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TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN  

KARENA HUBUNGAN PERSUSUAN 

 (Studi Kasus Putusan Nomor 0456/Pdt.G/2011/PA.Ska) 
 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan larangan perkawinan saudara 

susuan dan pertimbangan hakim dalam memeriksa pembatalan perkawinan pada 

putusan Nomor 0456/Pdt.G/2011/PA.Ska. Hasil penelitian adalah Alasan 

Pembatalan Perkawinan Saudara Susuan ASI menurunkan sifat yang sama seperti 

gen ibu yang menyusui sehingga mengganggu kesehatan apabila dilakukan 

perkawinan, dan larangan tersebut dijelaskan dalam Hadits Riwayat Abu Daud. 

Pertimbangan Hakim Dalam Memeriksa Pembatalan Perkawinan dalam Putusan 

Nomor 0456/Pdt.G/2011/PA.Ska berdasarkan pemeriksaan surat permohonan 

pemohon, jawaban termohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan. 

 

Kata Kunci: larangan perkawinan saudara susuan, pertimbangan hakim 

 

Abstract 

This study aims to find out the reasons for the prohibition of marriage and judge 

consideration in examining the cancellation of marriage on the decision Number 

0456/Pdt.G/2011/PA.Ska. The result of the study is the reason for the cancellation 

of marriage Breast milk reduces the same characteristics as the mothers' 

breastfeeding genes that interfere with health when married, and the prohibition is 

described in Hadits Riwayat Abu Daud. Judge Consideration In Checking 

Cancellation of Marriage in Decision Number 0456/Pdt.G/2011/PA.Ska based on 

examination of the applicant's petition letter, responded reply and testimony of 

witnesses in the hearing.  

 

Keywords: prohibition of union marriage, judge's consideration 

 

1. PENDAHULUAN  

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 
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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
 

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 

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. 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 di atas, maka Penulis dalam hal ini terdorong untuk 

meneliti lebih lanjut mengenai “TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN 

                                                           
1Sidi 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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PERKAWINAN KARENA HUBUNGAN PERSUSUAN (Studi Kasus Putusan 

Nomor 0456/Pdt.G/2011/PA.Ska)” 

Penulis merumuskan masalah-masalah sebagai berikut: Pertama, Mengapa 

perkawinan oleh saudara sepersusuan dilarang dalam Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974. Kedua, Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memeriksa 

perkara pembatalan perkawinan sesuai dengan putusan Nomor 

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

Berdasarkan atas latar belakang masalah dan perumusan masalah di atas, 

maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: Pertama, Tujuan Obyektif 

meliputi: 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. Kedua, 

Tujuan Subyektif meliputi: 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. 

 

2. METODE 

Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, 

meliputi hal-hal sebagai berikut: Pertama, Metode Pendekatan 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. Kedua, Jenis Penelitian yang 

digunakan penulis adalah jenis penelitian yang bersifat diskriptif, karena 

dimaksudkan untuk menggambarkan secara menyeluruh tentang penyelesaian 
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perkara pembatalan perkawinan dimana dua orang yang melakukan perkawinan 

tersebut dapat dibatalkan karena adanya hubungan sesusuan. Ketiga, Metode 

Pengumpulan Data dalam penelitian ini berdasarkan hasil Wawancara dan Studi 

Kepustakaan.  Keempat, 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. 

  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Alasan Larangan Perkawinan Saudara Susuan 

Larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti 

sampai kapan pun dan dalam keadaan apa pun laki-laki dan perempuan itu tidak 

boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut mahram 

muabbad. Adapun salah satu contoh dalam mahram muabbad diantaranya adalah 

perkawinan saudara sepersusuan. Dimana pernikahan ini telah jelas diharamkan 

oleh syar‟i karena sebab-sebab tertentu yang akan membawa mudharat yang lebih 

besar sehubungan pula dengan pertalian nasab. Maka dari itu penting untuk 

diperhatikan keturunan-keturunan sesusuan agar tidak terjadi permasalahan dalam 

perkawinan maupun hubungan keluarga. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa Air 

Susu Ibu ini sangat berperan besar bagi perkembangan si bayi tentunya. 

