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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan merupakan sunatulloh yang umumnya berlaku pada 

semua umat manusia sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk memperoleh 

keturunan dan memelihara hidupnya setelah masing-masing pihak melakukan  

perannya dalam mewujudkan perkawinan.1 

 Menurut UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa 

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang bahagia dan kekal, berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”.2 

 Pencantuman “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah karena 

Negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah 

Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa 

perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian 

sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir atau jasmani akan 

tetapi juga memiliki unsur batin atau rohani.3  

 Dalam hukum nikah itu dapat menjadi wajib, sunnat, haram, atau 

makruh bagi seseorang, sesuai dengan keadaan yang akan kawin. Perkawinan 

hukumnya wajib jika orang yang sanggup untuk kawin sedang ia 

                                                             
1Slamet Abidin dan Aminuddin, 1999, Fiqh Munakahat, Bandung: CV. Pustaka Setia, hal. 9 
2Mohammad Idris Ramulyo, 1996, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Bumi Aksara. hal. 54 
3Amirruddin dan Azhari Akmal Taringan, 2004, Hukum Pidana Islam di Indonesia, Jakarta: 

Kencana. hal. 43 
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dikhawatirkan terhadap dirinya akan melakukan perbuatan yang dilarang 

Allah melakukannya. Perkawinan yang hukumnya sunnat jika seseorang yang 

mempunyai kesanggupan untuk kawin dan sanggup memelihara diri dari 

kemungkinan melakukan perbuatan yang terlarang. Perkawinan hukumnya 

makruh jika seseorang yang tidak mempunyai kesanggupan untuk kawin 

sedangkan perkawinan hukumnya haram jika seseorang yang mempunyai 

kesanggupan untuk kawin tetapi kalau ia kawin diduga akan menimbulkan 

kemadharatan terhadap pihak yang lain.4 

 Apabila seorang pria dan seorang wanita telah sepakat untuk 

melangsungkan perkawinan, itu berarti mereka telah berjanji akan taat dan 

tunduk pada peraturan hukum yang berlaku dalam perkawinan dan peraturan 

itu berlaku selama perkawinan itu berlangsung maupun perkawinan itu putus.5 

Pasal 9 UU No.1 tahun 1974 menyatakan bahwa seseorang yang telah 

terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali mendapat 

izin dari pengadilan. Dengan demikian poligami yang akan dilakukan tanpa 

izin dari pengadilan, apabila ditambah dengan penggunaan identitas palsu dan 

adanya unsur penipuan, merupakan perbuatan melanggar hukum dan dapat 

melanggar hukum dan dapat merugikan salah satu pihak dan dapat merusak 

keharmonisan keluarga, disamping itu tujuan diadakannya perkawinan tidak 

                                                             
4Kamal Muchtar, 1974, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, Jakarta: Bulan Bintang. 

hal. 15 
5Soemiyati, 1996, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, Yogyakarta: 

Liberty. hal. 10 
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terpenuhi. Salah satu pihak merasa ditipu oleh pihak yang lain karena ia tidak 

memperoleh hak-hak yang telah ditentukan syara’ sebagai seorang istri. 

Akibatnya salah satu pihak tidak sanggup melanjutkan perkawinannya atau 

kalaupun dilanjutkan akan mengakibatkan kehidupan rumah tangganya 

memburuk dan Allah tidak menghendaki yang demikian.6 

 Pembatalan perkawinan merupakan suatu putusan pengadilan yang 

diwajibkan melalui persidangan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan 

tersebut mempunyai cacat hukum. Hal ini dibuktikannya dengan tidak 

terpenuhinya persyaratan dan rukun nikah atau disebabkan dilanggarnya 

ketentuan yang mengharamkan perkawinan tersebut.7  

 Dalam pembatalan perkawinan kedua pelaku perkawinan tidak 

mempunyai hak opsi dan memang fasid itu hanya mempunyai satu pilihan. 

Kalau memang terdapat kekurangan yang prinsip atau yang berkenaan dengan 

syarat dan rukun perkawinan ketika akad dilangsungkan maka pernikahan 

tersebut harus dibatalkan.8 

 Keputusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang tidak sah 

tersebut dapat membawa akibat hukum, baik bagi suami atau istri dan 

keluarga masing-masing. Oleh karena itu pembatalan perkawinan hanya dapat 

dilakukan oleh Pengadilan Agama yang membawahi tempat tinggal mereka. 

