun 2016 Tentang 

Pembatalan Nikah. 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permohonan pembatalan perkawinan 

dalam perkara Nomor 0531/Pdt.G/2016/PA.TPI bermula dari diketahuinya status 

Termohon I yang ternyata ketika menikah dengan Termohon II menggunakan 

identitas diri yang tidak benar dan Termohon I masih terikat dengan kepercayaan 

Agaman Non Muslim (buddha). Kenyataan tersebut merupakan bukti tidak 

terpenuhinya salah satu syarat perkawinan yang mengakibatkan perkawinan itu 

dapat di batalkan. Berdasarkan perkara tersebut peneliti merumuskan masalah 

lebih lanjut tentang putusan hakim, pertimbamgan hakim dan analisis hukum 

Islam terhadap pembatalan perkawinan.  

Jenis Penelitian ini adalah normatif hukum Islam yaitu penelitian hukum 

yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang 

terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum 

tersier. Apabila dilihat dari sifat pendekatannya maka termasuk penelitian 

deskriptif.  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis 

dapat mengambil kesimpulan bahwa didalam Undang-undang  di Indonesia yang 

mengatur tentang perkawinan bukan hanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, 

tetapi juga Kompilasi Hukum Islam mengatur segala sesuatu yang menyangkut 

perkawinan. Dalam perkara ini hakim memberi putusan pembatalan perkawinan 

setelah mendengar bukti-bukti dan kesaksian dari para saksi yang telah ada, selain 

itu beberapa rukun atau syarat sah suatu perkawinan tidak terpenuhi, dengan 

demikian hakim memberi putusan pembatalan perkawinan terhadap perkara ini.  

 

Kata Kunci : Pembatalan Perkawinan, Putusan Hakim, Analis Hukum Islam 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah  

Fasakh merupan pembatalan akad dari asalnya, penghilangan 

kehalalan yang menjadi akibat dari akad. Fasakh terjadi karena kondisi-

kondisi yang datang pada akad yang bisa menafikan hubungan suami istri, 

atau kondisi-kondisi yang menyertai akad yang mengharuskan ketiadaan 

konsekuensi hukum sejak semula.
1

 Perceraian dengan fasakh membawa 

konsekuensi bahwa hubungan perkawinan tidak dapat dirujuk kembali dalam 

hal suami hendak kembali dengan istrinya, namun untuk dapat melanjutkan 

harus dilakukan dengan akad nikah yang baru. Rasulullah saw bersabda 

رَا را ضا ارَاََلا ِضرا َلا وا , artinya Tidak boleh ada kemudaratan dan tidak boleh 

saling menimbulkan kemudaratan. Dalam makna kidah Fiqih Islam  َر را الَ َاالضَّ ي زا  

artinya kemudhoratan itu wajib dihilangkan.
2
     

Secara umum, batalnya perkawinan yaitu “rusak” atau tidak sahnya 

perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunya, 

atau sebab lain yang dilarangnya atau diharamkan oleh agama. Batalnya 

perkawinan atau putusnya perkawinan disebut juga dengan fasakh. Fasakh 

bisa terjadi karena tidak terpenuhi syarat-syarat ketika berlangsung akad 

nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan 

                                                             
1
 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adilatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. Ke-1, 

h. 585.  
2
 Ansari,  Hukum  Keluarga  Islam  Di  Indonesi, (CV Budi Utama 2020),  Cet. Ke-1, h. 

156-157.  
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kelangsungan perkawinan.
3

 Fasakh (batalnya perkawinan) karena 

syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah yaitu setelah akad nikah 

ternyata diketahui bahwa istrinya adalah saudara kandung atau saudara 

sesusuan pihak suami. Fasakh karena hal-hal yang datang setelah akad yaitu 

bila salah seorang dari suami istri murtad atau keluar dari agama Islam dan 

tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (fasakh) karena 

kemurtadan dan yang terjadi belakangan atau suami yang tadinya kafir masuk 

Islam, tetapi suami masih tetap dalam kekafirannya yaitu tetap menjadi 

musyrik, maka akadnya batal (fasakh). 
4
  

Dalam Komplikasi Hukum Islam Pasal 44 menegaskan bahwa 

“seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang 

Pria yang tidak beragama Islam”. Ini sejalan dengan Firman Allah dalam 

surah al-Baqarah 2:221. 

                       

                        

                        

                       

221. dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka 

beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita 

musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan 

orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka 

beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, 

walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah 

                                                             
3
Abdul  Rahman  Ghazaly,  Fiqih  Munakahat, (Jakarta:  Kencana  Pranada  Media  Grup,  

2013), Cet. Ke-1,  h.  140-142.  
4
Ibid.  
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mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan 

ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka 

mengambil pelajaran.
5
 

 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 22 menegaskan: 

Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat 

untuk melangsungkan perkawinan. Dalam Kitab al-Fiqh „ala al-Mazahib al-

Arba‟ah menyatakan bahwa Nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi 

salah satu dari Syarat-syaratnya, sedang nikah batil ialah apabila tidak 

memenuhi rukunya. Hukum nikah fasid dan batil adalah sama yaitu tidak 

sah”.
6
 

Pembatalan perkawinan merupakan suatu putusan Pengadilan yang 

diwajibkan melalui persidangan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan 

tersebut mempunyai cacat hukum. Hal ini dibuktikan dengan tidak 

terpenuhinya persyaratan dan rukun nikah atau disebabkan dilanggarnya 

ketentuan yang mengharamkan perkawinan tersebut.  

Di Pengadilan Agama Tanjungpinang, terdapat sebuah kasus tentang 

pembatalan perkawinan disebabkan nikah beda agama, yaitu terdapat dalam 

putusan No. 0531/Pdt.G/2016/PA.TPI, dimana seorang pria non muslim 

melakukan perkawinan dengan seorang wanita muslim. Dalam perkara ini 

pemohon pembatalan perkawinan yaitu istri pertama mengajukan permohonan 

pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Tanjungpinang. Permohonan 

pembatalan perkawinan ini diajukan untuk membatalkan perkawinan suami 

(termohon I) dengan istri kedua (termohon II) yang dikeluarkan oleh Kantor 

                                                             
5
Ahmad  Rofiq,  Hukum  Islam  Di  Indonesia,  (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada, 

2003),  h.  134. 
6
 Ibid, 145-146.  
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Urusan Agama Kecamatan Tanjungpinang Timur (Turut Termohon). 

Termohon I (Suami) telah mengaku menikah secara agama Islam  pada Tahun 

2004 sedangkan dalam pembuktian dan kesaksian Termohon I memeluk 

agama Islam Pada tahun 2016.  

Berdasarkan uraian diatas, dengan adanya perkara pembatalan 

perkawinan No  0531/Pdt.G/2016/PA.TPI karena suami telah memalsukan 

identitas mengaku sudah masuk islam pada saat pernikahan yang telah 

dilangsungkan. Penulis menganggap menerik untuk diteliti lebih lanjut 

bagaimana perspektif hukum islam dari pembatalan perkawinan yang 

ditetapkan hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang dalam bentuk skripsi 

dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim 

Pengadilan Agama Tanjung Pinang No  0531/Pdt.G/2016/Pa.Tpi Tahun 

2016 Tentang Pembatalan Nikah”.  

 

B. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini, penulis fokus pada putusan hakim No 

0531/Pdt.G/2016/PA.TPI tentang pembatalan nikah, pertimbangan hakim dan 

analis hukum islam terhadap pembatalan pernikahan tersebut.  