Menyusui anak bagi setiap ibu, dengan cara memberikan Air Susu Ibu 

(ASI) merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan dan kelangsungan 

hidup manusia di dunia ini. ASI merupakan minuman dan makanan pokok bagi 

setiap anak yang baru lahir. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh pakar 

kesehatan menunjukkan bahwa anak-anak yang di masa bayinya mengkonsumsi 

ASI jauh lebih cerdas, lebih sehat, dan lebih kuat daripada ana-anak yang di masa 

kecilnya tidak menerima ASI.
2
 

                                                           
2Abdul Hakim Abdullah, Keutamaan Air Susu Ibu, Alih Bahasa Abdul Rakhman, (Jakarta: 

Fikahati Aneska, 1993), hlm. 30  
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ASI atau Air Susu Ibu akan menurunkan sifat-sifat khusus sebagaimana 

pemilik ASI tersebut. Oleh karena itu, ia akan memiliki kesamaan atau kemiripan 

dengan saudara atau saudari sesusuannya dalam hal sifat yang diturunkan dari ibu 

pemilik ASI tersebut. Telah ditemukan bahwa organ-organ yang berfungsi 

melindungi tubuh mungkin akan menyebabkan munculnya sifat-sifat yang 

diridhai oleh sesama saudara dalam kaitannya dengan pernikahan. Dari sini, kita 

mengetahui hikmah yang terkandung dari hadits di atas yang melarang kita dari 

menikahi saudara sesusuan yaitu mereka yang menyusu pada ibu lebih dari 5 kali 

susuan. Sesungguhnya kekerabatan karena sesusuan ditetapkan dan dapat 

dipindahkan karena keturunan. Dan penyebab yang diturunkan dan gen yang 

dipindahkan. Maksudnya adalah bahwa kekerabatan karena faktor sesusuan 

disebabkan karena adanya perpindahan gen dari ASI orang yang menyusui kepada 

orang yang menyusu tersebut, masuk, dan bersatu dengan jaringan gen orang yang 

menyusu tersebut, atau ASI tersebut memang mengandung lebih dari satu sel, 

dimana sel itu merupakan inti dari kehidupan manusia. Sel itu sering disebut 

dengan DNA. Karena organ sel pada orang yang menyusu menerima sel yang 

asing, sebab sel itu tidak matur.Keadaannya adalah keadaan percampuran dari 

berbagai sel, dimana perkembangannya tidak akan sempurna kecuali setelah 

melewati beberapa bulan atau beberapa tahun sejak kelahiran. 

Syaikh Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abu Sahal ar-Rokhsiy  

al-Hanafi menjelaskan bahwa sepersusuan yang menyebabkan haram dengan 

berdasarkan dalil sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Amroh binti Abdurrahman 

dari Aisyah.
3
  Jika laki-laki mensetubuhi ibu anak tiri maka tidak halal baginya 

anak perempuannya (anak tiri itu) dan tidak halal pula anaknya (anak tiri) hingga 

ke bawah, yaitu seluruh orang yang dilahirkan olehnya. Perempuan manapun yang 

dinikahi oleh seorang laki-laki baik ia mensetubuhinya maupun tidak, maka tidak 

boleh bagi ayah untuk menikahinya selama-lamanya. Sama hukumnya dengan 

ayah adalah ayah dari ayahnya. Mereka seluruhnya dari segi ayah dan ibunya. 

Bila haram karena susuan itu sebagaimana haram karena kelahiran (keturunan) 

                                                           
3Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abu  Sahal ar-Rakhsi al hanafi,al Mabsu (Lebanon: Dar‟ 

al-Kutub al-„Alamiyyah, 2001), hlm. 124-125.  
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maka haram pula susu penjantan. Asy-Syafi‟i berkata: “Seandainya seorang laki-

laki kawin dengan seorang perempuan lalu perempuan itu meninggal atau ia 

mentalaknya dan ia tidak mensetubuhinya maka saya tidak berpendapat bahwa 

laki-laki boleh menikahi ibu dari perempuan itu.
4
 Karena Allah swt. berfirman: 

 هات نسائو امكم

“Dan diharamkan kepada kamu mengawini ibu-ibu istri kamu” (An-Nisa‟ : 23). 

