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" ... Dan Apabila kamu menetapkan hukum 
di antara manusia, hendaklah kamu mene
tapkan hukum dengan adil.
---------  (Q.S. An-Nisaa' : 58) ---------
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"Harta dan anak-anakmu adalah perhiasan kehidupan du- 
nia . . . ." (Q.S. 18:46) .
“Dan ketahuilah bahwasannya hartarau dan anak-anakmu 
adalah cobaan, dan sesungguhnya di sisi ALLAH-lah pa- 
hala yang besar." (Q.S. 8:28).

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI KEDUDUKAN ANAK AKIBAT ... AGUS SAMSUL HUDA 



Skripsi ini aku persembahkan
UrUxiA i b u k ,  ya fty  te la A  m & xg- 

C L ja / iA a n  o J v u . t e r U a n #  & e 6 a / X Q Q C L G S i cLq a x  

o c lA q a .  c J u l t v  c& 6 q m x  / u d u j x  d e r v g a n ,  t u -  
i\L£> LflfxZcU> .

UrU-uJt b a p a k ,  yo^xQ teZoA mem.- 
S&U&a-n d&'i&fXQCMX tw 'u U  deux fruUesii 
(lqoa, qatxoMjx^o, t e i iK  fvlrUa/i da/u, Ae~  
dXLQj &'IQAXQ tXLQSXyC, .

UrUuA cuLih.-adih&M,: I d a ,  R o z i ,  
N a h i d ,  T a g i n  d a n  M u n i r .  y&rtv&Qo, Ao.-
nvu. —fuunxL cUbfuiA. SeA/vaol£ leA ih  ScUA. 
dLasufuuLa. AaAaJurrvu, isu.

TeA aA A i/i, 6xuU s e s e o r a n g  yortQ
le io A  rMrti&iLriQ&Al&auCL <iemAa^uAu .

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI KEDUDUKAN ANAK AKIBAT ... AGUS SAMSUL HUDA 



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur Alhamdulillah ke 
hadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan 
Hidayah-Nya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat 
terselesaikan tepat pada batas waktunya tanpa meng- 
alami sesuatu hambatan yang cukup berarti.

Ungkapan syukur tersebut mewujud, ketika skrip
si ini selesai diujikan. Hasil yang tercapai merupakan 
upaya maksimal penyusun. Kalau 'toh' banyak kekurangan 
dalam skripsi ini, sepenuhnya adalah wujud kekurangan 
yang ada pada diri penyusun.

Sebaliknya, kalaupun ada kelebihan atau keman- 
faatan atas skripsi ini adalah tidak terlepas dari 
bantuan banyak pihak. Untuk itu sebagaimana layaknya 
penerima bantuan* maka kuranglah pantas apabila tidak 
menyebutkan mereka yang telah mendorong serta meluang- 
kan waktu dan pikirannya untuk penyusun. Mereka-mereka 
yang pantas disampaikan penghargaan dan ucapan terima 
kasih yang tulus adalah:
1. Bapak Abdoel Moetholib, S.H., selaku dosen pembim- 

bing yang telah memberikan bimbingan dan saran-sa- 
ran dengan sabar dan penuh perhatian.

2. Bapak Ismet Baswedan, S.H., ibu Liliek Kamilah, 
S.H., bapak H. Kobiran, S.H., M.S. dan bapak Afdol,
S.H., MS. selaku tim penguji yang banyak memberikan 
masukan demi perbaikan skripsi ini.

3. Ibu Sriningsih, S.H. selaku Kabag Tata Usaha Fakul- 
tas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberi
kan dorongan dan fasilitas dalam penyelesaian studi..

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI KEDUDUKAN ANAK AKIBAT ... AGUS SAMSUL HUDA 



khususnya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh staf dosen dan segenap civitas akademika di 

Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
5. Bapak dan bunda yang telah bersusah payah memberi

kan bantuan dan dorongan, baik lahir maupun bathin 
dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Dra. Masti'ah, bulikku yang telah bersusah payah 
memberikan bantuan dan menyediakan segala fasilitas 
selama studi di Fakultas Hukum Universitas Airlang
ga Surabaya.

Pula kepada rekan-rekan yang begitu besar pe- 
ngaruhnya dalam proses penyelesaian skripsi ini, yakni 
mbak Yayuk Sri Utami, S.H., Tri Wahyudi, S.H., Imam 
Suroso, S.H., Ahmad Fajar §hodiq, AMT . , dan yang lain- 
lain karena banyaknya sehingga tidak mungkin untuk di- 
sebutkan satu per satu.

Semoga Allah yang Maha Pemurah akan melimpahkan 
Rahmat-Nya sebagai imbalan atas budi baik semua pihak 
yang ikut membantu dalam penyusunan skripsi ini, Amin.

Skripsi ini dimaksudkan untuk- memenuhi tugas 
dan melengkapi salah satu persyaratan guna menyelesai- 
kan studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Akhir kata, besar harapan penyusun agar skripsi 
ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat mem- 
perluas wawasan dalam bidang hukum perdata, khususnya 
hukum Islam. Meskipun, penyusun yakin bahwa buku ini 
masih jauh dari sempurna.

Surabaya, Agustus 1993.

vi

Penyusun

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI KEDUDUKAN ANAK AKIBAT ... AGUS SAMSUL HUDA 



ABSTRAK 

Masalah perkawinan sangat penting artinya dalam kehidupan individu dan 

masyarakat. Dengan demikian perlu dibuat suatu peraturan yang khusus mengatur 

perkawinan mengingat masyarakat Indonesia memiliki agama yang berbeda-beda sehingga 

hukum yang mengatur mereka pun berbeda-beda.  

Ketentuan pasal 2 sampai 12 UUP tentang sahnya dan syarat-syarat perkawinan 

dimaksudkan untuk menyatukan ketentuan-ketentuan yang ada dan berlaku sebelumnya, 

tetapi pada kenyataannya dalam praktek kehidupan masyarakat ketentuan-ketentuan tersebut 

menimbulkan masalah yang menyebabkan kesulitan bagi masyarakat. Apalagi jika ketentuan 

itu berlainan dengan ketentuan yang ada dan berlaku sebelumnya, sehingga beberapa orang 

yang melangsungkan perkawinan dengan tidak memenuhi atau melanggar salah satu 

ketentuan dalam UUP tersebut di atas, baik dengan sengaja karena terpaksa maupun tidak 

sengaja karena ketidaktahuannya. 

Perkawinan yang demikian ini menurut UUP dapat tidak sah dan/atau dapat 

dibatalkan. Status perkawinan yang demikian ini dapat menyebabkan adanya perbedaan 

status atau kedudukan anak yang dilahirkan. Keadaan demikian ini dapat merugikan si anak. 
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PENDAHULUAN

1. Permasalahan : Latar BelakanfL-dan_Rmnus.anny_a
Setiap bangsa tentulah mempunyai konsepsi perka- 

winannya sendiri, karena hal itu bertalian dengan panda- 
ngan hidup, cara berfikir dan sifat-sifat khusus yang 
menandai ciri-ciri bangsa yang bersangkutan.

Dalam sejarah kita telah diketahui serentetan 
usulan untuk mengunifikasikan peraturan-peraturan yang 
mengatur tentang perkawinan bagi Warga Negara Indonesia 
dalam satu peraturan perundang-undangan. Serentetan usa- 
ha tersebut merupakan bukti nyata tentang kesatuan dan 
persatuan dalam kehendak untuk memiliki satu undang-un- 
dang perkawinan yang bersifat nasional yang kiranya mam- 
pu menampung seluruh aspirasi rakyat Indonesia.

Hasrat tersebut terpenuhi dengan disahkannya Un- 
dang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (se- 
lanjutnya disingkat UUP). Menurut undang-undang tersebut 
perkawinan yang berdasarkan agama dan kepercayaan mendu- 
duki tempat yang sangat penting dan menentukan. Hal ini 
dapat dilihat dalam ketentuan yang mengatur tentang sah
nya suatu perkawinan, yaitu dinyatakan dalam pasal 2 
ayat 1 UUP, "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan 
menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya 
itu" .

Dapat dipahami bahwa untuk ketentuan yang meng-
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atur bidang-bidang yang sangat luas ini sukar diperoleh 
kelengkapan yang sempurna. Kiranya akan sulit untuk me- 
nyeragamkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan hukum 
agama secara sekaligus. Demikian pula dengan undang-un- 
dang perkawinan yang dipandang telah berhasil dalam pe- 
laksanaan unifikasi di bidang pengaturan perkawinan di 
Indonesia. Ternyata dalam praktek kehidupan masyarakat 
masih timbul berbagai masalah yang perlu diadakan penye- 
suaian lebih lanjut.

Hanusia sengaja diciptakan Tuhan dengan dilimpahi 
tugas yang mulia, yaitu memelihara, mengatur, memanfaat- 
kan bahkan menguasai alam dan isinya guna kehidupan dan 
kesejahteraan manusia itu sendiri. Sudah menjadi kehen- 
dak Sang Maha Pencipta bahwa setiap yang diciptakan sa- 
ling berpasang-pasangan. Begitu pula dengan manusia yang 
hidup di dunia ini, diciptakan saling berpasang-pasangan 
yang terdiri dari laki-laki dan wanita. Sudah menjadi 
kodrat manusia bahwa dua orang manusia yang berbeda je- 
nis kelamin akan mempunyai daya saling menarik untuk hi
dup bersama dan akan menjalin kasih sayang dengan mem- 
bentuk keluarga yang bahagia yaitu dengan jalan meng- 
ikatkan diri dalam suatu perkawinan. Manusia dalam kehi- 
dupannya mengenal atau mempunyai tiga fase kehidupan ya
itu kelahiran, perkawinan dan kematian. Perkawinan meru
pakan fase kedua yang bertujuan untuk mempertahankan ke- 
beradaan manusia dalam kehidupan bermasyarakat serta me-

2
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rupakan proses regenerasi yang dapat menunjang pemba- 

ngunan dalam suatu negara.
Kalau dipandang sepintas lalu, nampaknya perka- 

winan hanyalah sebagai suatu persetujuan biasa dalam ma- 
syarakat antara seorang wanita dengan seorang pria se- 
perti halnya suatu perjanjian jual-beli dan lain seba- 
gainya. Tetapi pada dasarnya persetujuan perkawinan ti- 
daklah sama dengan persetujuan-persetujuan lainnya, se- 
bab pada' persetujuan biasa para pihak bebas menentukan 
isi persetujuan sesuka hatinya asal tidak bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesu- 
silaan dan ketertiban umum. Namun, dalam suatu perkawin
an isi persetujuan telah ditentuan oleh hukum. Jadi apa- 
bila para pihak sudah sepakat akan melangsungkan perka
winan, berarti para pihak harus mengetahui aturan hukum 
yang berlaku serta memenuhi semua ketentuan yang telah 
diatur dalam UUP beserta peraturan-peraturan pelaksana- 
annya. Di samping itu, perbedaan lainnya antara lain me- 
ngenai bentuk persetujuan. Pada persetujuan biasa ben- 
tuk persetujuan tidaklah penting, sedangkan pada perse
tujuan perkawinan, bentuk persetujuan akan menentukan 
ada atau«tidak adanya suatu perkawinan.

Dalam bab pertama UUP tentang dasar perkawinan, 
diatur mengenai sahnya suatu perkawinan. Keabsahan suatu 
perkawinan mempunyai arti yang sangat penting bagi per- 
kawianan itu sendiri dan juga bagi keturunan yang kelak
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akan dilahirkan. Apabila suatu perkawinan ini dinyatakan 
tidak sah, maka keturunan yang akan dilahirkan dari per
kawinan tersebut akan dinyatakan sebagai anak tidak sah.

Dalam bab kedua UUP diatur tentang syarat-syarat 
yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh para pihak 
yang akan melangsungkan suatu perkawinan, serta diatur 
pula mengenai larangap-larangan yang tidak boleh dilang- 
gar oleh para pihak. Apabila suatu perkawinan belum ter- 
jadi, tetapi ternyata diketahui ada salah satu pihak 
atau kedua belah pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat 
perkawinan dan/atau melanggar larangan-larangan perka
winan, maka terhadap perkawinan yang belum dilangsungkan 
tersebut dapat diadakan pencegahan. Suatu perkawinan ba- 
ru dapat dilangsungkan apabila syarat-syarat yang tidak 
dipenuhi, yang menjadi halangan dilangsungkannya perka
winan tersebut telah dipenuhi dan tidak ada larangan-la
rangan perkawinan yang dilanggar.