                                                             
6Kamal Mukhtar, Op.Cit., hal. 212 
7Rahmat Hakim, 2000, Hukum Perkawinan Islam, Bandung: Pustaka Setia, hal. 187 
8Ibid, hal. 188 
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Ketentuan ini untuk menghindari terjadinya pembatalan perkawinan yang 

dilakukan oleh instansi lain di luar Pengadilan Agama. 9 

 Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka Penulis 

dalam hal ini terdorong untuk mengkaji dan meneliti ke dalam penulisan 

skripsi dengan judul “PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA 

PEMALSUAN IDENTITAS (Studi kasus di Pengadilan Agama 

Surakarta).” 

B. Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah 
1. Pembatasan Masalah 

 Untuk memberikan kejelasan mengenai objek yang menjadi fokus 

penelitian dalam penulisan hukum ini, menghindari masuknya hukum 

yang tidak berkaitan dengan penelitian ini, menghindari perluasan masalah 

sebagai dampak luasnya ruang lingkup objek yang akan dikaji agar 

penelitian ini lebih mengarah, tidak menyimpang dan permasalahan yang 

diteliti serta tujuan yang dicapai, maka penulis melakukan pembatasan 

pada pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas. 

2. Perumusan Masalah 

 Perumusan masalah digunakan untuk menegaskan masalah-masalah 

yang akan diteliti, sehingga akan lebih memudahkan dalam penelitian 

yang dilakukan dan akan sesuai sasaran yang diterapkan. Berdasarkan 

                                                             
9A Mukti Arto, 1996, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Jakarta: Pustaka 

Pelajar. hal. 231 
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latar belakang dan permasalahan diatas, maka penulis merumuskan  

masalah sebagai berikut: 

1. Mengapa pemalsuan identitas dilakukan oleh calon mempelai? 

2. Apa pertimbangan hakim dikabulkannya permohonan pembatalan 

perkawinan? 

C. Tujuan Penelitian 

Sehubungan dengan masalah-masalah yang telah dijelaskan diatas, maka 

penelitian ini mempunyai tujuan untuk menyelesaikan dan mencari jawaban 

atas masalah-masalah tersebut dengan upaya sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui latar belakang pemalsuan identitas dilakukan oleh 

calon mempelai. 

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dikabulkannya permohonan 

pembatalan perkawinan. 

D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap semoga dapat 

mengembangkan pengetahuan dalam bidang hukum islam dan menjadi 

bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang tentu lebih 

mendalam, khususnya mengenai permasalahan-permasalahan pembatalan 

perkawinan karena pemalsuan identitas. 
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2. Manfaat Praktis 

Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberi gambaran serta 

masukan terhadap perkembangan hukum di Indonesia pada masyarakat 

mengenai pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama. 

E. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitan ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, 

yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, 

keadaan atau gejala lainnya.10 Metode deskriptif ini dimaksudkan untuk 

memperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data seteliti 

mungkin tentang objek yang diteliti. 

Dalam hal ini penulis akan berusaha memberikan gambaran dan 

melakukan kajian mengenai pembatalan perkawinan karena pemalsuan 

identitas.  

2. Metode Pendekatan 

 Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode 

pendekatan yuridis normatif dan sosiologis. Sehingga dengan 

menggunakan metode ini akan menjadi acuan dalam penelitian, dan untuk 

menganalisis suatu permasalahan dengan menggunakan ketentuan-

ketentuan hukum yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan. 

 

 

                                                             
10Soekanto Soerjono, 1998,  Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Pres, hal. 58 
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3. Jenis Data 

Sumber data yang digunakan penulis dalam menunjang penulisan 

skripsi ini menggunakan data sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan oleh 

sebagai gejala lainnya yang ada di lapangan dengan mengadakan 

peninjauan langsung pada objek yang diteliti. Data yang diperoleh 

melalui penelitian pada Pengadilan Agama Surakarta. 

b. Data Sekunder 

Merupakan data yang diperoleh melalui studi pustaka yang 

bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari 

perundang-undangan, buku literatur, Al-Quran, Al-Hadits, 

Yurisprudensi dan yang ada hubungannya dengan materi yang di 

bahas. 

