
ABSTRAK

Penelitian berjudul status dan akibat hukum perkawinan dari istri yang memiliki
suami mafqud, dengan permasalahan Bagaimana status hukum perkawinan antara
seorang pria dengan seorang wanita yang masih memiliki suami Mafqud menurut
hukum Islam dan Bagaimana status hukum anak hasil perkawinan yang pihak
wanita masih memiliki suami Mafqud menurut hukum Islam. Penelitian ini
dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan
kasus, dari hasil penelitian diperoleh suatu jawaban sebagai berikut: Status hukum
perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita, meskipun suaminya
Mafqud/atau hilang menurut hukum adalah tetap terikat dalam suatu perkawinan
yang sah sebagai suami istri. Status perkawinan suami yang mafqud menjadi putus
apabila didasarkan atas penetapan pengadilan atas permohonan yang diajukan
oleh istri atau ahli warisnya yang menyatakan bahwa suami yang mafqud tersebut
dinyatakan telah meninggal dunia dengan dilakukan pemanggilan secara patut
sebanyak 3 kali dengan tenggang waktu 3 bulan, namun tidak pernah hadir
dipersidangan  dan  tidak  pula  menyuruh orang lain atau kuasanya untuk hadir
yang menerangkan bahwa dirinya masih hidup dan berada pada suatu tempat.
Suami yang mafqud sebenarnya dapat dijadikan alasan mengajukan permohonan
cerai atas dasar ketentuan pasal 19 huruf b PP No. 9 Tahun 1975, bahwa suami
meninggalkan istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan
tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Status hukum
anak hasil perkawinan yang pihak wanita masih memiliki suami Mafqud menurut
hukum Islam adalah anak sah, karena ketika anak dilahirkan kedua orang tuanya
masih terikat dalam perkawinan yang sah. Berdasarkan penetapan pengadilan jika
suami atau ayah dari anak tersebut dinyatakan meninggal dunia, maka ibu dari
anak tersebut bertindak sebagai wali dari anak yang dilahirkan dan ibu dibebani
kewajiban memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada anak yang
dilahirkan dari suami yang mafqud
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