 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan, maka penulis 

merumuskan masalah seperti berikut: 

1. Bagaimana Putusan Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pinang kelas 1B 

No 0531/Pdt.G/2016/PA.TPI Mengenai Pembatalan Nikah? 
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2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pinang kelas 

1B dalam Memutuskan Perkara No 0531/Pdt.G/2016/PA.TPI Mengenai 

Pembatalan Nikah? 

3. Bagaimana Analis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan 

Agama Tanjung Pinang kelas 1B No 0531/Pdt.G/2016/PA.TPI Mengenai 

Pembatalan Nikah?  

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

a. Mengetahui Putusan Hakim PA Tanjung Pinang kelas 1B No 

0531/Pdt.G/2016/PA.TPI Mengenai Pembatalan Nikah.  

b. Mengatahui Pertimbangan Hakim PA Tanjung Pinang kelas 1B dalam 

Memutuskan Perkara No 0531/Pdt.G/2016/PA.TPI Mengenai 

Pembatalan Nikah.  

c. Mengetahui Analis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim PA 

Tanjung Pinang kelas 1B No 0531/Pdt.G/2016/PA.TPI Mengenai 

Pembatalan Nikah  

2. Kegunaan Penelitian  

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi penyusun maupun pihak lain. 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Dapat memenuhi syarat dalam menyelesaikan program pendidikan 

sarjana hukum. 

b. Dapat memberikan penjelasan yang jelas tentang putusan hakim 

mengenai pembatalan perkawinan.  
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c. Dapat memberikan masukan kepada pembaca dalam menyelesaikan 

masalah khususnya tentang pembatalan perkawinan yang sering terjadi 

di Indonesia.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Putusan Hakim  

1. Pengertian Putusan Hakim  

Menurut para ulama usul fikih, secara bahasa, kata al-hakim 

merupakan isim fail dari kata kerja Hakim berasal dari kata ( يحكم -حاكم- 

.memiliki makna memerintahkan, memutuskan, menetapkan (حكم
7
 Hakim 

Secara etimologi merupakan kata dari bahasa arab yaitu hakim yang 

bertugas mencegah seseorang dari kedzaliman. Kata hakim dalam 

pemakaiannya disamakan dengan qadhi yang berarti orang yang memutus 

perkara dan menetapkannya. 
8
 Secara Istilah Hakim adalah orang yang 

diangkat oleh pemerintah untuk menyelesaikan persengketaan dan 

memutuskan hukum suatu perkara dengan adil. Dengan kata lain, hakim 

adalah orang yang bertugas untuk mengadili, ia mempunyai kedudukan 

yang terhormat selama berlaku adil.
9
 

Menurut undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan bahwa 

kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradialan guna menegakkan hukum dan keadilan 

berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik 

Indonesi, hal ini sesuai dengan asas negara hukum (rechtstaat). 

                                                             
7

 Imron Rosyadi dan Muhammad Muinudinillah Basri, Hukum Ekonomi Syariah, 

(Muhammadiyah University Press, 2020), Cet. Ke-1, h. 74.  
8
 Chaerul Amir, Perlindungan Hukum Terhadap Benda Sitaan Dalam Sistem Peradilan 

Pidana, (CV. Jakad Media Publishing, 2021),  h. 158.  
9
 Harjan Syuhada Sungarso, Fikih Madrasah Aliyah Kelas XI, PT Bumi Aksara, h. 84.  

7 
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Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah 

Agung dan badan Peradilan di bawahnya dalam lingkungan Peradilan 

Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Meliter, 

lingkumgan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah 

Konstitusi. 
10

 

Menurut Sudikno putusan dalam hukum perdata diartikan sebagai 

suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi 

wewenang, untuk itu di ucapkan di persidangan dan bertujuan untuk 

mengakhiri suatu perbuatan atau sengketa antara para pihak. Setelah 

pemeriksaan perkara yang meliputi proses mengajukan gugatan 

penggugat, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, 

pembuktian dan kesimpulan yang diajukan baik oleh penggugat maupun 

oleh tergugat selesai dan pihak-pihak yang berperkara sudah tidak ada lagi 

yang ingin dikemukakan, maka hakim akan menjatuhkan putusan terhadap 

perkara tersebut. 
11

 

Menurut Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa Putusan 

Hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang 

diberi wewenang untuk memutuskan suatu perkara dan diucapkan dalam 

persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk 

menyelesaikan suatu perkara antara pihak yang berperkara. Bukan hanya 

diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan dalam 

                                                             
10

Tata Wijayanta dan Hery Firmansyah, Perbedaan Pendapat Dalam Putusan 

Pengadilan, (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2013), Cet. Ke-1, h. 3. 
11

Jonaedi Efendi, Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim (berbasis nilai-nilai 

hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat),  (Prenadamedia Group, 2018), Ed. Ke-1, 

h. 80-81.  
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bentuk tertulis kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Suatu 

putusan hakim baru dikatakan sah harus memenuhi menimal dua syarat, 

yaitu dibuat secara tertulis dan diucapkan dalam sidang yang terbuka 

untuk umum.
12

 

2. Dasar Hukum Hakim 

Dari sudut syariah sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-qur‟an 

dan As-Sunnah bahwa melaksanakan tugas-tugas peradilan adalah suatu 

kewajiban bagi hakim dan setiap manusia (orang) yang beriman. Adapaun 

dasar hukum mendirikan al-qadhi (hakim) sebagaimana terdapat dalam Al-

Qur‟an dan Hadits adalah sebagai berikut:  

Al-Qur‟an Surat An-Nisa Ayat 105  

  َ َ َ  َ  َ  َ َ ََ َََََ

  َ  َََ

 “Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan 

membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa 

yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi 

penantang (orang-orang yang tidak bersalah) karena (membela) orang-

orang yang khianat” 

 

Hadits Diriwayatkan Oleh Buraidah Bahwa Rasulullah SAW. 

Pernah bersabda sebagai berikut: “Hakim-hakim itu terbagi menjadi tiga 

golongan, yang dua golongan masuk neraka, dan yang satu golongan 

masuk surga. Yanga masuk surga itu adalah hakim yang mengetahui 

kebenaran dan menjatuhkan hukuman dengan adil. Yang satu golongan 

                                                             
12

M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 

Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Agama., (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), Cet. Ke-1, h, 253-

254.  
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adalah hakim yang mengetahui kebenaran tetapi menyeleweng dengan 

sengaja dari kebenaran itu, maka ia masuk neraka, dan satu golongan lagi 

adalah hakim yang memutuskan perkara dengan kebodohannya (tanpa 

ilmu), mereka malu mengatakan aku tidak tahu, maka mereka pun masuk 

ke dalam neraka. (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).
13

 

3. Bentuk-bentuk Putusan Hakim  

Menurut Mukti Arto, putusan dapat dilihat dalam empat sudut 

pandang berikut.
14

 

a. Dilihat dari segi fungsinya putusan hakim terdiri atas beberapa macam.  