4. Lokasi Penelitian 

Yang menjadi obyek dari penelitian ini adalah Pengadilan Agama 

Surakarta. 

5. Metode Pengumpulan Data 

a. Penelitian Kepustakaan 

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara membaca atau 

mempelajari buku peraturan perundang-undangan dan sumber 
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kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.11 

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder mengenai 

permasalahan yang ada relavansinya dengan objek yang diteliti, 

dengan cara menelaah atau membaca buku-buku literatur peraturan 

perundang-undangan, Al-Quran, Al-Hadits maupun kumpulan materi 

yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.  

b. Penelitian Lapangan 

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke 

dalam objek penelitian dalam pengumpulan data lapangan ini penulis 

menggunakan yaitu: 

1. Wawancara  

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses 

tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan 

datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan 

oleh yang diwawancara.12 Pengumpulan data primer yang 

berkaitan dengan permasalahan yang diperoleh melalui 

wawancara langsung secara mendalam yang bersumber dari 

aparat penegak hukum yang berasal dari Hakim dan narasumber 

lain yang berkaitan dengan masalah tersebut. Soerjono Soekanto 

                                                             
11Hilman Hadikusuma, 1991, Pembuatan Kertas Kerja Skripsi Hukum, Bandung: Mandar 

Haji, hal. 80 
12Fathona Abdurrahman, 2006, Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, Jakarta: 

PT Rikena Cipta, hal. 105 
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menyebutkan bahwa ada beberapa keuntungan yang didapat dari 

pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara 

yaitu: 

a) Memungkinkan peneliti untuk mendapatkan keterangan 

dengan cepat. 

b) Ada keyakinan bahwa penafsiran responden terhadap 

pernyataan yang diajukan adalah tepat. 

c) Bersifat luwes 

d) Pembatasan-pembatasan dapat dilakukan secara langsung 

apabila jawaban yang diberikan melewati batas ruang 

lingkup masalah yang diteliti.13 

2. Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan 

data dengan mencari mengenai hal-hal yang berupa putusan 

pengadilan, catatan, buku, surat kabar, majalah agenda, dan 

sebagainya. 

6. Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif, yaitu 

suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu 

                                                             
13Sutrisno Hadi, 1979, Metodelogi Riset, Yogyakarta: UGM Pres,  hal. 25 
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apa yang dinyatakan responden tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata 

yang diteliti dan dipelajari sebagai tujuan yang utuh.14 

Penggunaan analisis data yang bersifat kualitatif dikarenakan data 

yang terkumpul merupakan data-data yang diperoleh dan hasil 

pengamatan dan wawancara berupa informasi dan responden yang 

kemudian dihubungkan dengan literatur-literatur yang ada, teori-teori 

yang berhubungan dengan permasalahan, selanjutnya mencari jalan 

permasalahannya dengan menganalisis dan akhirnya menarik kesimpulan 

untuk memperoleh hasilnya.15 Dengan demikian akan diketahui masalah 

dan pemecahan masalah tersebut, serta hasil akhir dari penelitian yang 

berupa kesimpulan. 

F. Sistematika Skripsi 

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam melakukan 

pembahasan, penganalisaan, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka 

dalam penulisan skripsi ini penulis menyusun sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

Bab I adalah Pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang 

masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metode penelitian. 

                                                             
14Soekanto Soerjono dan Sri Pamuji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: CV Rajawali, hal. 

13 
15Ibid. 
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 Bab II adalah Tinjauan Pustaka yang akan menguraikan tentang 

tinjauan umum tentang perkawinan, tinjauan umum tentang pemalsuan 

identitas dan tinjauan umum tentang pembatalan perkawinan. 

 Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan 

tentang hasil penelitian yaitu bagaimana latar belakang pemalsuan identitas 

dilakukan oleh calon mempelai dan bagaimana pertimbangan hakim 

dikabulkannya permohonan pembatalan perkawinan. 

 Bab IV adalah Penutup yang berisikan kesimpulan yang ditarik dari 

hasil penelitian oleh penulis dan saran bagi pihak yang berkaitan dalam 

penulisan skripsi ini. 

 


