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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga 

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu 

perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama 

dan kepercayaannya itu. Selain itu, syarat-syarat perkawinan juga diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan 

bahwa apabila perkawinan yang dilangsungkan tidak menurut syarat sahnya 

ataupun rukun perkawinan sebagaimana diatur didalam undang-undang tersebut, 

maka perkawinannya dapat dibatalkan.  

Menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa syarat-syarat 

perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, untuk 

melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh 

satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, dalam hal seorang dari kedua 

orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan 

kehendaknya maka izin dari kedua orang tua cukup diperoleh dari orang tua yang 

masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya, dan 

dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak 

mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali orang yang 

memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis 
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keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam menyatakan 

kehendaknya. 

Perkawinan merupakan akad atau perjanjian, tetapi bukan berarti bahwa 

perjanjian ini sama artinya dengan perjanjian biasa yang diatur dalam Buku III 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Perbedaannya bahwa pada perjanjian 

biasa, para pihak yang berjanji bebas untuk menentukan isi dan bentuk 

perjanjiannya, sebaliknya dalam perkawinan, para pihak tidak bisa menentukan isi 

dan bentuk perjanjiannya selain yang sudah ditetapkan oleh hukum yang berlaku.  

Perbedaan lain yang dapat dilihat adalah dalam hal berakhirnya perjanjian, bahwa 

pada perjanjian biasa, berakhirnya perjanjian ditetapkan oleh kedua belah pihak, 

misalnya karena telah tercapainya apa yang menjadi pokok perjanjian atau karena 

batas waktu yang ditetapkan telah berakhir, jadi tidak berlangsung terus menerus. 

Sebaliknya perkawinan tidak mengenal batasan waktu, perkawinan harus kekal, 

kecuali karena suatu hal diluar kehendak para pihak, barulah perkawinan dapat 

diputuskan, misalnya dengan perceraian atau pembatalan perkawinan.
1
 

Pemutusan perkawinan tidaklah sesederhana seperti dalam pemutusan 

perjanjian biasa, dimana telah ditetapkan lebih awal dalam isi perjanjiannya, 

seperti sebab putusnya ikatan perkawinan, prosedurnya maupun akibat 

pemutusannya. Lain halnya dengan perkawinan,hal ini tidak ditetapkan oleh para 

pihak, melainkan hukumlah yang menentukannya. Perjanjian dalam perkawinan 

mempunyai karakter khusus, antara lain bahwa kedua belah pihak (laki-laki dan 

                                                             
1
  Sidi Gazalba dan Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara 

Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm 44  
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perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak 

untuk memutuskan perjanjian berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-

hukumnya.
2
 

Adapula perkawinan yang diputus batal oleh hakim karena pihak yang 

bersangkutan tidak melengkapi syarat atau rukun sah dari suatu perkawinan, 

dengan kata lain yang bersangkutan tidak memenuhinya. Sehingga dengan tidak 

terlengkapinya persyaratan atau syarat sah perkawinan tersebut dapat dinyatakan 

batal demi hukum sesuai dengan ketentuan yang ada.  

Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan tentang pembatalan 

perkawinan, jika suatu perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, 

maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Ada kemungkinan suatu perkawinan 

sudah sah menurut hukum agama, tetapi tidak memenuhi syarat menurut undang-

undang, maka dengan berpedoman pada Undang-Undang Perkawinan, tentunya 

perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

adalah dasar hukum mengenai hal-hal yang menyangkut tentang perkawinan. 

Perlu kiranya ada pengawasan yang serius oleh pihak yang berwenang mengenai 

syarat atau rukun sahnya suatu perkawinan agar masyarakat dapat terhindar dari 

permasalahan yang menyangkut perkawinan. Agar tidak ada lagi masyarakat yang 

dirugikan dari suatu perkawinan khususnya perkawinan yang dilakukan oleh 

saudara persusuan.  