1) Putusan akhir (eind vonnis), yaitu putusan yang mengakhiri di 

persidangan. Putusan ini merupakan produk utama dari suatu 

persidangan. 

2) Putusan sela (tussen vonnis), yaitu putusan yang dijatuhkan masih 

dalam proses persidangan sebelum putusan akhir dibacakan dengan 

tujuan memperjelas dan memperlancar persidangan. Putusan sela 

dapat dibedakan menjadi empat macam: 

a) Putusan provisional (provisioniele vonnis), yaitu putusan yang 

dijatuhkan untuk memberikan jawaban tuntutan pihak yang 

berperkara agar dilakukan tindakan pendahuluan untuk 

kepentingan pihak termohon sebelum dijatuhkan putusan akhir, 

misalnya putusan tentang jaminan.  

                                                             
13

 Abdul Manan, Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan, (Divisi dari 

PrenadaMedia Group, 2017), Cet.  Ke-1, h. 7-9. 
14

 Zukarnaen,  Hukum  Acara  Peradilan  Agama  Di  Indonesi, (Cv Pustaka Setia, 2017), 

Cet. Ke-1, h. 309-310.  
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b) Putusan prepatoir (prepatoir vonnis), yaitu putusan persiapan 

sebelum putusan akhir, dalam putusan ini tidak disinggung 

pokok perkara, tetapi lebih tertuju pada jalannya acara 

persidangan, seperti putusan tentang penundaan sidang, 

putusan agar tergugat/ termohon prinsipil datang sendiri ke 

muka sidang 

c) Putusan insidental (incidentiele vonnis), yaitu putusan yang 

dihubungkan dengan peristiwa (insiden) yang untuk sementara 

menghentikan pemeriksaan sidang, tetapi belum berhubungan 

dengan pokok perkara, misalnya putusan mengenai gugat 

prodeo, eksepsi tidak berwenang, putusan tentang hakim, dan 

lain-lainnya.  

d) Putusan interlokotoir (interlocotoir vonnis), yaitu putusan yang 

isinya memerintahkan pembuktian, misalnya putusan 

pemeriksaan setempat dan putusan pemeriksaan saksi-saksi 

3) Putusan serta-merta, yaitu putusan pengadilan agama yang pada 

putusan tersebut salah satu pihak atau para pihak yang beperkara 

melakukan upaya hukum, baik verzet, banding, maupun kasasi, dan 

memakan waktu relatif lama, lalu ada suatu sanggahan dari salah 

satu pihak, agar putusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan 

agama dilaksanakan terlebih dahulu, tidak lagi menunggu putusan 

yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
15

 

                                                             
15

Ibid., 
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b. Dilihat dari hadir tidaknya para pihak pada saat putusan dijatuhkan, 

putusan dibagi menjadi beberapa macam. 

1) Putusan verstek, yaitu putusan yang dijatuhkan karena tergugat/ 

termohon tidak hadir dalam persidangan, padahal sudah di panggil 

secara resmi, sedangkan penggugat/ termohon hadir dalam 

persidangan.  

2) Putusan gugur, yaitu putusan yang menyatakan bahwa gugatan/ 

permohonan gugur karena penggugat/ pemohon tidak pernah hadir 

meskipun sudah  dipanggil secara resmi dan tergugat/ termohon 

hadir dalam sidang dan mohon untuk diputuskan. 

c. Dilihat dari sisinya terhadap gugatan/ perkara, putusan di bagi menjadi 

empat macam.
16

 

1) Putusan tidak menerima gugatan penggugat , yaitu gugatan 

penggugat penggugat/ permohonan pemohon tidak diterima karena 

tidak terpenuhinya syarat hukum, baik formal maupun materiil 

(putusan negatif) 

2) Putusan menolak gugatan penggugat, yaitu putusan akhir yang 

dijatuhkan setelah menempuh semua tahap pemeriksaan, tetapi 

ternyata dalil-dalil gugat tidak terbukti (putusan negatif) 

3) Putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan 

menolak atau tidak menerima selebihnya, yaitu putusan akhir yang 

                                                             
16

Ibid., 
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dalil gugat ada yang terbukti dan ada pula yang tidak terbukti atau 

tidak memenuhi syarat (putusan campuran negatif dan positif) 

4) Putusan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, yaitu 

putusan yang terpenuhinya syarat gugat dan terbuktinya dalil-dalil 

gugat (putusan positif) 

d. Dilihat dari segi sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan, 

putusan dibagi menjadi tiga macam. 
17

 

1) Putusan diklatoir, yaitu putusan yang menyatakan suatu keadaan 

yang sah menurut hukum karena itulah amar putusan menyebutkan 

“menetapkan...”. Dalam putusan diklatoir dapat terjadi mengenai 

putusan: 

a) Permohonan talak 

b) Gugat cerai karena perjanjian ta‟lik talak; 

c) Penetapan hak perawatan anak oleh ibunya; 

d) Penetapan ahli waris yang sah; 

e) Penetapan adanya harta bersama; 

2) Putusan konstitutif, yaitu putusan yang menciptakan keadaan 

hukum baru yang sah menurut hukum sebelumnya belum pernah 

terjadi. Amar putusan ini adalah “menyatakan...” dan putusan ini 

terdapat pada putusan mengenai: 

a) Putusan gugur, putusan ditolak dan putusan tidak diterima; 

b) Gugatan cerai bukan karena ta‟lik talak; 

                                                             
17

Ibid., 
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c) Putusan verstek; 

d) Putusan pembatalan perkawinan dan sererusnya. 

4. Kedudukan Putusan Hakim 

Dasar kewenangan hakim dalam menjalankan tugasnya untuk 

mengadili, diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-

nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.  Putusan 

hakim harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat 

merupakan maksud dari eksistensi hakim dan kekuasaan kehakiman, 

dimana dalam menyelenggaraan penegakan  hukum dan keadilan 

diselengarakanlah peradilan, hakim diberikan kewenangan untuk 

memeriksa dan memutus perkara yang diajukan, dan dalam kewenanganya 

untuk memeriksa dan memutus perkara harus berdasarkan Pancasila dan 

UUD 1945 Negara Republik Indonesia demi terciptanya negara hukum 

Indonesia. 