Apabila suatu perkawinan telah dilangsungkan, te
tapi ternyata baru diketahui ada syarat-syarat perkawin
an yang tidak dipenuhi serta ada larangan-larangan per
kawinan yang dilanggar, maka perkawinan tersebut dapat 
dibatalkan. Mengenai pembatalan perkawinan diatur dalam 
pasal 22 UUP, yakni bahwa perkawinan dapat dibatalkan 
apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk 
melangsungkan perkawinan. Dalam penjelasan pasal 22 UUP 
tersebut ditegaskan bahwa pengertian "dapat" pada pasal
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ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana 
menurut hukum agamanya masing-masing tidak ditentukan 
lain. Dari uraian tersebut di atas dapat ditarik penger- 
tian bahwa ada ketentuan yang menyatakan tidak batalnya 
suatu perkawinan yang dilangsungkan tanpa memenuhi sya- 
rat-syarat perkawinan dan melanggar larangan-larangan 
perkawinan dan ada pula ketentuan yang menyatakan batal
nya suatu perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut, 
sehingga ■ akan mempengaruhi status perkawinan yang telah 
dilangsungkan, dan pada akhirnya akan mempengaruhi sta
tus keturunan yang akan dilahirkan.

Tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal
1 UUP adalah untuk membentuk keluarga (rumah-tangga) 
yang kekal abadi. Selain itu, tujuan utama perkawinan 
adalah untuk memperoleh keturunan. Keturunan yang dila
hirkan dari suatu perkawinan adalah sebagai generasi pe- 
.nerus keberadaan setiap orang. Kelahiran seorang anak 
dalam kehidupan rumah-tangga merupakan kebanggaan dan 
adanya seorang anak dapat menunjukkan adanya pasangan 
suami-isteri.

Kelahiran anak dalam suatu negara merupakan modal 
dasar pembangunan yang dapat mengemban tugas nasional 
dalam dinamika kehidupan bernegara. Oleh karena itu, 
perkawinan dalam suatu negara perlu diatur sebaik-baik- 
nya guna menertibkan tatanan kehidupan dan menghasilkan 
bibit keturunan yang baik. Anak yang dilahirkan dari su-
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atu perkawinan mempunyai kedudukan atau status hukum dan 
mempunyai hak dan kewajiban sebagai anak terhadap orang 
tua yang melahirkannya. Hak dan kewajiban seorang anak 
dalam keluarga dapat dilihat dari kedudukan atau status 
anak tersebut. Hal ini dapat ditentukan dari status per- 
kawinan orang tuanya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perka
winan memandang bahwa ketentuan agama merupakan salah 
satu syarat sahnya perkawinan. Hal ini dapat dilihat da
ri konsideran yang menjadi dasar terbentuknya UUP, yaitu 
pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu dapat juga 
dilihat dalam penjelasan umum dan penjelasan pasal demi 
pasal UUP bahwa ketentuan agama dimaksud adalah ketentu
an perundang-undangan yang berlaku bagi agama dan keten
tuan hukum agama yang bersangkutan sebagaimana penjelas- 
an pasal 2 UUP.
t Setiap agama mempunyai hukum masing-masing ten
tang perkawinan dan mempunyai ketentuan yang berbeda-be- 
da walaupun ada pula persamaannya. Dalam hukum Islam ju- 
ga terdapat ketentuan tentang perkawinan. Ketentuan ter
sebut berlaku bagi orang yang beragama Islam, sepanjang 
UUP memperbolehkan dan ketentuan tersebut tidak berten- 
tangan dengan UUP.

Dari uraian tersebut di atas, timbul berbagai 
permasalahan yang secara singkat dapat dirumuskan dalam 
bentuk beberapa pertanyaan sebagai berikut:
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a. bilamana suatu perkawinan yang dinyatakan sah 

menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga 
sah menurut hukum Islam?

b. bilamana syarat-syarat dilangsungkannya perka
winan tidak dipenuhi dapat mengakibatkan ada- 
nya perbedaan status perkawinan?

c. bilamana syarat-feyarat dilangsungkannya perka
winan tidak dipenuhi dapat menentukan keduduk-

' an serta hak dan kewajiban anak dalam keluarga 
menurut hukum Islam?

2 . Pen ielasan Judul
Sesuai dengan judul yang dikemukakan, maka perlu 

diberikan pembatasan dan penjelasan judul agar tidak 
terjadi perbedaan penafsiran dan pengertian. Penjelasan- 
nya sebagai berikut:

a. Kedudukan, yang dimaksud adalah kedudukan hu
kum, yaitu status hukum atau keadaan hukum yang sebenar- 
nya dari anak yang dilahirkan.

b. Anak, ialah keturunan yang dilahirkan sebagai 
akibat dari perkawinan orang tuanya atau dalam perkawin
an orang tuanya.

c. Perkawinan, yang dimaksud adalah perkawinan 
yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita 
dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) 
yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha 
Esa sebagaimana diatur dalam pasal 1 UUP, dan bukan per-
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kawinan dalam arti luas seperti halnya perkawinan yang 
dilakukan hewan yakni bertujuan menuruti nalurinya.

d. Ketentuan, yang dimaksudkan adalah ketentuan 
yang telah diatur dalam UUP, terutama pasal 2 sampai de- 
ngan pasal 12 juncto pasal 2 sampai dengan pasal 11 Per- 
aturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (selanjutnya di- 
singkat PP No. 9/1975).

e. Hukum Islam, yang dimaksudkan bahwa masalah 
perkawinan yang tidak memenuhi salah satu ketentuan UUP 
ditinjau berdasarkan ketentuan hukum Islam.

Dari penjelasan tersebut di atas dapatlah diambil 
pengertian konkrit dari judul skripsi ini bahwa pemba- 
hasan mengenai kedudukan atau status hukum anak yang di
lahirkan dari perkawinan yang tidak memenuhi salah satu 
ketentuan UUP ditinjau berdasarkan ketentuan yang berla- 
ku menurut hukum Islam.

3. Alasan. Pemilihan Judul .
Telah dikemukakan, bahwa masalah perkawinan sa- 

ngat penting artinya dalam kehidupan individu dan masya- 
rakat. Dengan demikian perlu dibuat suatu peraturan yang 
khusus mengatur perkawinan mengingat masyarakat Indone
sia memilil^i agama yang berbeda-beda sehingga hukum yang 
mengatur mereka pun berbeda-beda.

Di atas telah diuraikan bahwa ketentuan pasal 2 
sampai 12 UUP tentang sahnya dan syarat-syarat perkawin
an dimaksudkan untuk menyatukan ketentuan-ketentuan yang
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ada dan berlaku sebelumnya, tetapi pada kenyataannya da- 
lam praktek kehidupan masyarakat ketentuan-ketentuan 
tersebut menimbulkan masalah yang menyebabkan kesulitan 
bagi masyarakat. Apalagi jika ketentuan itu berlainan 
dengan ketentuan yang ada dan berlaku sebelumnya, se- 
hingga beberapa orang yang melangsungkan perkawinan de
ngan tidak memenuhi atau melanggar salah satu ketentuan 
dalam UUP tersebut di atas, baik dengan sengaja karena 
terpaksa "maupun tidak sengaja karena ketidaktahuannya.

Perkawinan yang demikian ini menurut UUP dapat 
tidak sah dan/atau dapat dibatalkan. Status perkawinan 
yang demikian ini dapat menyebabkan adanya perbedaan 
status atau kedudukan anak yang dilahirkan. Keadaan de
mikian ini dapat merugikan si anak.

4 . Tu.iuan Penulisan

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut di atas, 
maka pembahasan skripsi ini dimaksudkan untuk:
a. memenuhi tugas dan melengkapi salah satu persyaratan 

untuk mencapai gelar Sarjana Hukum jurusan hukum per- 
data di lingkungan Universitas Airlangga Surabaya.

b. memberikan sumbangan yang berguna bagi masyarakat 
agar mengetahui akibat-akibat dari perkawinan yang 
tidak memenuhi ketentuan UUP, khususnya mengenai aki- 
bat yang timbul terhadap anak yang mungkin akan dila
hirkan dari perkawinan tersebut.
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Metodologi 
Pendekatan Masalah.
Dalam penullisan skripsi ini digunakan metode deduksi 
dan induksi. Metode deduksi yaitu pemikiran yang ber- 
titik tolak dari dasar-dasar anggapan umum kemudian 
ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Sedangkan 
metode induksi yaitu pemikiran yang berawal dari pe- 
ngetahuan yang khusus dan fakta-fakta yang ada dalam 
masyarakat kemudian fakta-fakta yang khusus tadi di- 
rangkaikan menjadi suatu kesimpulan yang bersifat 
umum.
Sesuai dengan judul yang diajukan dan materi yang di- 
bahas, maka pembahasan masalah skripsi ini mengguna- 
kan pendekatan yuridis sosiologis. Dengan pendekatan 
yuridis, akan dilakukan kajian berbagai aspek yuridis 
pengaturan mengenai pokok masalah yang dibahas. Se- 
lanjutnya dengan pendekatan sosiologis, hasil kajian 
berbagai aspek yuridis di atas akan dikaitkan dengan 
berbagai kenyataan dalam praktek yang terjadi di ma
syarakat .
Sumber Data.
Data yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini meli- 
puti data primer dan data sekunder. Data primer di
peroleh melalui studi lapangan, yaitu dengan cara 
mengadakan wawancara langsung dengan berbagai pihak 
yang terkait dan dilakukan di Pengadilan Agama. Se
dangkan untuk data sekunder berasal dari data kepus-
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takaan dalam hukum perdata, khususnya dalam hukum Is
lam yang diperoleh baik dari kepustakaan pribadi mau- 
pun dari Perpustakaan Pusat Universitas Airlangga di 
Surabaya, serta perpustakaan-perpustakaan lain yang 
terdapat peraturan-peraturan, literatur dan kajian 
ilmiah yang berhubungan dengan masalah ini.
Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.
Prosedur pengumpulan data dalam skripsi ini melalui 
dua jalan yaitu : untuk data primer diperoleh dengan 
jalan teknik wawancara yang sebelumnya disusun konsep 
pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang diba- 
has dalam skripsi ini sebagai pedoman untuk mengada- 
kan wawancara. Sedangkan untuk data sekunder dilaku- 
kan dengan jalan membaca literatur dan peraturan- 
peraturan, serta tulisan-tulisan ilmiah yang ada hu- 
bungannya dengan masalah yang dibahas dalam skripsi 
ini. Data kepustakaan dikumpulkan kemudian dipisah- 
pisahkan sesuai dengan klasifikasinya. Klasifikasi 
ini didasarkan pada pokok permasalahan yang diteliti. 
Data yang diperoleh tersebut, baik dari studi lapang- 
an maupun dari studi perpustakaan, setelah terkumpul 
diadakan pengolahan data dengan memisah-misahkannya 
terlebih dahulu sesuai dengan klasifikasinya.
Analisis Data.
Data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif 
analisis, yaitu dengan memberikan gambaran yang nyata
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tentang pokok masalah yang dibahas dan dianalisis da
ri segi yuridisnya, kemudian dikaitkan dengan praktek 
yang ada di Pengadilan Agama.

6 . Pertanggung.iawaban Sistematika
Penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab. Ma- 

sing-masing bab terdiri atas sub bab. Antara bab yang 
satu dengan bab yang lain, tnaupun antara bab dengan sub 
babnya mempunyai hubungan yang erat, yakni di antara ke- 
duanya saling mempengaruhi dan menunjang.

Sistematika pada penulisan skripsi ini sebagai 
berikut:

Pada bab I, pembahasan mengenai skripsi berupa 
pendahuluan, yang memuat garis besar dari keseluruhan 
bab-bab yang ada, sebagai pengantar kepada masalah yang 
menjadi pokok bahasan pada bab-bab selanjutnya. Dengan 
diletakkannya pendahuluan pada bab ini, diharapkan dapat 
diketahui garis besar isi dari penulisan skripsi ini se- 
belum menginjak pada bab berikutnya.

Setelah mengetahui permasalahan yang ada, maka 
dalam bab II ini diuraikan pembahasan dari rumusan per
masalahan pertama, yakni ditinjau mengenai sahnya perka
winan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi apabila akan 
melangsungkan perkawinan. Sahnya suatu perkawinan dan 
syarat-syarat perkawinan tersebut dibahas menurut Undang 
Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan menurut hukum Islam. Hal 
ini akan memberi gambaran yang jelas dan merupakan hal
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pertama yang harus diperhatikan serta sangat menentukan 
bagi kelanjutan perkawinan yang akan dilangsungkan. Te- 
patlah apabila pembahasan permasalahan tersebut ditetn- 
patkan dalam bab II.

Setiap ada sebab pastilah mendatangkan akibat, 
demikian pula dengan perkawinan. Perkawinan yang telah 
dilangsungkan akan mengakibatkan timbulnya status terha- 
dap perkawinan itu sendiri. Tidak setiap perkawinan di
langsungkan memenuhi seluruh ketentuan UUP. Perkawinan 
yang tidak memenuhi salah satu ketentuan pasal 2 sampai 
dengan pasal 12 UUP akan dapat menyebabkan status perka
winan yang berbeda. Status perkawinan sangatlah penting 
artinya karena status perkawinan akan memberikan keje- 
lasaan mengenai sah atau tidak sahnya perkawinan itu, 
dan lain sebagainya. Pembahasan status perkawinan ini 
ditempatkan dalam bab III adalah tepat, karena status 
perkawinan ada atau timbul setelah terjadi perkawinan.