Dalam penelitian ini Pemohon adalah suami dari pasangan suami isteri yang 

telah melangsungkan perkawinan selama 2 (dua) tahun akan tetapi setelah 

                                                             
2
  Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Yogyakarta : 

Liberty, 1982, hlm10 
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perkawinan berlangsung, Pemohon baru mengetahui bahwa isterinya atau 

Termohon adalah saudara sepersusuannya. Hal ini terjadi karena sebelum 

berlangsungnya pernikahan, keluarga Termohon tidak menceritakan kepada 

Pemohon karena keluarga Termohon tidak mengetahui bahwa pernikahan antara 

saudara persusuan tidak diperbolehkan dalam Undang-Undang Perkawinan yang 

disebutkan dalam pasal 8 huruf (d) bahwa perkawinan dilarang antara dua orang 

yang berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/ paman susuan. Dan 

setelah Pemohon mengetahui bahwa isterinya adalah saudara sepersusuan, maka 

Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama 

Surakarta untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan yang telah 

dilangsungkan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis dalam hal ini terdorong untuk 

meneliti lebih lanjut mengenai “TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN 

PERKAWINAN KARENA HUBUNGAN PERSUSUAN (Studi Kasus 

Putusan Nomor 0456/Pdt.G/2011/PA/Ska)” 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

yang menjadi permasalahan dalam rumusan ini adalah sebagai berikut:  

1. Mengapa perkawinan oleh saudara sepersusuan dilarang dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974? 

2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memeriksa perkara pembatalan 

perkawinan sesuai dengan putusan Nomor 0456/Pdt.G/2011/PA.Ska ? 
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C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah diatas dalam hal ini penulis mempunyai 

beberapa tujuan sebagai berikut : 

1. Tujuan Obyektif 

a. Menjelaskan alasan larangan menikah karena adanya hubungan 

sepersusuaan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974. 

b. Menjelaskan pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus 

permohonan pembatalan perkawinan dengan alasan hubungan saudara 

susuan dalam putusan Nomor 0456/Pdt.G/2011/PA.Ska dikaitkan dengan 

ketentuan yang berlaku. 

2. Tujuan Subyektif 

a. Memenuhi persyaratan bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana 

Hukum dalam bidang Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakarta 

b. Memberikan  informasi  bagi  masyarakat  secara  umum dalam hal 

pembatalan perkawinan khususnya karena adanya hubungan susuan,  

sehingga  dengan  adanya  informasi  tersebut masyarakat dapat 

mengetahui langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mengajukan 

permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama. 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut: 
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1. Bagi  ilmu  pengetahuan,  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan 

manfaat  bagi  perkembangan  ilmu  pengetahuan  hukum  khususnya  Hukum 

Perkawinan yang berkaitan dengan pembatalan perkawinandi Indonesia. 

2. Bagi  instansi/pemerintah,  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan 

masukan serta manfaat dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dalam 

hal pelaksanaan perkawinan di Indonesia. 

3. Bagi  masyarakat,  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  informasi 

mengenai  bagaimana  prosedur  dalam  pengajuan  pembatalan perkawinan 

karena adanya hubungan susuan dan diharapkan pula dapat memberikan 

suatu solusi dalam permasalahan yang terjadi di masyarakat. 

4. Bagi penulis dengan adanya penulisan skipsi ini, dapat mengetahui aspek 

hukum pembatalan perkawinan karena adanya hubungan susuan. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

 Manusia melakukan perkawinan untuk mewujudkan ketenangan hidup, 

enimbulkan rasa kasih saying antara antara suami isteri, anak-anaknya dalam rangka 

membentuk keluarga  yang bahagia dan kekal. Tetapi tujuan-tujuan tersebut kadang-

kadang terhalang oleh keadaan-keadaan yang tidak dapat dibayangkan sebelumnya, 

misalnya setelah perkawinan berlangsung lama baru diketahui bahwa diantara 

mereka terdapat hubungan yang diharamkan untuk menikah seperti adanya hubungan 

nasab maupun hubungan sepersusuan.  

 Meskipun hubungan sepersusuan dilarang dalam Hukum Islam namun dalam 

kehidupan nyata masih sering ditemui adanya kasus seperti ini. Sesuatu yang 
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biasanya menjadi kendala yaitu apabila ada calon pengantin tidak mengecek calon 

pasangannya apakah dia masih ada hubungan nasab atau tidak, ini memang terlihat 

sangan sepele tetapi sangan besar faedahnya bagi kelangsungan perkawinan 

kedepannya. Dan dalam kenyataannya bahwa mereka yang mengetahui adanya nasab 

diantaranya setelah mereka melangsungkan perkawinan maka dalam persoalan ini 

harus diajuakan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama agar bisa mendapat 

kepasian hukum.  