Dasar kewenangan Hakim dalam sistem hukum formal di 

Indonesia tercantum dalam pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 48 

Tahun 2009 yang berbunyi, “Pengadilan dilarang menolak untuk 

memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang di ajukan dengan 

dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk 

memeriksa dan mengadilinya.”
18

 

Secara normatif, status dan kedudukan hakim sebagai pejabat 

negara telah ditetapkan di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, 

                                                             
18

https://media.neliti.com/media/publications/3126-ID-kewenangan-hakim-dalam-

memeriksa-dan-memutus-perkara-pidana-yang-diajukan-ke-pen.pdf.  

https://media.neliti.com/media/publications/3126-ID-kewenangan-hakim-dalam-memeriksa-dan-memutus-perkara-pidana-yang-diajukan-ke-pen.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/3126-ID-kewenangan-hakim-dalam-memeriksa-dan-memutus-perkara-pidana-yang-diajukan-ke-pen.pdf
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di antaranya undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan 

kehakiman. Dalam UU kekuasaan kehakiman terdapat dua pasal yang 

menyebutkan status dan kedudukan hakim sebagai pejabat negara, yaitu 

pasal 19 dan pasal 31 ayat (1). Pasal 19 menyebutkan: “Hakim dan hakim 

konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman 

yang diatur dalam undang-undang”. Kemudian pasal 31 ayat (1) 

menyebutkan:“Hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung merupakan 

pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada 

pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung”. 
19

 

 

B. Peradilan Agama Di Indonesia  

1. Pengertian Peradilan Agama Di Indonesia  

Peradilan berasal dari bahasa Arab adil yang sudah diserap menjadi 

bahasa Indonesia yang artinya: proses mengadili atau suatu upaya untuk 

mencari keadilan atau penyelesaian sengketa hukum di hadapan badan 

peradilan menurut peraturan yang berlaku. Dalam bahasa arab disebut al-

Qadha, artinya proses mengadili dan proses mencari keadilan. Dalam 

bahasa belanda disebut recshtpraak.  

Peradilan Menurut istilah ahli fikih adalah lembaga hukum tempat 

dimana seseorang mengajukan mohon keadilan.
20

 Peradilan agama adalah 

salah satu di antara Peradilan khusus di Indonesia. Dua peradilan khusus 

lainnya adalah Peradilan Militer Dalam hal ini Peradilan Agama hanya 

                                                             
19

Novianto M Hantoro, Hakim: Antara Pengaturan dan Implementasinya, (Yayasan 

Pustaka Obor Indonesia 2017), Cet. Ke-1, h. 4-5.  
20

 Basiq Dialil, Peradilan Agama Di Indonesia, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, 2006), 

Cet. Ke-1, h. 2.  
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berwenang dibidang perdata tertentu saja, tidak termasuk bidang pidana 

dan pula hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia, dalam perkara-

perkara perdata Islam tertentu tidak mencakup seluruh perdata Islam.
21

  

Dalam pasal 49 Undang-undang No 7 Tahun 1989 yaitu bahwa 

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 

menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang 

beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, 

Zakat, Infaq, Shadaqah. Pada bidang ekonomi syariah yaitu dengan 

disahkanya Undang-undang No 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama 

atas Undang-undang No 7 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
22

 

2. Dasar – Dasar Hukum Peradilan Agama  

Landasan hukum Syariah berlakunya Peradilan Agama, yaitu:  

Surah An-Nisa (4): 58 

ََ   ََ َ   ََ َ  ََ َ ََ

َ  ََََ  َ َ ََََ َ  َ  َ

َ “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.  

 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. 
23

 

 

Surah shad (38): 26 

                                                             
21

 Ibid., h. 9.  
22

 Eka Susylawati, Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Mengadili Perkara 

Kewarisan Islam Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama, (Duta Media Publishing, 

2018), h. 10. 
23

 Mardani, Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia, (Depok: Rajawali Pers, 2018,) 

Cet. Ke-2, h.  154.  
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َ ََ ََ  ََ  َ َ ََ َ   َ

   ََ ََََ َ ََََ ََ ََ

  َ  َ  َََ

 “Hai Dawud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) 
di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan 
adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena ia akan 
menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguhnya orang-orang yang sesat 
dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan 
hari perhitungan.”

24
 

 

3. Kedudakan Peradilan Agama Di Indonesia  

Peradilan Agama (PA) berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota 

dan daerah hukumnya yang meliputi wilayah kabupaten/kota. Pada 

dasarnya tempat kedudukan pengadilan agama berada di ibu kota 

kabupaten dan kota, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten 

atau kota, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian. 

Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) berkedudukan di ibu kota 

provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. 
25

  

Kedudukan Peradilan Agama dapat dikategorikan sebagai:
26

 

a. Kompetensi Absolut dalam linkungan Peradilan Agama Kompetensi 

Absolut dalam lingkungan Peradila Agama artinya hanya dapat 

meliputi bidang perdata seperti yang tercantum dalam pasal 49 UU No. 

7/1978 dimana Peradilan Agama mempunyai jangkauan dan batasan 

kewenangannya di bidang tertentu seperti Zakat, Perceraian, Wakaf 

Hibah, Sodaqah, dsb: 

                                                             
24

 Ibid., h. 158.  
25

 Ibid., h. 163. 
26

 Ecep Nurjamal, Praktik Beracara DI Peradilan Agama, (Edu Publisher, 2020), Cet. 

Ke-1, h. 15-16. 
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b. Pembinaan Peradilan Agama, sebagai salah satu Pelaksanaan 

kekuasaan kehakiman (diatur pada pasal 5 dan pasal 12 UU No.7/1989 

Jo.UU No 3 Tahun 2006 Jo. UU No 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan 

Agama) 

Dalam pasal 49 ditentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan 

berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara 

di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang 

perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan 

hukum Islam, serta wakaf, dan sedekah. Sedangkan Pengadilan Tinggi 

Agama berwenang dan bertugas mengadili perkara-perkara yang menjadi 

wewenang dan tugas Pengadilan Agama dalam tingkat banding, juga 

menyelesaikan sengketa yurisdiksi antara Pengadilan Agama. 
27

 

4. Jumlah Perkara Pembatalan Perkawinan Pengadilan Agama Tanjung 

Pinang 

Tahun 2016-20121.
28

 

No Tahun Jenis Perkara Jumlah 
Putusan  

1 2016 Pembatalan Perkawinan 
 No 0531/Pdt.G/2016/PA.TPI 

1 

2 2017 Pembatalan Perkawinan  
No 0197/Pdt.G/2017/PA.TPI 

1 

 
 
3 
 

 
 
 

2018 

Pembatalan Perkawian  
No 0154/Pdt.G/2018/PA.TPI 
Pembatalan Perkawian  
No 0539/Pdt.G/2018/PA.TPI 
Pembatalan Perkawinan 
No 0703/Pdt.G/2018/PA.TPI 

 
 
 
3 

4 2019 Pembatalan Perkawinan 
No 543/Pdt.G/2019/PA.TPI 

1 

5 2021 Pembatalan Perkawinan 
No 496/Pdt.G/2021/PA.TPI 

1 

                                                             
27

Manan Abdul, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, 

(Prenadamedia Group, 2005), Ed. Ke-2 h. 13. 
28

 https://putusan.mahkamahagung.go.id 
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5. Sejarah Pengadilan Agama Tanjung Pinang 

Sejarah PA Tanjungpinang. 
29

 

Pengadilan Agama Tanjungpinang didirikan berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor: 45 tahun 1957.  Setelah dikeluarkannya Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 oleh Pemerintah, tentang Pembentukan 

Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di luar Jawa – Madura, maka 

dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 58 tahun 1957 tentang 

pembentukan Pengadilan/Mahkamah Syariah di Sumatera, tercantumlah 

dalam Penetapan tersebut, pada huruf A angka III Nomor urut 47 

Tanjungpinang. Saleh Fathony dipanggil oleh Kementerian Agama Jakarta 

untuk mengikuti testing yang diadakan pada tanggal 5 September 1958. 