Dua orang yang berlainan jenis melangsungkan per
kawinan antara lain bertujuan untuk memperoleh anak gu- 
na meneruskan garis keturunannya. Anak yang dilahirkan, 
baik sebagai akibat perkawinan maupun dalam perkawinan 
orang tuanya akan mendapatkan status atau kedudukan dan 
mempunyai hak dan kewajiban sebagai seorang anak. Pemba
hasan masalah kedudukan anak ini ditempatkan dalam bab 
IV. Dalam bab IV ini, di samping dibahas kedudukan anak 
dalam suatu perkawinan, serta sejauh mana pengaruh per-
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kawinan dari orang tuanya yang tidak memenuhi salah satu 
ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 12 UUP, dan penga- 
ruh status perkawinan terhadap kedudukan anak, juga di
bahas kedudukan anak ditinjau dari hukum Islam dikait- 
kan dengan status perkawinan orang tuanya.

Penulisan ini diakhiri sampai bab V yang merupa- 
kan bab penutup, berisi kesimpulan dan saran.
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BAB II 

SYARAT SAHNYA SUATU PERKAWINAN

1. Sahnva Suatu Perkawinan dan Svarat-Svarat__Perkawinan

menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Per- 
kawinan

Menurut pasal 1 UUP, "Perkawinan ialah ikatan la- 
hir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita se
bagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (ru- 
mah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 
Yang Maha Esa". Pasal 1 ini mengandung pengertian perka
winan, tujuan perkawinan dan dasar perkawinan.

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara se
orang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri. 
Ikatan tersebut tidak hanya ikatan secara lahir dalam 
arti kontrak sebagaimana lazimnya, tetapi ikatan perta- 
utan batin antara suami-isteri.1 Ikatan yang menjadi da
sar seorang pria dengan seorang wanita melakukan perka
winan adalah ikatan seks, ikatan kepentingan dan ikatan 

2taqwa. Ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat 
dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang 
pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai

*M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional. 
Cet. I, Zahir, Medan, 1975 (Selanjutnya disingkat M. 
Yahya Harahap I), h. 11.

2Junan Helmy Nasution, "Rahasia Turunnya Rezeki 
dalam Rumah Tangga", Nasehat Perkawinan dan Keluarga. No 
23 Th. Ill, Februari 1974, h. 11.
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suami isteri. Hal itu disebut hubungan formal, sedangkan 
ikatan bathin merupakan hubungan yang tidak formal yaitu 
ikatan yang tidak nampak dan tidak nyata, hanya dapat 
dirasakan oleh pihak yang bersangkutan.

Tujuan perkawinan dalam pasal 1 UUP disebutkan 
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Membentuk keluarga 
jelas bertujuan untuk memperolah keturunan, memelihara 
dan mendidik anak keturunannya. Yang dimaksud dengan ke
luarga adalah satu kesatuan yang terdiri dari ayah-ibu 
dan anak atau anak-anak. Keluarga yang diinginkan ialah 
keluarga yang bahagia dan kekal, artinya rumah tangga 
yang terdiri dari ayah-ibu dan anak yang telah terbentuk 
dan harus berlangsung seumur hidup atau hanya kematian 
yang dapat memisahkan (membubarkan) keluarga tersebut. 
Perkawinan yang dilangsungkan harus berdasarkan Ketuhan
an Yang Mahaesa. Hal ini dapat mencegah perzinahan dan 
menimbulkan ketentraman jiwa atau batin,4 sehingga diha- 
rapkan dapat mencegah timbulnya pelacuran serta dapat 
memelihara kerukunan dalam kehidupan rumah tangga.

Seseorang apabila akan melangsungkan perkawinan 
harus memperhatikan dan mematuhi ketentuan sahnya perka-

9R. Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme dalam
Perundang-Undangan__Perkawinan di Indonesia. Airlangga
University Press, Surabaya, 1988, h. 38.

4H. Abdullah Siddik, Hukum Perkawinan Islam. Cet.
II, Tintamas, Jakarta, 1983, h. 25.
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winan yang diatur dalam pasal 2 ayat 1 UUP yaitu, ''Per
kawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum ma- 
sing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Dari ke
tentuan pasal 2 ayat 1 ini jelas bahwa faktor hukum aga
ma merupakan dasar pertama sahnya perkawinan. Hukum ma- 
sing-masing agama dan kepercayaannya itulah yang menen- 
tukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Hal ini lebih 
ditegaskan dalam penjelasanan pasal 2 UUP yang menyata- 
kan, "Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak 
ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan 
kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 
1945".

Dengan demikian, apabila ada perkawinan yang di- 
langsungkan tanpa mengikuti atau di luar hukum masing- 
masing agamanya dan kepercayaannya dari kedua belah pi- 
hak calon pengantin, maka perkawinan itu tidak sah. Ka- 
limat hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu 
menimbulkan bermacam-macam penafsiran di kalangan ahli 
hukum, antara lain ada yang menafsirkan kata "dan" dalam 
kalimat di atas:
a. merupakan penjumlahan atau gabungan yang tidak boleh 

dipisahkan, sebagai satu kesatuan syarat sahnya suatu 
perkawinan;

b. bukan merupakan gabungan penjumlahan, tetapi perten- 
tangan yang harus diartikan "atau”. Dengan demikian 
apabila suatu perkawinan dilangsungkan menurut hukum
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agama (saja) atau dilangsungkan menurut kepercayaan- 
nya (saja) sudah sah;

c. pihak lain menafsirkan bahwa perkawinan sah hanya bi- 
lamana dilangsungkan menurut hukum agama, sedangkan 
perkawinan yang dilakukan menurut kepercayaan adalah 
tidak ada.

Selanjutnya, penjelasan pasal 2 tersebut juga me
nyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan hukum masing-ma- 
sing agamanya dan kepercayaana itu termasuk ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan 
kepercayaanya itu sepanjang tidak bertentangan atau di- 
tentukan lain dalam Undang-undang ini. Hal ini karena 
sebelum diberlakukannya UUP telah berlaku berbagai hukum 
perkawinan atau peraturan perundang-undangan bagi berba
gai warga nagara dan berbagai daerah.

Pasal 2 ayat 2 UUP menentukan, "Tiap-tiap perka
winan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 
berlaku". Tata cara perkawinan termasuk pencatatan menu
rut pasal di atas diatur dalam pasal 12 UUP, dijabarkan 
dalam pasal 2 sampai dengan pasal 11 PP No. 9/1975.

Pasal 2 PP No. 9/1975 menyebutkan:
(1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melang- 

sungkan perkawinannya menurut agama Islam, dila
kukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Notnor 32 Tahun 1954 tentang 
Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

(2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melang- 
sungkan perkawinannya menurut agamanya dan keper
cayaanya itu selain agama Islam, dilakukan oleh 
Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan 
sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perun- 
dang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
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(3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang 
khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perka
winan berdasarkan berbagai peraturan yang ber
laku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan 
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai de
ngan pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.
Dari ketentuan tersebut di atas ternyata ada per

bedaan lembaga atau pelaksana yang mencatat perkawinan 
antara perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam 
dengan perkawinan yang dilangsungkan menurut selain aga
ma Islam.

Sahnya suatu perkawinan penting sekali artinya 
bagi kelangsungan hidup perkawinan itu sendiri, anak- 
anak yang dilahirkan dari perkawinan dan sebagainya yang 
berkaitan dengan akibat perkawinan. Mengenai sahnya sua
tu perkawinan ini, timbul beberapa pendapat yang memi- 
liki penafsiran yang berbeda terhadap pasal 2 ayat 1 dan
2 UUP, antara lain:
a. sahnya perkawinan harus memenuhi pasal 2 ayat 1 dan 2 

secara keseluruhan, adalah tidak mungkin pembentuk 
undang-undang memberlakukan salah satu ayat saja da
lam satu kesatuan ketentuan mengenai sahnya perkawin
an. Hal ini karena menafsirkan pasal 2 ayat 1 dan 2 
sebagai satu kesatuan ketentuan yang tidak dapat di- 
pisahkan dan pelaksanaan kedua ayat itu merupakan 
syarat mutlak sahnya perkawinan.

b. menafsirkan pasal 2 ayat 1 dan 2 secara terpisah, ar
tinya apabila perkawinan dilangsungkan hanya memenuhi 
pasal 2 ayat 1 saja dinilai sebagai suatu perkawinan
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yang sah. Pencatatan perkawinan itu bertujuan untuk 
menjadikan peristiwa perkawinan itu jelas dan dapat 
dipergunakan sebagai bukti tertulis yang otentik ba
gi yang bersangkutan maupun pihak ketiga. Dengan de- 
mikian pencatatan perkawinan semata-mata hanya untuk 
kepentingan administrasi saja.

Meskipun pencatatan merupakan kepentingan adminis
trasi, tetapi pencatatan perkawinan tersebut harus dila
kukan ' karena sebagai satu-satunya bukti tertulis yang 
menyatakan telah terjadi ikatan perkawinan antara seo
rang pria dengan seorang wanita. Hal ini dapat disimpul- 
kan dari ketentuan pasal 3 ayat 1 dan pasal 10 ayat 3 
juncto pasal 45 ayat 1 huruf a PP No. 9/1975. Adapun isi 
dari pasal-pasal tersebut di atas sebagai berikut:

Pasal 3 ayat 1,
Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan mem- 
beritahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat 
di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
Pasal 10 ayat 3,
Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut ma- 
sing-masing agamanya dan kepercayaannya itu perka
winan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan 
dihadiri oleh dua orang saksi.
Pasal 45 ayat 1,
Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan per
undang-undangan yang berlaku, maka:
a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur 

dalam pasal 3, 10 ayat 3, 40 Peraturan Pemerintah 
ini dihukum setinggi-tingginya Rp.7.500,- (tujuh 
ribu lima ratus rupiah).
Dari ketentuan pasal 45 ayat 1 huruf a PP No. 9/ 

1975 di atas dapat ditarik pengertian bahwa pencatatan 
perkawinan bukan merupakan syarat sahnya perkawinan, te-
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tapi hanya sebagai syarat administrasi, karena terhadap 
perkawinan yang tidak diberitahukan dan tidak dilaksana- 
kan di hadapan Pegawai pencatat hanya dikenakan hukuman 
sejumlah uang dan tidak diancam dengan perabatalan perka
winan ataupun tidak sahnya perkawinan. Meskipun demikian 
pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan. Sahnya 
perkawinan ditentukan oleh hukum agamanya masing-masing, 
sedangkan adanya suatu perkawinan apabila perkawinan itu 
dicatatkan.

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum. Sebagai
mana lazimnya suatu perbuatan hukum, bahwa suatu perbu
atan baru dikatakan sebagai perbuatan hukum apabila me
menuhi ketentuan persyaratan tertentu. Perkawinan yang 
dilangsungkan selain harus memenuhi ketentuan pasal 2 
ayat 1 dan 2 juga harus memenuhi ketentuan pasal 6 sam- 
pai dengan pasal 12 UUP tentang syarat-syarat perkawinan 
antara lain:
a. Persetujuan dari kedua calon mempelai.

Persyaratan ini memberikan pengertian bahwa per
kawinan harus didasarkan pada kehendak bebas dari calon 
mempelai pria dan calon mempelai wanita. Persetujuan da
ri calon mempelai harus ada dan sangat relevan apabila 
dikaitkan dengan tujuan perkawinan, yaitu membentuk ke
luarga yang bahagia dan kekal. Tujuan tersebut tidak 
akan tercapai tanpa adanya persetujuan dari kedua calon 
mempelai. Maksud persetujuan ini adalah untuk menghin-
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dari adanya pemaksaan perkawinan yang biasa dilakukan 
oleh orang tua dengan alasan birrul walidain. Calon 
mempelai diberi kebebasan untuk memilih dan menentukan 
calon pasangan hidupnya.

Persetujuan calon mempelai dapat berupa pernyata- 
an tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat, 
tetapi dapat juga berypa diam dalam arti tidak ada peno- 
lakan secara tegas. Persetujuan calon mempelai pria di- 
ketahui ketika menjawab sighot ijab dari mempelai wani
ta.** Sedangkan persetujuan dari calon mempelai wanita 
yang gadis (perawan) cukup dinyatakan dengan diamnya di- 
dasarkan pada keutuhan keperawanannya7 Hal ini berbeda 
dengan persetujuan dari mempelai wanita yang janda (ti
dak perawan), maka persetujuannya harus diucapkan sen
,. . e din.
b. Adanya izin dari kedua orang tua atau wali.

