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PERSETUBUHAN DALAM PERKAWINAN KEDUA SECARA ADAT 

(ANALISIS PUTUSAN NO 2392/K/Pid/2007) 

 

Abstrak 

Perkawinan mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia dimana 

perkawinan menimbulkan akibat-akibat hukum, bukan hanya kepada suami/isteri 

yang bersangkutan, melainkan juga kepada anak-anak dan/atau keturunannya, 

orang tua, keluarga dan masyarakat pada umumnya. Perkawinan sebagaimana 

diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

disamping dilangsungkan sah menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya, tiap-tiap perkawinan juga harus dicatat menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang tidak terdaftar dan tidak 

dicatat dapat dikatakan antara laki-laki dan perempuan tersebut melakukan 

persetubuhan. 

Kata Kunci : perkawinan, persetubuhan 

 

Abstract  

Marriage has an important meaning in human life where marriage causes legal 

consequences, not only to the husband / wife in question, but also to children and / 

or their offspring, parents, family and society in general. Marriage as mandated by 

Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, besides being held legally according 

to the law of each religion and its beliefs, each marriage must also be recorded 

according to the applicable laws and regulations. Unregistered and unrecorded 

marriages can be said to be between men and women doing intercourse. 

Keyword : marriage, intercourse 

1. PENDAHULUAN 

Di Indonesia perkawinan di atur dalam Undang Undang No. 1  Tahun 1974. 

Perkawinan adalah syariat agama yang harus dijunjung tinggi oleh pemeluknya, 

termasuk oleh warga Negara Indonesia yang beragama Islam. Pemerintah tidak 

berwenang mencampuri apa yang telah ditetapkan oleh ajaran agama. Walaupun 

demikian dalam rangka meningkatkan kesadaran warga Negara di dalam 

bernegara, juga dalam rangka meningkatkan kualitas pribadi warga Negara, 

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat membuat undang-undang yang 

mengatur perkawinan warga Negara Indonesia, termasuk yang beragama Islam. 

 Humaedillah (2002) menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah 

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Karena itu, perkawinan harus 

didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. (Pasal 6 ayat 1). Sebuah 

survei yang dilakukan JustDating aplikasi pencari teman kencan menemukan 
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bahwa 40 persen lelaki dan perempuan di Indonesia pernah mengkhianati 

pasangannya. Presentase ini membuat Indonesia menempati posisi kedua sebagai 

negara dengan kasus perselingkuhan terbanyak. Dengan ini membuktikan bahwa 

banyak orang orang yang melakukan perbuatan zina. 

Dengan demikian, dapat diartikan bahwa zina adalah persetubuhan yang 

dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sedang terikat perkawinan 

yang sah dengan seorang perempun atau laki-laki yang bukan isteri atau 

suaminya. Sehingga hanya pelaku yang sedang terikat perkawinan yang sah saja 

yang dapat dijerat pasal 284 KUHP. Jika salah satu dari pelaku zina tidak sedang 

terikat perkawinan yang sah maka dia tidak bisa divonis melakukan perbuatan 

zina, tetapi divonis telah turut serta melakukan zina dan dibebani tanggung jawab 

yang sama dengan pembuat zina itu sendiri (Huda, 2015). 

Dari latar belakang diatas maka penulis akan melakukan penelitian yang 

kemudian akan ditulis dalam skripsi dengan judul  “PERSETUBUHAN DALAM 

PERKAWINAN KEDUA SECARA ADAT (Analisis Putusan No. 2392 

K/Pid/2007)”. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membuat rumusan 

masalah penelitian sebagai berikut: 1) mengapa persetubuhan dalam perkawinan 

kedua secara adat sebagai tindak pidana perzinahan dalam putusan No. 2392 

K/Pid/2007? 2). mengapa permohonan kasasi terdakwa ditolak? 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa 

persetubuhan dalam perkawinan kedua secara adat sebagai tindak pidana 

perzinahan dalam putusan No. 2392 K/Pid/2007. Dan untuk mengetahui apa 

penyebab permohonan kasasi terdakwa ditolak. 

2. METODE 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penuliasan penelitian ini yaitu 

pendekatan normatif yaitu penelitian hukum dokumenter dikarenakan penelitian 

ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di 

perpustakaan, seperti buku-buku, dan dokumen-dokumen resmi dari 

pemerintahan. Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk memberikan 

https://www.suara.com/tag/kasus-perselingkuhan
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gambaran tentang suatu keadaan secara objektif mengenai jenis dan sumber data. 