Setelah K.H. M. Saleh Fathony berhasil dalam testing tersebut, maka pada 

tanggal 10 September 1958 dilantik beliau menjadi Ketua Pengadilan 

Agama/Mahkamah Syariah Tanjungpinang, oleh kepala Biro Peradilan 

Agama sebagai Ketua Pengadilan Agama Mahkamah Syariah Pertama. 

Dengan demikian resmilah berdirinya Pengadilan Agama/Mahkamah 

Syariah Tanjungpinang pada tanggal 10 September 1958 dengan 

Ketuanya. K.H. M. Saleh Fathony. 

Sekembalinya beliau ke Tanjungpinang pada tanggal 22 September 

1958 beliaupun menyiapkan segala sesuatu untuk pelaksanaan tugas 

Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Tanjungpinang sebagai Ketua, dan 

tanggal 1 November 1958 diresmikan berdirinya Kantor Pengadilan 

                                                             
29

 https://pa-tanjungpinang.go.id   

https://pa-tanjungpinang.go.id/
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Agama/Mahkamah Syariah Tanjungpinang yang sementara menyewa 

rumah di Jalan Kemboja Tanjungpinang. Mengingat semakin 

meningkatnya volume kerja, sedang ruang kantor dirasakan terlalu sempit, 

maka pada tanggal 15 Januari 1959, kantor Pengadilan Agama / 

Mahkamah Syariah Tanjungpinang pindah ke Jalan sumatera 

Tanjungpinang hingga tanggal 31 Desember 1959. Disamping itu bulan 

April 1959 oleh Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah 

Tanjungpinang tersebut diajukan permohonan kepada kementerian Agama 

untuk pembangunan gedung kantor, Permohonan tersebut  dikabulkan. 

Dengan adanya atau terkabulnya permohonan itu, maka keluarlah 

pada waktu itu otorisasi, maka pada tanggal 21 Agustus 1959 dibuatkanlah 

kontraknya dengan pemborong yang bernama Laiu soon Tjau, dimuka 

kepala PU, sebagai direksinya dengan biaya sebesar $ 24.000,- (dua puluh 

empat US Dollar). Lokasi gedung kantor tersebut terletak di jalan Bakar 

Batu Nomor. 57 Tanjungpinang. Dalam waktu lebih kurang 4 bulan 

gedung kantor tersebut siap dibangun dan diresmikan pemakainnya pada 

tanggal 31 Desember 1959. 
30

 

Dengan berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan, dimana volume kerja pada Pengadilan Agama semakin 

meningkat, dan tenaga / pegawai semakin bertambah, maka gedung kantor 

yang dibangun tahun 1959 itu dirasa menjadi sempit lagi. Oleh karena itu 

diajukan oleh Ketua tersebut untuk pembangunan Kantor / Gedung Balai 

                                                             
30 Ibid., 
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Sidang Pengadilan Agama yang baru. Usulan tersebut dikabulkan dan 

dikeluarkan DIP tanggal 10 April 1978 Nomor 128 / XXV /a/1978 

sebesar. 15.450.000,- dibangunlah gedung baru dimaksud yang lokasinya 

terletak di Jalan Ir. Sutami  KM. 4 Tanjungpinang yang saat ini 

dipergunakan. Gedung Kantor ini diresmikan pemakaiannya pada tanggal 

20 November 1979 oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten 

Kepulauan Riau yang diwakili oleh Sekwilda Drs. Zaini Ali.  

Seiring dengan bergabungnya Peradilan Agama ke Mahkamah 

Agung RI secara perlahan pengadilan Agama Tanjungpinang mulai 

berbenah dengan berubahnya anggaran yang dimiliki oleh Pengadilan 

Agama Tanjungpinang, melalui DIPA Pengadilan Agama Tanjungpinang 

tahun anggaran 2009 mendapat anggaran untuk pembangunan gedung 

tahap pertama  yang sesuai dengan standar Mahkamah Agung RI  dan 

tahun 2011 kembali lagi diluncurkan anggaran pembangunan Gedung 

untuk tahap kedua (Fhinising) dan Alhamdulillah pembangunan Kantor 

Pengadilan Agama Tanjungpinang siap pada tahun 2011. Tepatnya pada 

hari senin tanggal 4 Februari 2013 Pengadilan Agama Tanjungpinang 

telah menempati gedung baru yang terletak di jalan Raya Senggarang 

Tanjungpinang dan semenjak itu segala aktifitas perkantoran sudah 

dilaksanakan di gedung yang baru.
31
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C. Tinjauan Umum Tentang Fasakh  

1. Pengertian Fasakh  

“fasakh nikah” tersusun dari dua kata, yaitu fasakh dan nikah 

Secara bahasa kata al-faskhu فسخ bermakna menghapus, membatalkan dan 

memisahkan sedangkan dalam istilah ilmu fikih, makna al-faskh oleh para 

ulama didefinisikan antara lain oleh Ibnu Najim dan As-Suyuthi sebagai:
32

 

َحل اْرتَِباِط اْلَعْقدِ 
“Melepas ikatan akad” 

Sedangkan Al-Qarafi mendefinisikannya sebagai  

 اْرتَِفاُع ُحْكِم اْلَعْقِدِمَن األْصل َكٔاْن مْل َيُكنْ 
“Mencabut hukum akad dari asalnya seperti tidak pernah terjadi” 

Dalam bahasa Arab, kata nikah secara etimologi berarti 

bersetubuh, bersenggama, berkumpul, atau menggauli. Menurut 

terminologi, terdapat banyak definisi, di antaranya oleh Abu Zahrah: 

Nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan 

mengadakan hubungan keluarga antara pria dan wanita dan mengadakan 

tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan 

kewajiban masing-masing. 
33

 

Pemaknaan  dua kata antara “fasakh” dan “nikah”, maka secara 

sederhana “fasakh nikah” dapat diberi makna sebagai pembatalan 

                                                             
32

 Ahmad Sarwat, Pernikahan, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 464. 
33

Mursyid Djawas Amrullah Dan Fawwaz Bin Adenan, Fasakh Nikah dalam Teori 

Maṣlaḥah Imam Al-Ghazali, Vol. 2 No.1, 2019, h. 99. 
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hubungan pernikahan yang sudah dilangsungkan. Terkait makna fasakh 

sebagai pemutusan hubungan pernikahan, bermaksud pada perusakan dan 

pembatalan akad nikah. Menurut al-Zuḥaili, fasakh nikah adalah: rusaknya 

sebuah akad pernikahan dari asalnya dan menghilangkan kehalalan atas 

sesuatu yang dibolehkan dalam ikatan pernikahan. Hamid Sarong 

mendefinisikan fasakh sebagai salah satu sebab putus pernikahan adalah 

merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah mengikat 

atau berlangsung. Mencermati beberapa definisi di atas, dapat dipahami 

bahwa fasakh nikah adalah merusak atau membatalkan tali pernikahan 

antara dua orang yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu.
34

  

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi 

syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Berdasarkan pasal 22 

undang-undang nomor 1 tahun 1974 bahwa pengertian dapat pada pasal itu 

diartikan bisa batal atau bisa tidak batal apabila menurut ketentuan hukum 

agamanya masing-masing tidak menentukan lain, sehingga jenis 

perkawinan di atas dapat bermakna batal demi hukum dan bisa di batalkan. 