Izin diperlukan hanya terhadap calon mempelai 
yang belum berumur 21 tahun. Izin ini berkaitan dengan

°M. Yahya Harahap, "Informasi Materi Kompilasi 
Hukum Islam Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam", Mitnbar 
Hukum. No. 5 Th. Ill, Maret 1992 (selanjutnya disingkat
H. Yahya Harahap II), h. 45.

tfH. Hasbullah Bakri, Lembatfa Hukum Islam. Pela- 
djar, Bandung, 1970, h. 36.

7Ibrahim Hosen, Fiah Perbandingan dalam Masalah 
N-ikah .Thalaq Rud.iait dan Hukum Ke.w.arisan, Jilid I, Cet. I, 
Ihja 'Ulumuddin, Jakarta, 1971, h. 130.
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pertanggungjawaban orang tua yang telah mendidik, meme- 
lihara dan membesarkan anak. Janganlah kebebasan si anak 
dalam menentukan pilihan calon suami atau calon isteri

0menghilangkan fungsi tanggung jawab orang tua.
Dalam hukum Islam, izin dari orang tua terutama 

yang laki-laki (ayah) atau wali sangat diperlukan bagi 
calon mempelai wanit^. Hal ini berkaitan dengan wali ni- 
kah sebagai rukun perkawinan. Perkawinan yang dilang
sungkan tanpa adanya izin dari wali nikah akan dapat 
mengakibatkan perkawinan itu dibatalkan .i0
c. Harus memenuhi batas umur.

Seorang calon mempelai yang akan melangsungkan 
perkawinan harus memenuhi batas umur minimal diperboleh- 
kan kawin. Umur calon suami minimal harus sudah mencapai 
19 tahun dan calon isteri minimal 16 tahun. Penentuan 
batas umur ini penting artinya. Pertama, untuk memberi- 
kan kepastian penafsiran, karena telah berlaku bermacam- 
macam peraturan sendiri-sendiri mengenai batas umur. Ke
dua, untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia muda 
atau perkawinan anak-anak. Pembatasan umur ini bertujuan 
untuk mematangkan calon mempelai baik dari segi biologik 
maupun psikologik,14

DM . Yahya Harahap I, o p . cit. . h. 36.
10Ibrahim Hosen, o p . cit.. h. 105.
11Soemiyati, Ny., Hukum Perkawinan Islam dan Un-

dang-Undang Perkawinan. Cet. II, Liberty, Yogyakarta,
1986, h. 70. •
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Dalam hukum Islam, Al-Qur'an dan Hadits tidak me- 
nyebutkan secara pasti batas umur untuk melangsungkan 
perkawinan, tetapi hanya mensyaratkan bahwa calon suami 
atau calon isteri harus sudah baligh. Sedangkan, dalam 
pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa 
calon suami minimal harus sudah beumur 19 tahun dan ca
lon isteri minimal sudah berumur 16 tahun. Pembatasan 
umur perkawinan ini untuk kemaslahatan keluarga dan ru
mah tangga.

Penyimpangan terhadap batas umur minimal ini di- 
perbolehkan apabila mendapat dispensansi (izin) dari 
pengadilan.
d. Tidak ada halangan maupun larangan untuk melangsung

kan perkawinan.
Halangan dan larangan untuk melangsungkan perka

winan dalam UUP diatur dalam pasal 8 sampai dengan pasal
11. Adapun macam halangan dan larangan adalah sebagai 
berikut:
1. perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan 

darah dalam garis keturunan lurus ke atas maupun ke 
bawah, dalam garis keturunan menyamping, berhubungan 
semenda, berhubungan sesusuan, berhubungan saudara 
dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakam dari 
isteri, mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau 
peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
Larangan ini bukan hanya larangan menikahi dalam ar-
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ti formil saja, tetapi juga dalam arti materiil, yai
tu dilarang melakukan hubungan seksual. Larangan ini 
untuk menghindari keturunan yang kurang sehat, cacat 
dan kurang intelegensinya .1Z

2. perkawinan dilarang apabila ada satu pihak yang masih 
terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali 
dalam hal tersebut pada pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 
UUP, yaitu yang mengatur mengenai poligami.
Larangan ini bersifat sepihak, artinya larangan ini 
hanya berlaku secara mutlak terhadap pihak wanita, 
sedangkan bagi pihak pria bersifat relatif.

3. perkawinan antara suami isteri yang telah cerai untuk 
kedua kalinya, maka dilarang melangsungkan perkawin-

. an lagi satu dengan lainnya. Maksudnya agar suami is
teri dapat membentuk keluarga yang kekal dan untuk 
mencegah tindakan kawin cerai berulang kali.

4. perkawinan dilarangan apabila calon isterinya masih 
dalam jangka waktu tunggu (iddah) akibat putus perka- 
winannya yang terdahulu. Larangan ini dimaksudkan 
agar tidak terjadi percampuran darah keturunannya an
tara mantan suami terdahulu dengan suami berikutnya.

Larangan-larangan di atas juga diatur dalam hukum
Islam. Disamping itu, Islam juga melarang perkawinan an-

25

H. Idris Ramulyo, Tin.iauan Beberaoa Pasal Undang- 
Undang Homor 1_. Tahun__1974 dari Seri Hukum Perkawinan Is
lam. Cet. II, Ind. Hill-Co., Jakarta, 1990, h. 36.
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tara seorang yang beragama Islam dengan seorang yang 
beragama selain Islam dan melarang kawin lebih dari em- 
pat isteri.

Larangan-larangan tersebut di atas ada yang ber
sifat abadi dan ada yang bersifat sementara. Larangan 
dikatakan berifat abadi bila larangan itu berlaku terus- 
menerus tanpa dibatasi jangka waktu tertentu, misalnya, 
larangan perkawinan antara dua orang dalam garis lurus 
ke atas atau ke bawah, menyamping, berhubungan semenda, 
sesusuan dan sebagainya. Larangan bersifat sementara ia- 
lah larangan yang berlaku hanya dalam jangka waktu ter
tentu, dan apabila telah terlampaui atau tidak terikat 
lagi, maka perkawinan dapat dilangsungkan.
e. Harus memenuhi tatacara pelaksanaan perkawinan.

Pasal 12 UUP menyatakan bahwa perkawinan disya- 
ratkan harus menurut tatacara perkawinan yang diatur da
lam peraturan perundang-undangan tersendiri, yaitu dalam 
pasal 2 sampai dengan pasal 11 PP No. 9/1975.

Apabila seseorang akan melangsungkan perkawinan, 
maka sebelumnya harus memberitahukan kehendaknya kepada 
pegawai pencatat perkawinan di tempat perkawinan akan 
dilangsungkan. Yang dimaksud pegawai pencatat ialah pe
gawai pencatat perkawinan sebagaimana dimaksud Undang- 
Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah Ta- 
lak dan Rujuk (selanjutnya disingkat UU PNTR) bagi yang 
beragama Islam dan pegawai pencatat pada kantor catatan
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sipil bagi yang beragama selain Islam.
Pemberitahuan ini harus dilakukan sekurang-ku- 

rangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan di
langsungkan, dapat dilakukan secara lisan atau tertulis 
oleh calon mempelai atau orang tuanya atau wakilnya dan 
harus memenuhi syarat-syarat pemberitahuan serta syarat- 
syarat perkawinan. Setelah diteliti sesuai tatacara yang 
diharuskan dan syarat-syaratnya sudah terpenuhi, serta 
tidak ada'halangan perkawinan menurut undang-undang, ma- 
ka dilakukan pengumuman tentang kehendak melangsungkan 
perkawinan. Perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah 
hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh 
pegawai pencatat. Perkawinan harus dilangsungkan menurut 
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan juga 
dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat perkawinan serta 
dihadiri oleh dua orang saksi.

2. Rukun dan Svarat Perkawinan menurut Hukum Islam
Menurut hukum Islam perkawinan diartikan nikah.

Arti kata nikah:
Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan sek- 
sual tetapi menurut arti majazi (mathaporic) atau 
arti hukum ialah aqad (perjanjian) yang menjadikan 
halal hubungan seksual sebagai suami-isteriia antara 
seorang pria dengan seorang wanita. (Hanafi)
Nikah menurut arti aslinya ialah aqad yang dengannya 
menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wani
ta, sedangkan menurut arti madja2i ialah setubuh;

27

i3M . Idris Ramulyo, o p . cit. . h. 1.

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI KEDUDUKAN ANAK AKIBAT ... AGUS SAMSUL HUDA 



demikian m^urut Ahli Ushul fiqhiyah dari golongan 
Syaf i'iyah.

Dari pengertian di atas, maka nikah adalah suatu akad 
yang bertujuan untuk raenghalalkan hubungan kelamin anta
ra seorang pria dengan seorang wanita. "Nikah artinya

ISperkawinan sedangkan akad artinya perjanjian". Perjan
jian dalam hal/ini adalah perjanjian antara calon suami 
dengan calon isteri * yang diwakili oleh walinya untuk 
mengikatkan diri dalam suatu perkawinan.

Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam ditentukan 
bahwa "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, 
yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqon gholiidhon 
untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya meru
pakan ibadah”. Maksud miitsaaqon gholiidhan, bahwa per
kawinan itu adalah suatu perjanjian yang suci dan kokoh 
bertujuan untuk melaksanakan dan mentaati perintah 
Allah. Sesungguhnya “perkawinan itu dapat memelihara 
pandangan mata, menentramkan jiwa, memelihara nafsu sek- 
sual, menenangkan pikiran, membina kasih sayan^ serta 
menjaga kehormatan dan memelihara kepribadian" .1<s

Sahnya perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam, 
dinyatakan dalam pasal 4, yaitu “Perkawinan adalah sah, 
apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pa-

W Ibrahim Hosen, o p . cit. . h. 65.
15M. Idris Ramulyo, loo. cit.

1<5Lhi£L_, h. 14.

28

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI KEDUDUKAN ANAK AKIBAT ... AGUS SAMSUL HUDA 



sal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan". Dari ketentuan di atas, dapat ditarik pe- 
ngertian bahwa di samping harus dilakukan menurut hukum 
Islam, perkawinan itu juga harus disesuaikan dengan ke
tentuan UUP.

Perkawinajn menurut hukum Islam adalah pernikahan. 
Oleh karena itu, dianggap sah bilamana rukun dan syarat

17pernikahan dipenuhi. Yang dimaksud dengan rukun perka
winan adalah sesuatu yang harus ada atau hakekat dari 
suatu perkawinan itu sendiri. Apabila tidak ada salah 
satu rukun, maka perkawinan tidak mungkin dapat dilaksa- 
nakan. Sedang yang dimaksud dengan syarat ialah hal yang 
harus dipenuhi dari hakekat perkawinan itu yaitu syarat- 
syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun per
kawinan .

Rukun perkawinan ialah hakekat dari perkawinan. 
Agar perkawinan dapat dilangsungkan, maka:
a. harus ada calon suami dan calon isteri; .
b. harus ada wali nikah;
c. harus ada dua orang saksi;
d. harus ada ijab kabul.

Calon suami dan colon isteri yang dalam hal ini 
sebagai pihak yang akan melangsungkan perkawinan harus 
memenuhi syarat tertentu. Adapun syarat-syarat yang ha-
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rus dipenuhi ialah:
1. beragama Islam, hal ini karena ada larangan baik bagi 

pria atau wanita yang beragama Islam melakukan perka
winan dengan orang yang beragama selain Islam.

2. telah baligh, dan mempunyai kecakapan dengan sempur- 
na, yaitu telah berumur 19 tahun bagi calon suami dan 
berumur 16 tahun bagi calon isteri.

3. berakal sehat.
4. tidak ada paksaan, perkawinan harus berdasarkan per

setujuan kedua calon mempelai.
5. tertentu orangnya, jelas laki-laki atau jelas wanita.
6. tidak dalam keadaan ihram, tidak ada halangan atau 

larangan antara calon suami dan calon isteri.
Syarat-syarat untuk calon suami dan calon isteri terse
but di atas harus dipenuhi. Apabila salah satu syarat 
tidak dipenuhi mengakibatkan perkawinannya dapat diba- 
talkan. Halangan atau larangan antara calon suami dan 
calon isteri untuk melangsungkan perkawinan ada 2 (dua) 
macam, yaitu larangan kawin dengan wanita untuk selama- 
lamanya dan larangan kawin dengan wanita untuk sementara 
waktu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam bab VI 
Kompilasi Hukum Islam tentang Larangan Kawin, yaitu: 

Pasal 39
Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang 
pria dengan seorang wanita disebabkan:
1. karena pertalian nasab:

a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau 
yang menurunkannya atau keturunannya,

b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu,
c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkan- 

nya.
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2. Karena pertalian kerabat semenda:
a. dengan seorang wanita yang raelahirkan isteri- 

nya atau bekas isterinya,
b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang 

menurunkannya,
c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau 

bekas isterinya, kecuali putusnya hubungan 
perkawinan dengan bekis isterinya itu qobla al 
dukhul,

d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunan- 
nya.