 Peradilan Agama merupakan lembaga yang berwenang dalam memberikan 

penetapan pembatalan perkawinan. Peradilan Agamaa adalah peradilan bagi orang-

orang yang beragama Islam (Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan 

Agama). Peradilan Agama merupakan peradilan khusus. Kekhususan itu meliputi 

tiga hal yaitu: 

1. Kewenangan meliputi hukum keluarga Islam yang bersumber dari Al-Qur’an, 

Sunnah, dan Ijtihad. 

2. Kewenangannya itu hanya berlaku bagi sebagian rakyat Indonesia, yaitu 

mereka yang memeluk Agama Islam; dan 

3. Tenaga- tenaga teknis pada Peradilan Agama dipersyaratkan beragama Islam. 

 Pengadilan Agama Surakarta adalah salah satu lembaga yang memiliki 

wewenang dalam memberikan izin pembatalan perkawinan. Hal tersebut dapat 

dilihat dari data yang diperoleh di Pengadilan Agama Surakarta tahun 2011 dimana 

perkara ini terdaaftar. Dari masalah diatas Undang- Undang tidak merumuskan 

secarara detail hal-hal yang harus dipertimbangkan. Maka hakim mempunyai 
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pertimbangan-pertimbangan tertentu sehingga bisa memutus perkara tersebut dengan 

seadil-adilnya.  

F.  Metode Penelitian 

Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, meliputi hal-

hal sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan 

normatif berdasarkan kaidah-kaidah hukum, asas hukum tentang pembatalan 

perkawinan sehingga dapat dilihat kedudukan hukum dalam penyelesaian 

perkara pembatalan perkawinan dimana dua orang yang melakukan 

perkawinan tersebut dapat dibatalkan karena adanya hubungan sesusuan. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yang bersifat 

diskriptif, karena dimaksudkan untuk menggambarkan secara menyeluruh 

tentang penyelesaian perkara pembatalan perkawinan dimana dua orang yang 

melakukan perkawinan tersebut dapat dibatalkan karena adanya hubungan 

sesusuan. 

3. Sumber Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sebagai berikut: 

1) Penelitian Kepustakaan  

Penelitian Kepustakaan digunakan untuk mendapatkan data primer yang 

dapat diperoleh dengan menggunakan bahan: 
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a) Bahan Hukum Primer 

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah: 

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

(2) Kompilasi Hukum Islam 

b) Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi 

bahan hukum yang diperoleh dari literature atau buku-buku bacaan, 

laporan-laporan, dan hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Wawancara / interview 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

peneliti mengadakan wawancara secara langsung dengan orang-orang 

yang  berkompeten dalam bidang hukum perkawinan ini. 

b. Studi Kepustakaan 

Studi  kepustakaan  dilakukan  dengan  mempelajari  buku-buku   

referensi perpustakaan,  yaitu  berupa  peraturan  perundang-undangan, 

dokumen-dokumen  dan  hasil  penelitian  yang  ada  relevansi  kuat  

dengan  masalah yang  diteliti.  

5. Metode Analisis Data 
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Metode analisis data yang Penulis gunakan adalah metode analisis 

kualitatif yaitu seluruh data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis. 

Selanjutnya data tersebut digunakan sebagai rujukan untuk memahami atau 

memperoleh pengertian yang lebih mendalam dan menyeluruh untuk 

memecahkan masalah dalam menarik kesimpulan. 

G. Sistematika Skripsi 

Dalam rangka mempermudah pemahaman dalam penelitian ini, maka dimukaan 

sistematika skripsi sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Kerangka Pemikiran 

F. Metode Penelitian 

G. Sistematika Skripsi 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan 

1. Pengertian Perkawinan 

2. Dasar Hukum Perkawinan 

3. Rukun dan Syarat Perkawinan 

B. Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Perkawinan 

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Pembatalan Perkawinan 
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2. Alasan Pembatalan Perkawinan 

C. Tinjauan Umum Tentang Larangan Perkawinan 

1. Pengertian Larangan Perkawinan Saudara Sepersusuan 

2. Dasar Hukum Larangan Perkawinan Saudara Sepersusuan 

D. Tinjauan Umum Tentang Tata Cara Pembatalan Perkawinan  

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Alasan Larangan Perkawinan Oleh Saudara Sepersusuan Dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memeriksa Pembatalan Perkawinan Pada 

Putusan Nomor 0456/Pdt.G/2011/PA.Ska 

BAB IV: PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