Menurut Peraturan Mentri Agama (PMA) Nomor 3 tahun 1975 bahwa 

apabila perkawinan telah berlangsung kemudian ternyata terdapat larangan 

menurut hukum atau peraturan-peraturan undangan tentang perkawinan, 

maka pengadilan agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas 

permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. 
35

.  
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Pratama, Bandung Lampung, 2021), Cet. Ke-1, h. 114. 
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Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan 

perkawinan adalah Pasal 27 Undang-undang Perkawinan, seorang suami 

atau istri dapat menagajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila 

perkawinan di langsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum, 

seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatlan 

perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah 

sangka mengenai diri suami atau istri, apabila ancaman telah berhenti, atau 

salah sangka itu menyadari keadaannya, dalam jangka waktu 6 (enam) 

bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak 

mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan 

perkawinan, maka haknya gugur.
36

 

2. Dasar Hukum Fasakh/ Pembatalan Perkawinan 

Sebuah perkawinan dapat putus apabila memenuhi sebab-sebab 

tertentu yang diatur didalam Undang-undang perkawinan tidak menutup 

kemungkinan bagi mereka warga negara Indonesia yang beragama Islam 

untuk dapat dikategorikan sebuah perkawinan itu putus harus ada beberapa 

sebab yaitu: Kematian, perceraian, dan atas putus Pengadilan Agama.
37

 

Pembatalan perkawinan (fasakh) mempunyai dasar hukum yang tegas 

dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, 

bahwa: “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi 

syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.
38
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Pernikahan antara perempuan Muslimah dengan laki-laki non-

Muslim di kalangan para ulama fiqh bahwa pernikahan dengan kategori ini 

hukumnya haram, baik pria non-Muslim itu tergolong kitabi atau tidak. 

Dalailnya adalah QS. Al-Mumtahanah:10: 

                            

                        

                        

                       

                      

     

10. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu 

perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji 

(keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan 

mereka;maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) 

beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami 

mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu 

dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah 

kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada 

dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka 

maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) 

dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar 

yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah 

mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara 

kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. 
 

Ungkapan Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-

orang kafir itu tidak halal bagi mereka tegas sekali bahwa perempuan 

Muslimah tidak halal bagi laki-laki non-Muslim. Hal ini, sebagaimana 

dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, karena suami mempunyai hak 
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kepemimpinan (qawamah) atas istrinya dan si istri wajib mematuhinya. 

Jika ini terjadi maka berarti kita telah memberikan semacam peluang bagi 

non-Muslim untuk menguasai Muslimah.
39

 

Dalam ayat al-Qur‟an Surat al-Baqarah ayat 221: 

ََََََََََََ

ََََََََََََ

َََََََََََََ

ََََََََََ

 “Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka 

beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik 

daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan 

janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan 

yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki 

yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik 

hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga 

dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya 

kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”.
40

 

 

Dalam Hadits Riwayat Bukhari Muslim  

ُهَعنْ  اللَّهُ  َرِضيَ  يْ َرةَ  ُهرَ  َأِب  َعنْ   َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبي  َعن ْ
 َفاْظَفرْ  َوِلِديِْنَها َوِلََِماِِلَا َوِلََِسِبَها ِلَماِِلَا أَلْرَبع   اْلَمْرأَةُ  تُ ْنَكحُ  َقالَ 

ْينِ  ِبَذاتِ    َيَداكَ  َترَِبتْ  الدي
“Dan dari Abu Hurairah saw bahwa Nabi saw bersabda,  wanita itu 

dinikahi karena empat  hal; karena harta, garis keturunan, kecantikan, dan 

                                                             
39
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agamanya. Namun, pilihlah wanita yang beragama (shalihah), maka kamu 

akan beruntung”. (HR. Bukhari Muslim).
41

 

 

Dalam hadits diatas Nabi mengajurkan sekali untuk menikahi 

seseorang yang paling diutamakan, atau diperhatikan adalah berdasarkan 

agamanya, dia yang menjalankan agama, yaitu agama Islam.  

3. Pendapat Para Ulama Tentang Fasakh 

Terjadinya fasakh menurut mazhab Syafi‟i dan Hanbaly, adalah 

Pisah karena cacat salah seorang suami istri, perceraian karena berbagai 

kesulitan (i‟sar) suami, pisah karena li‟an, salah seorang suami istri itu 

murtad, perkawinan itu rusak (fasad), tidak ada kesamaan status (sekufu). 

Sedangkan menurut mazhab Hanafy, yaitu, pisahnya karena suami istri 

murtad, perceraian karena perkawinan itu fasad (rusak), perpisahan karena 

tidak seimbangnya status (sekufu) atau suami tidak dapat dipertemukan. 
42

 

Adapun berdasarkan  mazhab Maliky terjadinya fasakh, yaitu, 

terjadinya li‟an, fasadnya perkawinan, salah seorang pasangan itu murtad. 

Menutut Amir Syarifuddin fasakh dapat disebabkan oleh dua macam yaitu, 

disebabkan oleh perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau 

terdapat adanya halangan perkawinan dan disebabkan terjadinya sesuatu 

dalam kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan rumah tangga 

itu dilanjutkan. 
43

 

Fatwa Majlis Ulama Indonesia (MUI). Melalui fatwanya, MUI 

melarang perkawinan antara orang muslim dan non muslim (baik ahl al-
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kitab maupun bukan ahl-kitab), baik laki-lakinya yang muslim maupun 

perempuannya yang muslimah. Pertimbangan atau alasan dikeluarkannya 

fatwa MUI tersebut adalah untuk menghindari timbulnya keburukan/ 

kerugian (mafsadat) yang lebih besar di samping kebaikan/ keuntungan 

(maslahat) yang ditimbulkan. Pertimbangan seperti ini dikenal dalam teori 

hukum Islam dengan kaidah.  