3. karena pertalian sesusuan:
a. dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya 

menurut garis lurus ke atas,
b. dengan seoran'g wanita sesusuan dan seterusnya 

menurut garis lurus ke bawah,
c d e n g a n  seorang wanita saudara sesusuan, dan 

kemenakan sesusuan ke bawah,
d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek 

bibi sesusuan ke atas,
e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan 

keturunannya.
Disamping itu, juga dilarang melangsungkan perkawinan 
antara seorang pria dan seorang wanita karena keadaan 
tertentu, yaitu : karena wanita yang bersangkutan masih 
terikat suatu tali perkawinan dengan pria lain, wanita 
itu masih berada dalam masa iddah karena putus perkawin
an dengan pria lain, wanita yang tidak beragama Islam, 
wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali, wanita 
bekas isterinya yang dili'an, memadu isteri dengan wani
ta yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan 
dengan isterinya, seorang pria telah mempunyai 4 (empat) 
orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali 
perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i dan se
orang wanita islam dilarang melangsungkan perkawinan de
ngan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Pengertian perwalian adalah penguasaan dan per-
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lindungan. Maksud wali nikah adalah untuk melindungi ca
lon mempelai terutama pihak wanita, karena sifat kewani- 
taannya. Tidak semua orang dapat menjadi wali nikah. Se- 
seorang dapat menjadi wali nikah apabila memenuhi syarat- 
syarat sebagai berikut :

1. Islam (orang kafir tidak sah menjadi wali).
2. Balig (kanak-kanak tidak sah menjadi wali).
3. Berakal (orang gila tidak sah menjadi wali).
4. Laki-laki (perempuan tidak sah menjadi wal^).
5. Adil (orang fasik tidak sah menjadi wali).

Lima persyaratan tersebut merupakan syarat wajib yang te
*

lah ditentukan oleh syariat Islam mengenai orang yang da
pat menjadi wali nikah. Disamping lima syarat tersebut, 
masih ada syarat-syarat lain seperti: tidak dalam keada- 
an ihram, tidak dicabut kekuasaan perwaliannya, tidak 
ada unsur pemberatan. Di antara persyaratan seseorang 
untuk dapat diangkat sebagai wali ada syarat adil,

Yang dikatakan orang adil menurut Syafi'i ialah 
orang salih, yang tidak memperbuat dosa besar dan 
dosa kecil yang sangat keji, seperti mencuri seke- 
ping roti, dan tidak pula merusakkan muruah (keso- 
panan), seperti makan di teng^ji jalan atau buang air 
di jalan raya dan sebagainya.

Dalam hukum Islam ada 2 (dua) macam wali nikah, 
yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah wali 
yang mempunyai hubungan darah denmgan calon mempelai wa
nita. Wali hakim, baru dapat bertindak sebagai wali bila 
wali nasab yang berhak tidak ada atau tidak mungkin
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menghadirkan atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau 
gaib atau adlal atau enggan. Dalam hal wali adlal atau 
enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali 
nikah setelah ada putusan pengadilan. Di samping itu ada 
juga yang disebut wali muhakkam yaitu wali yang ditunjuk 
oleh kedua calon mempelai karena ada perselisihan.

Urutan orang-orang yang berhak menjadi wali menu
rut madzab Syafi'i adalah:

1. Bapak, kakek (bapak dari bapak), dan seterusnya 
sampai ke atas.

2. Saudara laki-laki kandung (seibu sebapak).
3. Saudara laki-laki sebapak.
4. Anak laki-laki dari saudara laki-laki, kandung.
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak dan 

seterusnya sampai ke bawah.
6. Paman (saudara dari bapak) kandung.
7. Paman (saudara dari bapak) sebapak.
8. Anak laki-laki paman kandung.
9. Anak laki-lakj0paraars sebapak dan seterusnya sam

pai ke bawah.
Urutan wali di atas tidak boleh dilanggar, yang 

dapat menjadi wali nikah diutamakan yang mempunyai hu
bungan darah kekerabatan yang dekat, kecuali bila kera- 
bat yang terdekat misalnya sudah meninggal, maka dapat 
diganti dengan wali yang ada di urutan berikutnya.

Perkawinan merupakan perjanjian perikatan. Seba- 
gairaana lazimnya suatu perjanjian, maka kehadiran saksi 
di sini diperlukan untuk kemaslahatan apabila ada pihak 
ketiga yang meragukan keabsahan perkawinan, karena saksi 
merupakan alat bukti yang dapat menghilangkan keraguan.
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Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk ditunjuk sebagai 
saksi adalah sebagai berikut : harus mukallaf atau dewa- 
sa, beragama Islam, adil, harus mengerti dan mendengar 
perkataan-perkataan yang diucapkan pada waktu akad nikah 
dilaksanakan. Saksi tersebut bisa dua orang laki-laki 
atau satu orang laki-laki dan dua orang wanita apabila 

tidak ada dua orang saksi laki-laki. Saksi harus hadir 
dan menyaksikan secara langsung akad nikah, serta menan- 
datangani- akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah 
dilangsungkan.

Akad nikah adalah pernyataan sepakat dari pihak 
wanita, dalam hal ini diwakili oleh wali nikah, dan pi
hak laki-laki calon suami untuk megikatkan diri mereka 
dalam tali perkawinan. Akad nikah terdiri dari ijab dan 
kabul. Ijab yaitu suatu pernyataan dari pihak calon is
teri yang diucapkan oleh wali dari pihak calon isteri 
yang berisi penyerahan atau kesediaan dinikahkan dengan 
calon suaminya. Kabul adalah pernyataan atau jawaban pi-

I
hak suami yang berupa kesediaan menerima calon isteri 
sebagai isterinya. Syarat-syarat agar ijab kabul dinya- 
takan sah adalah:
1. ijab kabul harus diucapkan secara lisan, kecuali bagi 

yang tidak dapat mengucapkan secara lisan boleh de
ngan tulisan atau tanda isyarat tertentu,

2. harus dilakukan dalam satu majelis, yaitu antara ca
lon, wali nikah dan dua orang saksi harus berhadapan
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langsung, apabila calon mempelai berhalangan dapat 
mewakilkan atau memberi kuasa kepada orang lain sela- 
ma calon mempelai wanita atau wali tidak menolak. Hal 
ini ditegaskan dalam pasal 29 Kompilasi Hukum Islam,

3. ijab kabul tidak boleh digantungkan pada suatu syarat 
yaitu, syarat yang dapat menjadikan batalnya suatu 
perkawinan, misalnya perkawinan disyaratkan untuk se- 
mentara waktu,

4. antara'ijab dan kabul tidak boleh diselingi kata-kata 
lain atau perbuatan-perbuatan lain, jadi harus berun- 
tun atau langsung tidak diselingi oleh waktu. Hal ini 
diatur dalam pasal 27 Kompilasi Hukum Islam,

5. harus didengar dan dipahami oleh masing-masing pihak.
Keempat rukun tersebut di atas harus ada dan di

penuhi pada saat perkawinan dilangsungkan. Dalam suatu 
akad nikah diucapkan juga besarnya mahar, tetapi kewa
jiban menyerahkan mahar atau mas kawin ini bukan merupa
kan rukun perkawinan. Pemberian mahar atau mas kawin ini 
bukan untuk memberi harga terhadap wanita, tetapi mahar 
diberikan sebagai bukti bahwa calon suami sebenarnya 
cinta kepada calon isterinya, sehingga suami dengan rela 
memberikan hartanya untuk diserahkan kepada isterinya.21
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BAB III 

STATUS DAN AKIBAT PERKAWINAN MENURUT 

UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

1. Status Perkawinan menurut Undang-Undang HojnQr_l Tahun 

1 9 7 4

Status perkawinan yang telah dilangsungkan oleh 

kedua mempelai pria dan wanita adalah sangat penting. 
Setiap perkawinan selalu akan mendapatkan kedudukan atau 
status.

Menurut pasal 2 ayat 1 UUP, "Perkawinan adalah 
sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing aga
manya dan kepercayaannya itu”. Dalam penjelasan, pasal 2 
ayat 1 UUP ini antara lain disebutkan "Dengan perumusan 
pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum 
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai 
dengan Undang-Undang Dasar 1945".

Dari pasal 2 ayat 1 UUP beserta penjelasannya di 
atas dapat ditarik kesimpulan yang jelas bahwa sah atau 
tidaknya suatu perkawinan semata-mata ditentukan oleh 
ketentuan agama dan kepercayaan dari mereka yang hendak 
melangsungkan perkawinan.22

Dari pengertian pasal 2 ayat, 1 di atas dapat di
tarik kesimpulan bahwa status perkawinan menurut UUP 
adalah bisa:

2ZM. Yahya Harahap I, o p . cit.. h. 13.
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a. sah.
b. tidak sah.

Sahnya perkawinan menurut undang-undang perkawin
an ialah perkawinan tersebut harus dilakukan menurut hu
kum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Sedang 
yang dimaksud dengan masing-masing agamanya dan keperca
yaannya ialah ketentuan hukum dari agama dan kepercayaan 
yang berlaku terhadap perkawinan dan ketentuan hukum 
yang berlaku bagi agama dan kepercayaan terhadap perka

winan .
Undang-undang perkawinan memandang faktor agama 

merupakan dasar pertama sahnya suatu perkawinan. Sahnya 
perkawinan menurut hukum Islam bahwa perkawinan yang di-

23langsungkan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. 
Rukun perkawinan, yaitu : ada calon suami, calon isteri, 
wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul. Masing-ma
sing rukun perkawinan di atas mempunyai syarat-syarat 
tersendiri sebagaimana telah dijelaskan dalam bab II 
tentang sahnya suatu perkawinan. Apabila perkawinan yang 
dilangsungkan oleh seorang pria beragama Islam dengan 
seorang wanita yang beragama Islam telah memenuhi selu- 
ruh rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, 
termasuk tidak melanggar larangan kawin, maka perkawinan 
itu adalah sah.
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Pencatatan perkawinan yang diatur dalam pasal 2
24ayat 2 UUP hanya bersifat pengawasan. Hal ini dapat 

disimpulkan dari pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah Talak dan Rujuk jo. 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 yang diberlakukan bagi 
orang-orang yang beragama Islam yang melakukan perkawin
an berdasarkan pasal 2 ayat 2 UUP. Adapun isi pasal 1 
ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, "Nikah yang 
dilakukan- menurut agama Islam, diawasi (garis bawah pe- 
nulis) oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh 
Henteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya". 
Menurut pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, "Perkawinan ada
lah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai 
dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan". Jadi, status perkawinan dikatakan 
sah apabila dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan sya
rat perkawinan menurut hukum Islam yang disesuaikan de
ngan pasal 2 ayat 1 UUP. Sedangkan pencatatan perkawinan 
dilakukan untuk menjamin ketertiban masyarakat Islam, 
sesuai dengan pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

Sahnya suatu perkawinan dapat menimbulkan hak dan 
kewajiban suami-isteri, harta kekayaan dan dapat mempe
ngaruhi kedudukan anak.25 Kedudukan suami dan isteri

24M. Yahya Harahap I, o p . cit.. h. 23.
25Catatan Kuliah Hukum Islam, oleh ibu Lilik Kami- 

lah, S.H.
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adalah sederajat, namun suami adalah pemimpin bagi iste
ri. Kelebihan ini hanya merupakan kelebihan fungsional 
yaitu suami harus memberikan nafkah isteri dan anak- 
anaknya.2<* Kesamaan derajat ini dapat dijabarkan dalam 
hak dan kewajiban antara suami-isteri yang disimpulkan 
sebagai berikut, isteri bertanggung jawab atas urusan 
dalam rumah tangga seperti mendidik anak dan mengatur 
rumah tangga, suami bertanggung jawab dalam mencari naf
kah dan urusan luar, dan bila terjadi hal-hal yang me- 
nyangkut keduanya, maka mereka harus bermusyawarah.

Perkawinan dinyatakan tidak sah apabila dilang
sungkan dengan tidak memenuhi atau tidak menurut hukum 
masing-masing agama dan kepercayaannya. Hal ini disim
pulkan secara a contrario dari pasal 2 ayat 1 UUP. Dalam 
undang-undang tersebut tidak dijelaskan secara rinci 
hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan suatu perkawinan 
mempunyai status tidak sah. Sedang dalam hukum Islam je- 
las dinyatakan bahwa perkawinan tidak sah apabila tidal; 
memenuhi rukun dan syarat perkawinan dengan perincian 
misalnya, perkawinan dilakukan tanpa wali nikah atau 
tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dan sebagainya.