Sumber data yang didapatkan penulis menggunakan 2 cara yakni sumber data 

primer dan sekundur yang mana data primer diperoleh dari Putusan Mahkamah 

Agung No. 2392  K/Pid/2007 dan data sekunder diperoleh dari buku-buku ilmu 

hukum, jurnal, dan dokumen- dokumen yang terkait. Metode analisis data yang 

digunakan dalam penulisan ini menekankan pada langkah-langkah spekulatif 

teoritis dan analisis normatif kualitatif yaitu pertama-tama yang dilakukan adalah 

melakukan pengumpulan data dalam studi kepustakaan, kemudian data yang 

diperoleh disusun dalam bentuk penyusunan data dan kemudian dilakukan 

pengolahan data sampai akhirnya dapat ditarik kesimpulan untuk mendapatkan 

validitas data yang ada. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Persetubuhan dalam Perkawinan Kedua Secara Adat sebagai Tindak 

Pidana Perzinahan dalam putusan No. 2392 K/Pid/2007 

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (UUPA) perkawinan 

merupakan ikatan batin, karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara 

seorang pira dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami-isteri.  

Prof.Subekti, S,H., mendifisinikan perkawinan sebagai pertalian yang sah antara 

seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Paul Scholten, 

mendefinisikan perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria 

dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh Negara. 

Jika dikaitkan dengan perkawinan secara adat yang dilakukan oleh terdakwa 

merupakan perbuatan yang melanggar aturan hukum dengan melakukan 

perkawinan yang tidak disahkan oleh negara sehingga merupakan perkawinan 

yang tidak diakui oleh negara. 

Menurut UU No. 1 tahun 1974, perkawinan dianggap sah apabila 

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu. 

Dengan demikian suatu perkawinan haruslah didasarkan pada hukum agama 

orang yang melakukannya. Khusus bagi orang Islam, perkawinan harus 

berdasarkan aturan-aturan hukum islam sebagaimana dalam berbagai kitab fikih. 
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Terkait dengan pencatatan perkawinan dianggap sah apabila memenuhi unsur 

keperdataan, yaitu jika dicatat didaftarkan pada kantor catatan sipil atau Kantor 

Urusan Agama. Selama perkawinan itu belum terdaftar, maka status perkawinan 

tersebut tidak sah meskipun telah memenuhi unsur-unsur atau ketentuan hukum 

agama. Perkawinan haruslah dicatat oleh petugas yang berwenang melalkukan 

pencatatan perkawinan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Perkawinan 

dianggap tidak tercatat apabila tidak didaftarkan kepada petugas yang berwenang, 

sekalipun dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama. Atau juga, 

perkawinan dianggap tidak sah apabila tidak memenuhi persyaratan admistratif 

yang dilakukan oleh undang-undang yang berlaku. Misalnya perkawinan yang 

dilakukan oleh orang Islam harus memenuhi syarat dan rukun Islam, yaitu adanya 

kedua calon mempelai, wali, saksi, dan ijab Kabul. Tetapi tidak didaftarkan atau 

tidak dicatatkan di KUA, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah menuurut 

hukum positif Indonesia. Dengan ketentuan tersebut pernikahan terdakwa yang 

dianggap sah oleh negara hanyalah pernikahan antara terdakwa dengan istri 

pertama karena selain melangsungkan pernikahan secar adat juga dilakukan 

pencatatan pernikahan sehingga perkawinan tersebut dianggap sah dan diakui oleh 

negara. Sedangkan perkawinan terdakwa dengan istri kedua yang tidak dicatat 

maka perkawinan tersebut tidak dianggap sah dan diakui oleh negara sehingga 

perbuatan yang dilakukan antara terdakwa dengan istri kedua merupakan 

perzinahan. Tidak hanya itu pernikahan terdakwa dengan istri kedua tidak sesuai 

dengan pasal 3 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1874. Untuk beristri lebih dari seorang 

suami harus mendapat izin terlebih dahulu dari istri pertama. 

Unsur dari kesalahan bahwa seseorang yang telah melakukan tindak 

pidana, dianggap mempunyai apabila ada unsur unsur sebagai berikut: Adanya 

kemampuan bertaggung jawab pada sipembuat, artinya keadaan jiwa sipembuat 

harus normal; Hubungan batin si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa 

kesengajaan atau kealpaan; Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak 

ada alasan pemaaf. Apabila ketiga unsur tersebut ada, maka orang yang 

melakukan suatu perbuatan (tindak pidana) dapat dinyatakan bersalah, sehingga 

dapat dijatuhi tindak pidana. Terhadap pemidanaannya sudah sesuai dengan unsur 
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pemidanaan, terdakwa merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas 

perbuatannya, kondisi batin terdakwa berupa kesengajaan serta tidak adanya 

alasan pemaaf sehingga terdakwa patut untuk mendapatkan pemidanaan karena 

telah memenuhi unsur pemidanaan.  