 اْلَمَصاِلحِ  َجْلبِ  َعَلى ُمَقدَّم   اْلمَفاِسدِ  َدْرءُ 
“menolak / menghindari kerugian / kerusakan (mafsadat) lebih utama dari 

pada mengambil kebaikan (masalahat).”
44

 

 

4. Syarat-Syarat Fasakh 

Penyebab batalanya perkawinan itu karena hal-hal yang terjadi 

setelah perkawinan itu terjadi dengan alasan-alasan yang sama seperti 

perceraian. Fasakh harus dilakukan bila ada sebab dimana terdapat hal-hal 

yang dapat membatalkan akad perkawinan. Sebab-sebab itu haruslah 

sebab tertentu yang menghalangi kekalnya perkawinan. Fasakh dalam 

perkawinan timbul karena alasan yang muncul setelah adanya perkawinan 

dan itu bernilai kemudharatan sehingga pantas untuk dihapuskan. 
45

  

Fasakh yang disebabkan adanya sesuatu yang menyebabkan 

terganggunya ikatan perkawinan adalah Jika salah seorang dari suami atau 

istri keluar dari Agama Islam dan tidak mau kembali pada Islam, maka 

dengan sendirinya akad nikah menjadi Fasakh (batal) disebabkan 
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kemurtadan. Jika suami yang sebelumnya kafir kemudian memeluk agama 

Islam, tetapi istri enggan memeluk agama Islam dan tetap menjadi 

musyrik, maka akad menjadi fasakh. Di antara hal-hal yang bisa menjadi 

penyebab atau dapat dijadikan alasan penjatuhan fasakh sebagai berikut:
46

 

a. Tidak Adanya Kesamaan 

Dalam hal ini, ketidaksamaan yang dimaksud keadaan suami istri yang 

tidak setara atau tidak saling sekufu. Menurut para ulama, hal ini bisa 

menjadi salah satu penyebab dijatuhkannya fasakh dari masing-masing 

pihak. Adapun hal-hal yang dapat dijadikan ukuran dalam kesetaraan 

tersebut, antara lain ialah masalah kualitas pemahaman dan 

pelaksanaan ajaran agama, nasab, status. Kemerdekaan, penghasilan, 

kekayaan, tidak adanya aib, dan lainnya. Akan tetapi, hal yang paling 

penting disini adalah tidak adanya kesetaraan dalam masalah 

keagamaan, yang dikhawatirkan dapat menjerumuskan salah satu 

pasangan dari syariat Islam.  

b. Pindah Agama 

Apabila salah satu pasangan murtad atau pindah agama, maka hal itu 

bisa menjadi salah satu alasan fasakh atas pernikahan mereka. Oleh 

karena itu, jika satu seorang dari suami istri murtad dan keluar dari 

Agama Islam. Sedangkan pasangannya masih tetap memeluk agama 

Islam, maka pernikahan mereka boleh di-fasakh.  
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c. Adanya Cacat Akad Nikah 

Fasakh juga bisa dilakukan jika dalam akad nikah yang dilangsungkan 

terdapat cacat atau fasad. Bahkan, para ulama menyebutkan bahwa 

hukum fasakh dalam hal ini, bukan sekadar diperbolehkan, melainkan 

menjadi sebuah kewajiban atau keharusan. Misalnya, akad nikah yang 

dilakukan tanpa adanya saksi, atau saksi yang tidak memenuhi syarat 

sebagai saksi.  

Jika penyebab fasakh sudah jelas, maka pelaksanaan fasakh tidak 

membutuhkan keputusan hakim. Sebagai contoh adalah manakala 

pasangan suami istri diketahui memiliki pertalian saudara satu susuan. 

Dalam kasus seperti ini, secara otomatis akad yang terjadi antara keduanya 

harus di fasakh dengan kemauan sendiri. Jika penyebab fasakh masih 

belum jelas, maka kondisi seperti ini membutuhkan putusan dari hakim 

dan tergantung pada putusan tersebut. Sebagai contoh adalah fasakh yang 

disebabkan kemurtadan istri dan keengganannya untuk kembali pada 

Islam. Dengan kondisi seperti ini, hakim diperbolehkan ikut campur. 

Sebab dengan adanya putusan dari hakim, mungkin sang istri murtad bisa 

kembali pada Islam sehingga pernikahan mereka tidak perlu difasakh.
47

 

5. Akibat Hukum Fasakh 

Perceraian akibat dari fasakh ini berbeda dengan perceraian yang 

lainnya, karena fasakh tidak mengurangi bilangan talak. Artinya bila 

setelah fasakh ingin rujuk kembali dengan melangsungkan perkawinan 
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yang baru maka suami masih memiliki kesempatan tiga kali talak.
48

 

Hukum yang ditimbulkan akibat putusnya perkawinan secara fasakh ialah 

suami tidak boleh rujuk kepada mantan istrinya selama istrinya masih 

menjalani masa iddah. Hal ini disebabkan oleh perceraian yang terjadi 

secara fasakh ini berstatus talak ba’in sughra. Apabila mantan suami dan 

mantan istri berkeinginan untuk melanjutkan perkawinannya kembali, 

mereka harus melakukan akad nikah baru. 
49

 

Pisahnya Suami Istri dengan fasakh mengakibatkan hubungan 

suami istri berakhir seketika itu juga dan tidak ada rujuk. Dalam talak ada 

talak raj‟i dan ba‟in. Talak raj‟i tidak mengakhiri ikatan suami istri dengan 

seketika, sedang talak ba‟in mengakhiri seketika itu. Adapun fasakh baik 

karena hal yang datang belakangan atau karena syarat tidak terpenuhi, 

maka ia mengakhiri ikatan pernikahan seketika itu juga. Perceraian karena 

fasakh tidak mengurangi bilangan talak, sekalipun terjadi karena khiyar 

baligh. Suami istri harus menikah dengan aqad nikah yang baru dan suami 

tetap memiliki hak tiga kali talak.
50

 

Akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pembatalan 

perkawinan oleh Pengadilan Agama ditentukan dalam Pasal 28 Ayat (1) 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan 

bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan 
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mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan berlaku sejak saat 

berlangsungnya perkawinan. Apabila perkawinan dilaksanakan tidak 

memenuhi syarat-syarat sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 maka perkawinan itu dapat dibatalkan. Karena perkawinan 

merupakan perbuatan hukum, tentunya apabila perkawinan itu di batalkan 

akan memiliki akibat hukum.
51

  

 

E. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan perbandingan atau 

acuan untuk menghindari anggapan kesamaan dalam penelitian ini. Maka 

dalam tinjauan pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian 

terdahulu sebagai berikut: 

Pertama, Dalam penelitian skripsi Anggita Kurnia dengan judul 

“Analis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru 

No.1100/PDT.G/2017PA.PBR Tentang Pembatalan Perkawinan”. Skripsi ini 

menjelaskan tentang argumentasi hakim dalam menetapan hukum pembatalan 

perkawinan akibat poligami tanpa izin istri pertama, dan izin pengadilan 

dalam hukum islam batalnya perkawinan disebabkan oleh faktor-faktor 

tertentu salah satunya tanpa persetujuan Istri Pertama dan Pengadilan, maka 

pernikahan dapat di batalkan.
52
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Kedua, Dalam penelitian skripsi Muhammad Hidayat dengan judul 

“Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru 

Nomor: 0181/PDT.G/ANA2017/PA.PBR Mengenai Pembatalan Perkawinan 

Akibat Adanya Pemalsuan Identitas Dalam Berpoligami”.  Skripsi ini 

menjelaskan tentang pertimbangan hakim dan analis hukum islam. Dalam 

skripsi penulis  menjelaskan pembatalan pernikahan akibat adanya pemalsuan 

identitas diri. Perbuatan pemalsuan identitas tesebut termasuk kedalam 

golongan adanya hal-hal merusak pernikahan setelah terjadinya akad dan tidak 

memungkinkan untuk melanjutkan pernikahan tersebut yang bisa 

menimbulkan kemudhorotan untuk rumah tangga dan tidak mungkin untuk 

bersatu kembali. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqihyah yaitu: الضرريزل yang 

artinya kemudhorotan itu harus dihilangkan.
53

 

Dari tulisan-tulisan skripsi diatas terlihat bahwa sepanjang penelaahan 

penulis belum ada menemukan penelitian tentang “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pinang No 

0531/Pdt.G/2016/PA.TPI tentang pembatalan nikah. Maka dengan itu penulis 

melakukan penelitian skripsi tersebut. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis Penelitian  

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

hukum Islam normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan 

meneliti bahan pustaka atau data-data primer dan sekunder saja.  