Apabila suatu perkawinan dinyatakan tidak sah, 
maka dianggap tidak ada perkawinan antara seorang wanita

2<sMohammad Fakry Gaffar, "Konsep Dasar Pembangunan 
Keluarga Muslim", Nasehat Perkawinan dan Keluarga. No. 
227, Mei 1991, h. 52.
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dan seorang pria.

2. Akibat yang Timbul dari Perkawinan -.yang. Xidak Memenuhi 

Ke:Len£u&n Undanrt-UndanftJZfijULaHin&n.

Adanya perkawinan menimbulkan adanya status per
kawinan. Hal ini dapat dipahami, karena setiap sebab 
akan menimbulkan akibat. Suatu perkawinan yang telah di
langsungkan, bila dilakukan menurut pasal 2 ayat 1 UUP 
akan menimbulkan status yang sah, tetapi pembahasan sub 
bab ini adalah mengenai akibat yang timbul dari perka
winan yang dilangsungkan dengan tidak memenuhi salah sa
tu ketentuan UUP, yaitu ketentuan pasal 2 sampai dengan 
pasal 12 UUP.

Mengenai syarat-syarat untuk dapat melangsungkan 
perkawinan, disamping diatur dalam ketentuan pasal-pasal 
UUP di atas juga diatur dalam ketentuan pasal-pasal PP 
No. 9/1975.

Apabila suatu perkawinan akan dilangsungkan, ter- 
nyata ada syarat-syarat untuk dapatnya melangsungkan 
perkawinan tidak terpenuhi, maka terhadap perkawinan itu 
dapat diadakan pencegahan sesuai dengan pasal 13 UUP, 
"Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak 
memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan". 
Tetapi jika perkawinan telah berlangsung ternyata ada 
pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melang
sungkan perkawinan, maka terhadap perkawinan yang sudah 
berlangsung ini dapat dibatalkan.
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Menurut pasal 22 UUP, "Perkawinan dapat dibatal- 
kan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat un
tuk melangsungkan perkawinan”, sedangkan dalam penjelas- 
an pasal 22 ini dinyatakan bahwa "pengertian 'dapat' pa
da pasal ini bisa diartikan batal atau bisa pula diarti- 
kan tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agama
nya masing-masing tidak menentukan lain". Jadi, penger
tian yang dapat ditarik adalah:
1. adanya-ketentuan yang menyatakan batal;
2. adanya ketentuan yang menyatakan tidak batal.

Apabila pasal 22 UUP dan penjelasan pasal itu 
sendiri digabungkan, maka pengertian kalimat itu akan 
sebagai berikut, apabila para pihak tidak memenuhi sya
rat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, maka perka
winan itu bisa batal atau bisa pula tidak batal bilamana 
menurut hukum agama masing-masing ditentukan lain.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dike- 
mukakan bahwa:
1. apabila perkawinan itu dilangsungkan dengan tidak me

menuhi syarat, maka perkawinan itu bisa batal bilama
na menurut ketentuan hukum agamanya batal;

2. apabila perkawinan itu tidak memenuhi syarat, maka 
perkawinan itu bisa tidak batal jika hukum agamanya 
tidak menentukan batal.

Jadi, mengenai masalah perkawinan, khususnya ma
salah pembatalan perkawinan, dalam UUP ketentuan agama
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mempunyai kedudukan yang menentukan atau merupakan fak- 
tor yang dominan. Dari pengertian di atas, bahwa pemba- 
talan dilakukan terhadap perkawinan yang telah dilang
sungkan, tetapi baru diketahui ada kekurangan yang me- 
nyangkut persyaratan yang telah ditentukan undang-undang

27perkawinan setelah perkawinan berlangsung.
Masalah pembatalan perkawinan dalam UUP juga bisa 

dilihat dalam pasal 28 ayat 1. Disebutkan bahwa "Batal- 
nya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadil- 
an mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak 
saat berlangsungnya perkawinan." Ketentuan batalnya per
kawinan di sini mempunyai arti nietig atau batal demi 
hukum. Jadi, perkawinan itu <seolah-olah) tidak pernah 
ada atau dianggap tidak pernah ada.

Melihat ketentuan di atas, maka pengertian pemba
talan perkawinan menurut UUP ada 2 (dua), yaitu nietig 
atau batal demi hukum; atau tidak batal atau dengan per- 
kataan lain perkawinan itu bisa berlangsung terus.

Dalam UUP tidak dijelaskan secara rinci syarat- 
syarat perkawinan atau ketentuan yang dapat mengakibat- 
kan batalnya perkawinan dan ketentuan yang menyebabkan 
perkawinan tidak batal apabila syarat atau ketentuan 
tersebut tidak dipenuhi dalam suatu perkawinan. Batal 
atau tidaknya suatu perkawinan didasarkan pada ketentuan
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hukum agama dari para pihak yang melangsungkan perkawin
an itu.

Menurut hukum Islam, yaitu yang telah dikumpulkan 
dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam, dibedakan antara ke
tentuan yang menyebabkan perkawinan batal dengan keten
tuan yang menyebabkan suatu perkawinan itu dapat diba- 
talkan. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 70
Perkawinan batal apabila :
a. suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak ber- 

hak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai 
empat orang isteri, sekalipun salah satu isteri 
dari keempat isterinya itu dalm iddah talak raj'i,

b. seseorang menikahi bekas isterinya yang telah di- 
li'annya.

c. seseorang menikahi bekas isterinya yang pernah 
dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila 
bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria 
lain yang kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul 
dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.

d. perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempu
nyai hubungan derajat tertentu dan sesusuan sam
pai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan 
menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
yaitu:
1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus 

ke bawah atau ke atas.
2. berhubungan darah dalam garis keturunan me- 

nyamping yaitu antara saudara, antara seorang 
dengan saudara orang tua dan antara seorang de
ngan saudara neneknya.

3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, 
menantu dan ibu atau ayah tiri.

4. berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusu
an, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi 
atau paman sesusuan.

e. isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi 
atau kemenakan dari isteri atau isterinya.

Pasal 71
Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:
a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Peng- 

adilan Agama;
b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketa- 

hui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud;
c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam id-.
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dah dari suami lain;

d. perkawinan melanggar batas batas umur perkawinan, 
sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Un- 
dang Nomor 1 Tahun 1974;

e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksa- 
nakan oleh wali yang tidak berhak;

f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.
Pasal 72
(1) seorang suami atau isteri dapat mengajukan per- 

mohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan 
dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar 
hukum,

(2) seorang suami atau isteri dapat mengajukan per- 
mohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu 
berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau 
salah sangka mengenai diri suami atau isteri,

(3) apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersa- 
lah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam 
jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih 
tetap hidup sebagai suami-isteri dan tidak meng- 
gunakan haknya untuk mengajukan permohonan pem
batalan, maka haknya gugur.

Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa ada keten
tuan UUP yang tidak menyebabkan batalnya atau dapat di- 
batalkannya suatu perkawinan yang telah berlangsung, ya
itu ketentuan mengenai pencatatan perkawinan yang diatur 
dalam pasal 2 ayat 2, karena pencatatan merupakan syarat 
administrasi belaka.

Pengertian batal ialah:
1. perkawinan dianggap tidak sah;
2. perkawinan dianggap tidak pernah ada;
3. apabila perkawinan antara seorang pria dengan seorang

wanita dibatalkan, maka kedua orang pria dan wanita
20itu dianggap tidak pernah kawin sebagai suami-isteri. 

Suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan

20T. . .Ibid
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Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Apa
bila perkawinan itu tidak dapat dibuktikan dengan Akta 
Nikah, maka yang bersangkutan dapat mengajukan itsbat 
nikahnya ke Pengadilan. Dalam hal ini, bagi mereka yang 
beragama Islam mengajukan ke Pengadilan Agama sebagaima
na diatur dalam pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam.

Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan 
Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian per- 
ceraian;

b. hilangnya Akta Nikah;
c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah 

satu syarat perkawinan,
d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak 

mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Un- 
dang Nomor 1 Tahun 1974.
Maksud Itsbat Nikah ialah mensahkan perkawinan 

yang telah berlangsung. Mengenai itsbat nikah ini terda- 
pat kasus, yaitu perkawinan yang ijab kabulnya dilakukan 
dengan melalui pesawat telepon. Kasus ini terjadi di Ke- 
bayoran Baru, perkawinan antara Dra.Nurdiani binti Prof. 
Dr. H. Baharuddin Harahap yang berada di Jakarta dengan 
Drs. Ario Sutarto bin Drs. Soeroso Darmo Atmodjo yang 
berada di Amerika, pada tanggal 13 Mei 1989 lebih kurang 
jam 10.00 wib. Terhadap perkawinan tersebut Kantor Lfrus- 
an Agama Kebayoran Baru tidak mau menerbitkan Kutipan 
Akta Nikah. Akhirnya pihak wanita mengajukan Itsbat Ni
kah ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Persyaratan 
bersatu majelis bagi ijab kabul, terdapat dua persyarat-
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an, yaitu:
1. bahwa ijab dan kabul harus dilakukan dalam jarak wak

tu yang terdapat dalam suatu upacara akad nikah, bu
kan dalam dua jarak waktu secara terpisah, maksudnya 
untuk menjamin kesinambungan waktu antara ijab dan 
kabul;

2. bahwa ijab dan kabul disyaratkan dalam satu majelis, 
bukan hanya menjamin kesinambungan waktu antara ijab 
dan kabul, tetapi juga erat hubungannya dengan tugas 
dua orang saksi yang harus melihat dengan mata kepala 
sendiri dan mendengar bahwa ijab dan kabul benar-be-

2Pnar diucapkan oleh kedua orang yang melakukan akad. 
Hal ini berkaitan dengan syarat saksi untuk dapat menja- 
di saksi, yaitu harus melihat, mendengar dan faham mak-

30sud akad nikah. Disamping itu, masalah akad nikah me- 
ngandung arti ta'abbud yang harus diterima apa adanya. 
Oleh karena itu cara pelaksanaannya harus terikat oleh 
pola yang telah diwariskan oleh Rosulullah, yaitu dengan 
cara langsung hadir di dalam satu majelis atau dengan 
mewakilkan .ai

Menurut Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dalam

2pH. Satria Effendi M. Zein, “Analisis Yurispru- 
densi : tentang Perkawinan Liwat Tilpon", Mimbar Hukum. 
No. 2., Th. I, Desember 1990 (selanjutnya disebut H. Sa
tria Effendi M. Zein I), h. 54.

30Mahmud Yunus, op. cit. . h. 17.
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putusannya Nomor 1751/P/1989 tanggal 20 April 1990, di- 
nyatakan bahwa kehadiran calon mempelai pria dalam satu 
majelis untuk melakukan kabul bukan keharusan. Dasar 
pertimbangannya, ijab dan kabul pihak wanita dan pihak 
pria adalah secara langsung bukan hanya sekedar diwakili 
dan secara jelas telah didengar oleh para yang hadir, 
Kepala Kantor Urusan Agama, dan para saksi ijab dan 
kabul.
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BAB IV 

KEDUDUKAN ANAK DALAM HUKUM ISLAM

1. Anak Sah. Hak dan Kewa.i ibannva dalam Keluarga
Salah satu tujuan seseorang melangsungkan perka

winan adalah untuk memperoleh keturunan, yaitu anak yang 
dapat meneruskan garis keturunannya. Anak diharapkan da
pat mengangkat kedudukan atau derajat orang tuanya.

Menurut pasal 42 UUP, "Anak sah adalah anak yang 
dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang 
sah". Dari ketentuan tersebut di atas, dapat ditarik 
pengertian ada dua sebab anak dikatakan sebagai anak sah 
yaitu:
a. sebab pertama, anak tersebut dilahirkan dalam suatu 

perkawinan yang sah,
b. sebab kedua, anak tersebut dilahirkan sebagai akibat 

dari suatu perkawinan yang sah.
Ketentuan di atas mengandung juga pengertian ter

hadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, 
meskipun proses pembuahan anak itu terjadi sebelum ada 
perkawinan yang sah, maka anak itu adalah anak sah. De
mikian juga apabila anak itu dilahirkan setelah perka
winan bapak-ibunya putus, tetapi proses terjadinya pem
buahan itu dalam perkawinan yang sah, maka berarti anak 
itu lahir sebagai akibat perkawinan yang sah sehingga 
status anak itu tetap pula sebagai anak sah. UUP tidak 
mengatur secara jelas tenggang waktu seorang anak yang
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lahir dalam perkawinan atau yang lahir dari akibat suatu 
perkawinan untuk dapat disebut sebagai anak sah.