Pada dasarnya, sepersusuan itu haram apabila seorang perempuan  

menyusui seorang anak yang belum berumur dua tahun, maka anak yang menyusu 

itu menurut hukum seperti anak dari perempuan itu, dan suami perempuan itu 

menjadi seperti bapak si anak. Ini berarti perempuan dan suaminya menjadi 

mahram si anak yang menyusu sebagaimana dia bermahram dengan kedua bapak 

ibu yang melahirkannya. Begitu pula kepada ibu bapak suami istri itu terus keatas, 

saudara keduanya, dan anak keduanya, mereka itu semuanya menjadi mahram si 

anak yang menyusu. Tegasnya, mereka tidak sah menikah dengan anaknya yang 

menyusu tadi, seterusnya segala hukum mahram berlaku pula antara si anak 

dengan mereka. Terdapat perbedaan paham diantara ulama, apakah mahram 

dengan jalan persusuan itu bercabang juga terhadap mahram dengan jalan 

pernikahan atau tidak. Sebagian ulama berpendapat “tidak”. Empat Mazhab besar 

berpendapat bahwa hal itu bercabang pula kepada mahram sebab perkawinan, 

maka seorang suami haram menikahi ibu persusuan istrinya dan istri bapak 

persusuan istrinya itu, haram pula mengumpulkan dua orang perempuan yang 

sepersusuan, dan seterusnya.
5
 

Asal-mula penyebab adanya kekerabatan karena hal ini, maka hal ini 

memiliki konsekuensi yang sangat penting dan sangat menentukan. Air susu ibu 

membentuk struktur tubuh manusia, membuat daging si bayi itu tumbuh dan 

membentuk tulang. Hadits Rasulullah menyatakan hal tersebut yang artinya: 

“Tidak ada hukum yang berkenaan dengan menyusui kecuali kalau menyusui 

tersebut berpengaruh pada pembentukan tulang dan pertumbuhan daging”. (H.R. 

Abu Daud). Hal ini terjadi apabila si bayi hanya makan dari ASI saja. Dengan 

                                                           
4Kementerian Agama RI, al-Qur‟an dan Terjemahnya (Bandung: Sygma, 2011) 
5Syaikh Ḥasan Ayyub, Fikih Keluarga Terjemah (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), hlm. 425-42  
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demikian ibu yang menyusuinya menjadi ibu bagi bayi tersebut. Karena si bayi 

bagian dari darah daging ibu yang menyusui. Ketika menyusui, faktor-faktor 

keturunan dan daya imun terbawa pindah dari ibu yang menyusui ke anak yang 

disusui. Dalam tubuh si bayi faktor-faktor tersebut bergabung dengan gen si bayi. 

Hal ini menyebabkan ada kesamaan gen antara bayi yang disusui oleh satu ibu. 

Apabila terjadi pernikahan antara keduanya maka akan menimbulkan hal-hal yang 

buruk di keturunannya ASI terdiri dari sel-sel induk yang membawa sifat genetik 

umum untuk ayah dan ibu. Selanjutnya, sifat-sifat itu berpindah ke anak yang 

menyusu kepada ibu. Hal ini menguatkan hikmah larangan syariat tentang 

pernikahan saudara sesusuan. Karena dari pernikahan itu akan menghasilkan 

ketidakseimbangan dalam sistem kekebalan tubuh anak-anak serta penyakit 

genetik serius lainnya.  

Faktor genetik merupakan modal dasar dalam mencapai hasil akhir proses 

tumbuh kembang anak. Melalui instruksi genetik yamg terkandung di dalam sel 

telur yang telah dibuahi, dapat ditentukan kualitas dan kuantitas pertumbuhan. 

Ditandai dengan intesitas dan kecepatan pembelahan, derajat sensitivitas jaringan 

terhadap rangsangan, umur pubertas dan berhentinya pertumbuhan tulang. 

Termasuk faktor genetik antara lain  adalah berbagai faktor bawaan yang normal 

dan patologik, jenis kelamin suku bangsa atau bangsa. 