 

B. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah Putusan Hakim Pengadilan Agama 

Tanjung Pinang No 0531/Pdt.G/2016/PA.TPI mengenai pembatalan nikah.  

 

C. Sumber Data  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data 

sekunder yaitu data yang diperoleh dalam penelitian ini secara tidak langsung 

dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Misalnya, 

buku-buku teks, jurnal, majalah, peraturan perundangan, dan sebagainya. 

Sumber data ini dapat diperincikan menjadi tiga macam, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer pada kajian ini adalah salinan putusan 

Pengadilan Agama Tanjungpinang No. 0531/Pdt.G/2016/PA.TPI.  

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder pada penelitian ini adalah rancangan 

Undang-Undang, buku-buku, dan pendapat pakar hukum. Diantaranya 
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adalah Undang-undang No 1 Tahun 1974, Komplikasi Hukum Islam, 

Kitab-kitab Hadits, Fiqih Islam Wa Adilatuhu karya Wahbah Zuhaili dan 

kitab fiqih lainnya.  

3. Bahan hukum Tersier 

Bahan hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, 

seperti kamus, jurnal-jurnal yang terkait.  

 

D. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah normatif hukum 

islam yang dilakukan dengan metode Library Reseach.  

 

E. Teknik Analisis Data 

Metode yang penulis pakai dalam menganalisa data adalah Meode 

kualitatif yaitu setelah penulis mengumpulkan data kemudian melakukan 

analisa dengan cara menghubungkan dengan teori dan bahan bacaan, 

selanjutnya diambil kesimpulan sehingga memperoleh gambaran yang utuh 

terhadap masalah yang akan diteliti dan sesuai dengan fakta di dalam Berkas.  

 

F. Teknik Penulisan 

Teknik penulisan yang peneliti gunakan penulisan Deskriftif, yaitu 

mengambarkan secara jelas dan lengkap tentang bagaimana putusan hakim 

tentang pembatalan perkawinan akibat adanya pemalsuan identitas dalam 

pernikahan beda agama, dan akan melakukan identifikasi wacana dari buku-

buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, web (internet), ataupun informasi 
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lainnya yang berhubungan dengan judul penulisan untuk mencari hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan putusan, buku, dan sebagainya yang berkaitan 

tentang pembatalan perkawinan akibat adanya pemalsuan identitas dalam 

nikah beda Agama. Maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan data-data yang baik melalui buku-buku, dokumen majalah 

internet (web).  

2. Menganalisis data-data tersebut sehingga peneliti bisa menyimpulkan 

tentang masalah yang dikaji. 

 

G. Sistematika Penulisan   

Penulis memaparkan skripsi ini dengan bagian-bagian bab-bab secara 

rinci dan detail. Secara umum teknis penulisan pembahasan tersebut, sebagai 

berikut: 

Bab I,  Pendahuluan dalam pembahasan ini meliputi latar belakang 

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, Tujuan, dan 

Kegunaan.  

Bab II,  Peran Putusan Hakim, Pengadilan Agama Indonesia Dan 

Tinjauan Umum Tentang Fasakh. Penulis memaparkan gambaran 

umum tentang pengertian putusan hakim, dasar hukum hakim, 

bentuk-bentuk putusan hakim,  kedudukan putusan hakim, 

pengertian peradilan agama di indonesia, dasar hukum peradilan 

agama, kedudukan peradilan agama di indonesi, sejarah peradilan 

agama tanjungpinang, pengertian fasakh, Dasar hukum Fasakh, 

pendapat para ulama, syarat-syarat fasakh, akibat hukum fasakh.  
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Bab III,  Berisi tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, 

objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik 

analisis data, teknik penulisan, dan sistematika penulisan. 

Bab IV,  Sub Bab Dalam bab ini penulis menguraikan tentang Putusan 

hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang, Pertimbangan Hakim 

Pengadilan Agama Tanjungpinang dan Analis Hukum Islam 

Mengenai pembatalan nikah. 

Bab V,  Penutup, Bagian ini berisi penutup yang memuat kesimpulan hasil 

penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut atau acuan 

penelitian. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan berhubungan 

dengan rumusan masalah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Adapun isi dari Putusan Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang Kelas 

IB No. 0531/Pdt.G/2016/PA.TPI. Mengenai pembatalan perkawinan 

antara Termohon I dan Termohon II, Hakim memberikan Putusan pada 

tanggal 2 Maret 2017: mengabulkan permohonan pemohon; Menyatakan 

batal perkawinan/ pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II dan 

menyatakan Akta pernikahan Termohon I dengan Termohon II tidak 

memiliki kekuatan Hukum  

2. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang Kelas IB 

No. 0531/Pdt.G/2016/PA.TPI dalam perkara pembatalkan perkawinan 

Berdasarkan dalil-dalil dan kesaksian bahwa pernikahan yang telah 

dilakukan Termohon I dapat dibatalkan di karenakan Termohon I masih 

berstatus Agama Non Muslim (Buddha) dan Turut Termohon (KUA) tidak 

pernah hadir dalam persidangan untuk mengkuatkan pernikahan antara 

Termohon I dan Termohon II.  

3. Berdasarkan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1), 

menjelaskan bahwa suatu perkawinan dapat dikatakan perkawinan yang 
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sah, jika perkawinan itu dilakukan menurut hukum masing-masing agama 

dan kepercayaannya itu.  

 

B. Saran  

Setelah dilakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk penulisan 

skripsi maka perlu kiranya peneliti memberikan beberapa saran yang nantinya 

dapat dijadikan bahan pertimbangan: 

1. Bagi yang bersangkutan Termohon dan laki-laki yang hendak menikah 

agar memperhatikan syarat dan rukun pernikahan maupaun syarat yang 

ditetapkan Pengadilan Agama.  

2. Teruntuk pihak KUA agar lebih memperhatikan lagi identitas pihak yang 

akan menikah agar tidak terjadi lagi penipuan dalam identitas.  

3. Kepada para penuntut ilmu agar mendalami ilmu agama, sebab ilmu terus 

berkembang dan diharapkan bisa hadir ditengah-tengah masyarakat.  
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