Setiap anak yang dilahirkan mempunyai hak dan ke
wajiban. Hak dan kewajiban timbul dengan sendirinya. Hak 
dan kewajiban tersebut dapat timbul sebelum si anak la
hir yaitu menurut pasal 2 ayat 1 Kitab Undang-undang Hu
kum Perdata (BW), "Anak yang ada dalam kandungan seorang 
perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana 
juga kepentingan si anak menghendakinya", misalnya apa
bila anak masih dalam kandungan si ibu ternyata bapaknya 
meninggal dunia, maka anak yang masih dalam kandungan 
itu sudah mempunyai hak yaitu hak sebagai ahli war is.

Hak dari anak adalah kewajiban dari orang tua 
terhadap anak. Kewajiban tersebut timbul sebagai akibat

92hukum dari suatu perkawinan yang sah. Kewajiban dari 
orang tua terhadap anak diatur dalam pasal 45 UUP, yak- 
n i :

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik 
anak-anak mereka sebaik-baiknya.

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) 
pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau da
pat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku te- 
rus meskipun pekawinan orang tua putus.

Sebagai orang tua tidaklah cukup hanya memenuhi 
kebutuhan sehari-hari demi kelangsungan hidup anaknya 
saja, tetapi anak perlu mendapat perhatian yang lebih 
mendalam dan perlu pengelolaan yang lebih intensif, baik
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melalui pendidikan di sekolah maupun dari lingkungan le- 
bih-lebih di dalam keluarga. Melalui sarana pendidikan 
ini dapat memberi pengaruh dalam pembentukan pribadi dan 
watak anak yang akan dibawanya sampai dewasa kelak. Pem
bentukan watak anak seluruhnya terutama dilaksanakan 
oleh kedua orang tua di dalam rumah tangga.

Kewajiban orang tua juga harus menjadi tauladan 
bagi anaknya. Arti memelihara dan mendidik termasuk 
tidak lep'as tangan, tidak lalai atau bahkan menyediakan 
waktu untuk mengawasi perbuatan anak-anaknya, bukan 
hanya di lingkungan rumah tangga tetapi sampai di luar 
rumah tangga. Mendidik anak haruslah dengan penuh rasa 
cinta dan kasih sayang agar anak tersebut menjadi anak 
yang soleh dan bermanfaat.

Batas berakhirnya kewajiban orang tua untuk meme
lihara dan mendidik anak, menurut pasal 45 ayat 2 UUP 
adalah samapai anak berumah tangga (kawin), atau anak 
itu sudah dapat hidup berdiri sendiri. Jadi ukuranya re- 
latif, ditentukan oleh kenyataan, bukan umur. Ukuran 
anak dapat berdiri sendiri yaitu anak tersebut telah 
mampu menghidupi diri sendiri dari pendapatan hasil kar-

94yanya. Kewajiban orang tua untuk mendidik dan memeli-

3 3 H. Ali Akbar, "Kejadian Manusia Sejak Lahir, Se- 
lama Hidup Sampai Mati", Nasehat Perkawinan dan Keluarga. 
No. 50, Th. V, Mei 1976, h. 7.

94M. Yahya Harahap I, o p . oit. . h. 208.
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hara anak tidak putus atau tidak berakhir, meskipun per
kawinan orang tuanya putus apabila anak-anak belum dapat 
berdiri sendiri atau belum berumah tangga.

Sebagai perimbangan dari hak, anak mempunyai ke
wajiban. Kewajiban anak terhadap orang tuanya ini diatur 
dalam pasal 46 UUP, yaitu:

(1) Anak wajib mepghormati orang tua dan mentaati 
kehendak mereka yang baik.

(2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara me
nurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam 
garis lurus ke atas, bila mereka memerlukan ban- 
tuannya.

Kewajiban anak tersebut di atas adalah sudah se- 
pantasnya dilakukan, karena orang tua yang membesarkan 
dan memelihara sampai menjadi dewasa. Kewajiban menghor- 
mati dan mentaati orang tua merupakan rasa terima kasih 
kepada orang tua.

Kewajiban anak untuk memelihara orang tuanya da
lam garis lurus ke atas baru timbul, apabila anak sudah 
dewasa dan memang anak mampu untuk membantu orang tuanya 
serta orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas 
tersebut benar-benar memerlukan bantuan. Kewajiban ini 
sepatutnya dilakukan oleh seorang anak terhadap orang 
tua sebagai balas jasa terhadap segala apa yang telah 
diberikan oleh orang tua kepada anak.- Suatu kejanggalan 
apabila orang tua memerlukan bantuan, ternyata anak- 
anaknya tidak ada yang membantu.
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2 . Kedudukan Anak vantf Dilahirkan__dari. Perkawinan— yang
Tidak Memenuhi Ketentuan Undang-Undang Perkawinan

Setiap perkawinan yang dilangsungkan harus meme
nuhi ketentuan undang-undang perkawinan dan peraturan 
pelaksanaannya serta ketentuan yang masih diberlakukan 
oleh UUP. Dengan berlakunya UUP, berlaku juga ketentuan 
hukum agama. _

Dalam setiap perkawinan kemungkinan akan dilahir
kan seorang anak. Anak yang dilahirkan adalah merupakan 
keturunan dari bapak ibunya. Seorang anak yang dilahir
kan dari perkawinan bapak ibunya yang sah dikatakan se
bagai anak yang sah.33

Kedudukan anak yang dilahirkan dari suatu perka
winan sangat dipengaruhi oleh status perkawinan orang 
tuanya. Status perkawinan menurut UUP adalah sah dan ti
dak sah. Perkawinan mempunyai status sah bilamana perka
winan itu dilangsungkan dengan memenuhi ketentuan hukum 
mengenai sah perkawinan menurut masing-masing agama para 
pihak dan syarat-syarat untuk dapat melangsungkan perka
winan. Sedangkan apabila suatu perkawinan dilangsungkan 
dengan tidak memenuhi ketentuan seperti di atas, maka 
perkawinan itu dikatakan tidak sah.

Pasal 22 UUP menyatakan bahwa apabila para pihak 
tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perka-
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winan, maka perkawinan yang telah dilangsungkan dapat 
dibatalkan. Dalam penjelasan pasal 22 UUP diberikan pe- 
ngertian kata "dapat", yaitu bisa diartikan batal dan 
bisa diartikan tidak batal bilamana hukum masing-masing 
agama tidak menentukan lain. Dari pengertian di atas, 
maka perkawinan yang dilangsungkan dengan tidak memenuhi 
syarat-syarat perkawinan, bisa dinyatakan batal dan bisa 
dinyatakan tidak batal.

Apabila suatu perkawinan yang telah dilangsungkan 
tidak memenuhi salah satu ketentuan syarat-syarat perka
winan dinyatakan tidak batal, maka perkawinan tersebut 
mempunyai status sebagai perkawinan yang sah, sehingga 
anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan itu 
mempunyai status sebagai anak sah.

Apabila suatu perkawinan dilangsungkan dengan ti
dak memenuhi salah satu ketentuan syarat-syarat untuk 
dapat melangsungkan perkawinan, yang oleh ketentuan aga
manya dinyatakan harus batal, maka perkawinan itu batal 
menurut UUP. Batal atau tidaknya suatu perkawinan harus 
berdasarkan putusan pengadilan, dalam hal ini pengadilan 
agama bagi yang beragama Islam.

Perkawinan yang dinyatakan batal oleh pengadilan, 
maka perkawinan yang telah dilangsungkan dianggap tidak 
pernah terjadi atau dianggap tidak pernah ada perkawinan 
antara si A dengan si B, karena putusan penngadilan yang 
menyatakan batalnya perkawinan berlaku surut. Hal ini
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ditegaskan dalam pasal 28 ayat 1 UUP, "Batalnya suatu 
perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempu
nyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat 
berlangsungnya perkawinan". Maksudnya ialah hak dan ke
wajiban yang ada setelah saat dilangsungkan perkawinan 
dianggap tidak pernah ada.3<*

Mengenai status anak yang telah dilahirkan dalam 
jangka waktu antara saat perkawinan itu dilangsungkan 
sampai dengan sejak pembatalan perkawinan berlangsung 
atau anak yang dilahirkan setelah pembatalan perkawinan 
berlaku ketentuan pasal 28 ayat 2 UUP.

Ketentuan pasal 28 ayat 2 UUP menyatakan bahwa 
"keputusan tidak berlaku surut terhadap anak yang dila
hirkan dari perkawinan tersebut". Pasal ini dapat diar
tikan bahwa anak yang dilahirkan akibat perkawinan ter
sebut tetap dianggap ada, meskipun perkawinan orang tua
nya dinyatakan batal.

Maksud pasal 28 ayat 2 sub a UUP yang menyatakan 
bahwa keputusan pembatalan perkawinan oleh pengadilan 
tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan 
dari perkawinan yang dinyatakan batal adalah untuk meng- 
hindari agar anak-anak tersebut dikatakan sebagai anak 
yang tidak sah, melainkan anak yang sah. Bahkan sebelum 
UUP terwujud, penjelasan pasal 30 rancangan undang-un-
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dang tentang perkawinan lebih menegaskan bahwa anak-anak 
yang lahir dari perkawinan yang dinyatakan batal diang
gap sah. Dengan demikian anak yang dilahirkan mempunyai 
status hukum yang jelas dan resmi sebagai anak sah dari

- 4.  3 7orang tua.
Dari uraian di atas maka jelaslah bahwa anak yang 

dilahirkan dari perkawinan yang batal, status hukum anak 
itu tetap sebagai anak sah, sehingga meskipun perkawinan 
dari orang tuanya (ayah-ibunya) dianggap tidak pernah 
ada, hak dan kewajiban anak terhadap orang tua atau se- 
baliknya tetap ada. Ayah dan ibu tetap berkewajiban un
tuk memelihara, mendidik serta memberi nafkah kepada 
anak tersebut, sebagaimana hak dan kewajiban terhadap 
anak sah yang dilahirkan dari perkawinan yang sah.

3. Kedudukan Anak Ditin.iau dari Hukum Islam
Pengertian anak menunjukkan adanya bapak dan ibu 

dari anak tersebut, yaitu orang-orang yang menyebabkan- 
nya lahir di dunia. Anak adalah bagian dari suatu perka
winan, artinya tanpa perkawinan tidak ada anak yang di- 
hirkan.

Perkawinan menurut Islam adalah perintah Allah, 
yang bertujuan untuk memperoleh keturunan yang sah dalam 
masyarakat. Seorang anak dikatakan sebagai anak sah bi
lamana anak tersebut dilahirkan dalam atau sebagai aki-
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bat dari perkawinan yang sah. Anak sah menurut hukum Is
lam berdasarkan pasal 99 Kompilasi Hukum Islam adalah:
a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawin

an yang sah,
b. hasil pembuahan suami-isteri yang sah di luar rahim 

dan dilahirkan oleh isteri tersebut.
Menurut hukum,Islam, perkawinan itu sah apabila 

dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat perkawin
an. Dalam pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa 
perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum 
Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut pasal 22 UUP, perkawinan dapat dibatalkan 
apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat perka
winan. Dalam penjelasan pasal 22 ini dinyatakan bahwa 
pengertian '‘dapat" pada pasal ini bisa diartikan batal 
bisa tidak, bilamana menurut hukum agamanya masing-ma
sing tidak ditentukan lain. Dari ketentuan di atas dapat 
ditarik pengertian bahwa ada ketentuan yang menyatakan 
batal dan ada ketentuan yang menyatakan tidak batal, te
tapi tidak ada perincian secara jelas dalam UUP mengenai 
ketentuan yang menyatakan batal dan tidak tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dirinci secara jelas 
mengenai hal-hal yang menyebabkan perkawinan batal dan 
perkawinan dapat dibatalkan, yaitu diatur dalam pasal 70 
dan pasal 71 sebagaimana telah dijelaskan dalam bab III
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sub ke-2. Mengenai perkawinan yang dapat dibatalkan, raa- 
ka perkawinan tersebut bisa tidak batal dan bisa batal. 
Apabila perkawinan tidak batal, meskipun perkawinan di
lakukan dengan tidak memenuhi ketentuan syarat-syarat 
untuk dapat melangsungkan perkawinan, maka anak yang di
lahirkan dari perkawinan itu mempunyai status sebagai 
anak yang sah.