 

3.2 Pertimbangan Hakim Dalam Memeriksa Pembatalan Perkawinan Pada 

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

Dalam perkara Nomor 0456/Pdt.G/2011/PA.Ska tentang Pembatalan 

Perkawinan Hubungan Susuan, pertimbangan hukum yang dipakai oleh Majelis 

Hakim dalam memutus perkara ini adalah bahwa Majelis Hakim telah berupaya 

dan berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon dan segala 

permasalahan keluarga hendaknya diselelsaikan secara damai, hal ini sesuai 

dengan maksud dari Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 

Tahun 1989, jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975. 
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Berdasarkan surat permohonan Pemohon, keterangan Pemohon di 

Persidangan, jawaban Termohon serta keterangan saksi-saksi dari Pemohon dan 

Termohon di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang 

disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah 

dikaruniai seorang anak, namun ternyata masih ada hubungan susuan yaitu yaitu 

saat kecil Pemohon pernah beberapa bulan menyusu pada orangtua Termohon saat 

orangtua Pemohon sakit. Karena Pemohon dan Termohon masih ada ikatan 

saudara susuan da nada ikatan pernikahan, maka Pemohon dan Termohon 

memohon kepada Majelis Hakim untuk diputuskan perkawinannya. Dengan 

adanya saksi-saksi yang menyatakan benar adanya hubungan susuan antara 

Pemohon dan Termohon namun para saksi tidak mengetahui adanya larangan 

pernikahan yang dilakukan oleh saudara susuan.  

Berdasarkan kesimpulan tersebut, Hakim memberikan putusan dengan 

membatalkannya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang telah 

dilakukan di Kantor Urusan Agama Surakarta  dengan akta nikah nomor 

KK11/313/PW.01.21/111/2011 tanggal 14 Maret 2011 dan membebankan kepada 

Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 361.000,-  (tiga ratus enam 

puluh satu ribu rupiah).  

 

4. PENUTUP 

4.1  Kesimpulan 

Pertama, alasan adanya larangan perkawinan antara saudara susuan adalah 

ASI yang diminum menyebabkan adanya hubungan genetic antara sang ibu dan 

bayi yang disusui dansifat genetic tersebut akan identik dengan bayi lain yang 

disusui melalui ASI yang sama sehingga apabila terjadi pernikahan akan 

berdampak buruk bagi kesehatan, hal itu dibenarkan juga dalam Hadist Rasulullah 

Tidak ada hukum yang berkenaan dengan menyusui kecuali kalau menyusui 

tersebut berpengaruh pada pembentukan tulang dan pertumbuhan daging”. (H.R. 

Abu Daud). 

Kedua, Pertimbangan Hakim dalam memeriksa Pembatalan Perkawinan 

pada Putusan Nomor 0456/Pdt.G/PA.Ska berdasarkan surat permohonan 
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permohon, jawaban termohon dan keterangan saksi-saksi yang diambil 

kesimpulan. 

4.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil, maka diberikan saran-saran sebagai 

berikut: Pertama, Bagi masyarakat diharapkan tetap berhati-hati dan bijaksana dalam 

setiap melakukan suatu perbuatan hukum, yang salah satunya melakukan pernikahan. 

Sebaiknya perlu teliti tentang latar nelakang dan sejaran calon pasangan agar tidak terjadi 

pernikahan antar saudara susuan. Kedua, Bagi masyarakat yang memahami larangan 

tentang pernikahan dengan saudara susuan agar mensosialisasikan kepada masyarakat 

lain yang kurang memahami. Ketiga, Bagi hakim agar memberikan penetapan yang 

sesuai dengan ketentuan hukum dan keadaan yang dialami oleh Pemohon dan Termohon 

dalam hal permohonan pembatalan perkawinan. 

 

PERSANTUNAN  

Saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan karya ilmiah 

ini saya persembahkan kepada pertama, Allah SWT yang telah memberikan 

karunianya dan kedua orangtua tercinta yang telah memberikan doa dan kasih 

sayang, kedua, Ibu Mutimatun Ni‟ami,S.H.Hum. selaku pembimbing yang telah 

memberikan bantuan berupa motivasi dan saran, serta dosen fakultas hukum 

Universitas Muhammadiyah Surakarta yang selama ini telah memberikan ilmu 

dan mendidik selama perkuliahan, ketiga, semua sahabat dan teman terdekat yang 

selalu mendukung dan memberi masukan kepada saya. 
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