3.2 Pertimbangan  Hakim Ditolaknya Permohonan Kasasi Terdakwa 

Titik tolak hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan, harus didasarkan pada 

ancaman yang disebutkan dalam Pasal yang didakwakan. Terserah pada 

penilaiannya seberapa beratkah hukuman pidana yang pantas dijatuhkan kepada 

terdakwa dalam perbuatan pidana yang dilakukannya. Putusan Mahkamah Agung 

RI Nomor 553K/Pid/1983, tanggal 1983 menegaskan, bahwa ukuran pidana yang 

dijatuhkan merupakan kewenangan judex facti untuk menjatuhkan pidana. Di 

mana hal tersebut diatur dalam undag-undang dan hanya ada batasan maksimal 

pidana yang dapat dijatuhkan sebagaimana di cantumkan dalam KUHP atau 

dalam undang-undang tertentu (undang-undang khusus ) ada batas maksimalnya. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

1985 jis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2009 tentang Mahkamah Agung maka MA bersifat judex juris yang memeriksa 

tentang penerapan hukum yang dilakukan oleh judex facti ( Pengadilan Tingkat 

Pertama dan Tingkah Banding ) telah tepat, benar dan sesuai dengan ketentuan 

hukum yang berlaku (Swantoro, 2017). 

Mahkamah Agung sebagai peradilan kasasi dapat diartikan memcahkan 

atau membatalkan putusan atau penetapan pengadilan karena dinilai salah 

menerapkan hukum ( judex juris ). Dalam pemeriksaan kasasi tidak dilakukan 

pemeriksaan kembali perkara tersebut, tetapi hanya memeriksa masalah 

hukumnya/penerapan hukunya saja. Yang tunduk pada pemeriksaan kasasi hanya 

kesalahan-kesalahan dalam penerapan hukumnya saja, sedangkan penerapan fakta 

hukum dan pembuktiannya merupakan wewenang Pengadilan Tingkat Banding 

dan Peradilan Tingkat Pertama yang lazim disebut sebagai judex factie. Oleh 

karena itu, menurut Subekti hakim kasasi dalam memutus perkara tersebut “duduk 

di atas kursi Judex Factie” karena ia memutus apa yang biasanya menjadi 

wewenang “Judec Factie”( Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding ). 
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Permohonan kasasi ditolak telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Mahkamah Agung dalam mengadili dan memutuskan tidak melihat fakta hukum 

yang terjadi tetapi melihat penerapan dalam putusan judex factie tingkat Pertama 

Pengadilan Negeri dan tingkat Banding Pengadilan Tinggi. Pengadilan Negeri dan 

Pengadilan Tinggi adalah judex factie, yaitu berwenang memeriksa fakta dan 

bukti dari suatu perkara. Meskipun jika dilihat dari fakta hukum kurang tepat 

hanya memeriksa penerapan hukum dari suatu perkara, dan tidak memeriksa fakta 

dari perkara tersebut tetapi Mahkamah Agung tetap menolak permohonan kasasi 

karena Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sudah tepat menerapkan 

hukumnya. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang mempunyai 

wewenang memutus perkara dalam putusan ini. 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Terkait dengan pencatatan perkawinan dianggap sah apabila memenuhi 

unsur keperdataan, yaitu jika dicatat didaftarkan pada kantor catatan sipil atau 

Kantor Urusan Agama. Selama perkawinan itu belum terdaftar, maka status 

perkawinan tersebut tidak sah meskipun telah memenuhi unsur-unsur atau 

ketentuan hukum agama. Perkawinan haruslah dicatat oleh petugas yang 

berwenang melalkukan pencatatan perkawinan berdasarkan ketentuan hukum 

yang berlaku. Perkawinan dianggap tidak tercatat apabila tidak didaftarkan kepada 

petugas yang berwenang, sekalipun dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum 

agama. Atau juga, perkawinan dianggap tidak sah apabila tidak memenuhi 

persyaratan admistratif yang dilakukan oleh undang-undang yang berlaku. Dalam 

hal ini perkawinan terdakwa dengan istri kedua adalah perkawinan yang tidak sah 

menurut hukum positif Indonesia. Perkawinan yang dilakukan terdakwa dengan 

istri kedua pernikahannya tidak diakui oleh negara dan dianggap sebagai 

perzinahan. Mahkamah Agung dalam mengadili dan memutuskan tidak melihat 

fakta hukum yang terjadi tetapi melihat penerapan dalam putusan judex factie 

tingkat Pertama Pengadilan Negeri dan tingkat Banding Pengadilan Tinggi. 

Meskipun jika dilihat dari fakta hukum kurang tepat,tetapi Mahkamah Agung 
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tetap menolak permohonan kasasi karena Pengadilan Negeri dan Pengadilan 

Tinggi sudah tepat menerapkan hukumnya.  

4.2 Saran 

Kepada Masyarakat hendaknnya untuk melakukan perkawinan harus sah 

menurut hukum yang berlaku, antara calon suami dan calon istri harus memenuhi 

syarat syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Kepada 

Mahkamah Agung hendaknya dalam menolak permohonan kasasi harus melihat 

fakta fakta hukum yang terjadi tidak hanya melihat penerapan dalam putusan 

judex factie yang mengacu pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi saja. 

Mahkamah Agung harus melihat apakah sudah benar benar tepat penerapan 

hukumnya dalam judex facti. 
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