Apabila perkawinan dinyatakan batal, maka pernya- 
taan batalnya perkawinan harus dalam suatu keputusan pe- 
ngadilan. Bagi para pihak yang beragama Islam melalui 
keputusan Pengadilan Agama. Batalnya perkawinan tersebut 
berlaku surut dimulai setelah putusan pengadilan mempu- 
nyai kekuatan hukum yang tetap. Dengan dibatalkannya su
atu perkawinan, maka segala hak dan kewajiban yang tim- 
bul dari perkawinan itu dianggap tidak ada. Menurut pa
sal 75 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa keputusan 
pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap: 
anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, per
kawinan yang batal karena salah satu dari suami-isteri 
murtad, dan pihak ketiga yang memperoleh haknya dengan 
itikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan 
mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Menurut pasal 76 Kompilasi Hukum Islam, "batalnya 
suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum 
antara anak dan orang tuanya”. Dari ketentuan pasal 75 
dan 76 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas dapat di-
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tarik pengertian bahwa meskipun perkawinan antara seo
rang pria dengan seorang wanita telah dibatalkan dan di
anggap tidak pernah ada perkawinan antara keduanya, apa
bila dari perkawinan itu telah dilahirkan anak, maka ma
sih terdapat hubungan hukum antara anak itu dengan mere
ka (ayah-ibunya). Artinya, antara anak dengan kedua 
orang tua yang perkawinannya dibatalkan masih terdapat 
hak dan kewajiban, misalnya kewajiban orang tua untuk 
memelihara, mengasuh dan mendidik anak serta memberikan 
nafkah.

Kewajiban memelihara, mengasuh dan mendidik anak 
dalam hukum Islam disebut Hadhanah. Kewajiban untuk me- 
lakukan hadhanah ada pada kedua orang tua si anak. Un
tuk melakukan hadhanah harus dipenuhi persyaratan ter
tentu. Mengenai masalah hadhanah ini terdapat kasus yang 
berkaitan dengan putus demi hukum perkawinan karena is
teri murtad, yaitu Putusan Pengadilan Agama Tebing Ting- 
gi Nomor : PA.b/8/PTS/144/1986 pada tanggal 3 Mei 1986 M 
bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1406 H.

Posisi kasus :
Pihak-pihak yang berperkara adalah :

EMIL BUDIONO, S.H. bin RUSDANTO SUTOMO, umur 30 tahun,

30H. Satria Effendi M. Zein, "Analisis Yurispru- 
densi : tentang Hadhanah", Mimbar Hukum. No. 6, Th. Ill, 
Juni 1992 (selanjutnya disingkat H. Satria Effendi M. 
Zein II), h. 45.
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pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Pulau Sumatra No. 58 
Kelurahan Persiakan Lingkungan III Kecamatan Padang Hulu 
Kotamadya Tebing Tinggi, selanjutnya disebut "PENGGUGAT"

LAWAN
DAME DETTY EKARYANA BORU DAMANIK, umur 22 tahun, peker
jaan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara 
Medan, alamat Bah Birong Ulu PTP VIII Kabupaten Simalu- 
ngun, selanjutnya disebut "TERGUGAT"

Duduknya perkara adalah sebagai berikut : 
Penggugat adalah suami sah dari tergugat yang menikah di 
KUA Bangun Purba pada tanggal 12 Maret 1985 dengan men- 
dapatkan kutipan Akta Nikah Nomor : 38/1986 dan sekarang 
telah dikaruniai seorang anak wanita yang lahir pada 
tanggal 7 Juni 1985 dengan diberi nama AYU EMILYA ADHIS- 
TI. Bahwa sejak bulan Oktober 1985 tergugat kembali ke 
Agama Kristen Protestan. Terhitung sejak saat itu perni
kahan penggugat dan tergugat putus demi hukum sesuai de
ngan Penetapan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor PA. 
b/8/PEN/144/1988 tertanggal 24 Maret 1986. Bahwa tergu
gat masih kuliah di Universitas Sumatra Utara di Medan, 
tidak dapat mengasuh secara langsung anak penggugat, se- 
hingga terpaksa tinggal dan diasuh oleh keluarga (orang 
tua) tergugat yang memeluk agama Kristen Protestan, maka 
penggugat mengkhawatirkan agama dan pendidikan anak 
penggugat tidak terjamin sesuai dengan fitrahnya, yaitu 
anak itu lahir dari pernikahan antara ayah dan ibu yang
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beragama Islam, apalagi pihak keluarga tergugat dan ter- 
gugat sendiri pernah meminta izin kepada penggugat agar 
anak penggugat dibaptis. Oleh karena itu pada tanggal 24 
Maret 1986 penggugat mengajukan gugatan, yaitu mengenai 
"Hadhonah" (pemeliharaan dan pengawasan anak) yang lahir 
dari pernikahan antara penggugat dan tergugat, memohon 
kepada Pengadilan Agama Tebing Tinggi agar memberikan 
putusan yang menetapkan bahwa pengawasan dan pemelihara
an anak penggugat diberikan kepada penggugat.

Pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut : 
Bahwa yang menjadi pokok masalah adalah hadhonah, yaitu 
penentuan hukum pengawasan dan pemeliharaan anak antara 
penggugat dan tergugat. Tergugat adalah bekas isteri 
penggugat yang terfasah demi hukum perkawinannya karena 
tergugat kembali memeluk agama Kristen Protestan pada 
pertengahan bulan Oktober 1985. Menimbang, bahwa pada 
pokoknya setiap anak yang lahir dari perkawinan yang sah 
dan antara suami-isteri telah terjadi perceraian, maka 
pemeliharaan anak a quo adalah hak bekas isteri sampai 
umur anak 7 tahun sepanjang bekas isteri masih memenuhi 
syarat-syarat : akal sehat, merdeka, beragama Islam, se- 
derhana, amanat, tempat tinggal yang jelas dan tidak 
bersuami baru. Apabila salah satu di antara syarat ter
sebut di atas tidak terpenuhi, maka gugurlah hak "hadho- 
nah" bagi seorang ibu sejalan dengan ketentuan dalam Ki- 
fayatur Ahyar jilid II hal.aman 94. Menimbang, bahwa oleh
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karena tergugat yang melaksanakan perkawinan secara Is
lam dengan penggugat telah murtad kembali dengan memilih 
agama selain Islam, dan tergugat sendiri tidak berada di 
tempat, yakni sedang dalam masa kuliah di Universitas 
Sumatra Utara Medan, maka bagi tergugat dapat dinyatakan 
gugur hak hadhonah terhadap anaknya karena gugurnya ke
dua syarat tersebut .dengan memindahkan hak hadhonah/pe- 
meliharaan anak kepada bekas suami, dalam hal ini peng
gugat . '

Mengingat ketentuan undang-undang dan peraturan 
yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan de
ngan perkara ini, maka Pengadilan Agama Tebing Tinggi 
memutuskan :
1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan penggugat (Emil Budiono, S.H.) sebagai pe- 

megang hak hadhonah (pemeliharaan) terhadap anak yang 
bernama Ayu Emilya Adhesti;

3. Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya yang 
timbul dalam perkara ini sebesar Rp 15.000,- (lima 
belas ribu rupiah).

Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi 
ini, pihak tergugat mengajukan banding ke Pengadilan 
Tinggi Agama di Medan. Setelah memeriksa dan meneliti 
berkas-berkas yang diajukan, Pengadilan Tinggi Agama di 
Medan dalam putusannya Nomor PTA.b/PTS/30/86/1987 ter- 
tanggal 18 Agustus 1987 M / 23 Zulhijjah 1407 H yang te-
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lah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tang
gal 27 Oktober 1987 M / 4 Rabiul Awal 1407 H, memutuskan 
menguatkan Keputusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi. Pa
da akhirnya pihak tergugat semula atau pembanding (DAME 
DETTY EKARYANA BORU DAMANIK) mengajukan kasasi ke Mahka- 
mah Agung. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pu- 
tusannya Nomor 10K/AG/1988 tertanggal 30 Agustus 1989 
yang telah diucapkan dalam sidang terbuka pada tanggal 7 
Oktober 1989, memutuskan menolak permohonan kasasi dari 
pemohon kasasi.

Analisis kasus :
Dalam kasus ini, gugatan hadhonah yang diajukan 

oleh seorang suami atas anak yang dilahirkan dari perka
winan dengan isterinya ternyata diterima dan dikabulkan. 
Pengadilan Agama dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan 
bahwa syarat untuk dapat melaksanakan hadhonah : berakal 
sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanat, tem- 
pat tinggal yang jelas dan bagi seorang isteri harus ti
dak bersuami baru. Dalam kasus di atas, seorang isteri 
telah murtad sehingga hak hadhonah atas anaknya yang 
berumur kurang dari 7 (tujuh) tahun gugur dan hak itu 
berpindah ke bekas suami atau bapak dari si anak karena 
dikhawatirkan bahwa anak akan dipengaruhi atau terpenga- 
ruh agama yang dianut ibunya dan keluarga ibunya. Jadi, 
hak hadhonah adalah hak kedua orang tuanya. Demikian 
pula apabila perkawinan orang tuanya dibatalkan maka hak

62

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI KEDUDUKAN ANAK AKIBAT ... AGUS SAMSUL HUDA 



hadhonah menurut hukum Islam tidak gugur karena batalnya 
perkawinan tidak memutuskan hubungan hukum antara orang 
tua dengan anak yang dilahirkan dari perkawinan itu se
bagaimana dimaksud pasal 76 Kompilasi Hukum Islam.

Di samping itu, menurut pasal 75 huruf b Kompila
si Hukum Islam, bahwa keputusan pembatalan perkawinan 
tidak berlaku surut .terhadap ariak-anak yang dilahirkan 
dari perkawinan tersebut. Dengan demikian keberadaan se
orang anak yang dihasilkan dari perkawinan tetap diakui, 
sehingga hubungan antara anak dengan kedua orang tuanya 
tetap ada. Dalam kasus di atas, hak hadhonah yang semula 
ada pada isteri berpindah ke suami, karena isteri menja- 
di tidak berhak lagi dengan murtadnya isteri sebagaimana 
dimaksud pasal 75 huruf a Kompilasi Hukum Islam.
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PENUTUP

Kesimpulan
a. Sahnya suatu perkawinan menurut UUP apabila sah 

menurut ketentuan hukum agama para pihak, sedang 
menurut hukum Islam apabila perkawinan itu telah 
memenuhi seluriih rukun dan syarat perkawinan. Ada- 
pun mengenai pencatatan perkawinan yang diatur da
lam UUP tidaklah merupakan syarat sahnya perkawin
an, tetapi hanya merupakan syarat administrasi 
yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti ten
tang adanya perkawinan.

b. Status perkawinan menurut UUP ada 2 (dua) kemung- 
kinan, yaitu sah atau tidak sah. Apabila suatu 
perkawinan dilangsungkan dengan tidak memenuhi 
syarat-syarat perkawinan atau dengan perkataan la
in syarat-syarat perkawinan dilanggar, maka per
kawinan itu dapat dibatalkan. Apabila perkawinan 
tidak dibatalkan dengan keputusan pengadilan, maka 
perkawinan itu tetap berlangsung dan sah. Sebalik- 
nya, apabila perkawinan itu dibatalkan, maka per
kawinan itu tidak sah dan dianggap tidak pernah 
terjadi .

c. Kedudukan anak yang dilahirkan dari suatu perka
winan tidak dipengaruhi oleh status perkawinan 
orang tuanya. Apabila perkawinan orang tuanya sah,
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maka status anak yang dilahirkan dari perkawinan 
itu disebut anak sah. Demikian pula apabila per
kawinan orang tuanya tidak sah karena dinyatakan 
batal, maka status anak tersebut tetap sebagai 
anak sah. Hubungan hukum antara anak dengan orang 
tuanya tetap dianggap ada sebagaimana dimaksud pa
sal 28 ayat 2 UUP jis. pasal 75 huruf b dan pasal 
76 Kompilasi Hukum Islam.

ELaxaii

a. Masalah sahnya suatu perkawinan menurut UUP sudah 
sejalan dengan ketentuan hukum agama yang diatur 
dalam Kompilasi Hukum Islam. Meskipun demikian ada 
syarat administrasi yang diperlukan untuk pembuk- 
tian mengenai adanya perkawinan, yaitu keharusan 
untuk mencatatkan perkawinan. Keharusan ini seyog- 
yanya dipertegas dalam peraturan perundang-undang
an, karena kenyataan masih banyak terjadi perka
winan tidak dicatatkan atau biasa dikenal sebagai 
kawin sirri.

b. Telah diketahui bahwa status perkawinan bisa sah, 
bisa pula tidak sah apabila perkawinan itu dilang
sungkan dengan tidak memenuhi syarat-syarat perka
winan atau melanggar syarat-syarat perkawinan se- 
hingga dibatalkan. Untuk menghindari terjadinya 
pembatalan perkawinan, maka perlu diadakan pema- 
syarakatan Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat
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dihindari adanya perkawinan yang dilangsungkan de
ngan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan.

c. Masalah kedudukan anak yang dilahirkan dari suatu 
perkawinan tidak dipengaruhi oleh status perkawin
an orang tuanya. Meskipun demikian, terjadinya 
perkawinan yang tidak sah harus diupayakan tetap 
dihindari karenpi bagaimanapun akan dapat mempenga- 
ruhi perkembangan kejiwaan si anak. Selain itu, 
tidak bersatunya kedua orang tua si anak juga akan 
dapat mempengaruhi perkembangan pendidikan si anak 
baik pendidikan umum maupun terutama pendidikan 
agama.
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