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TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA 

PEMALSUAN IDENTITAS 

(Studi Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor: 0257/Pdt.G/2021/PA.Sr). 

 

ABSTRAK 
 

Penelitian terkait Tinjauan Yuridis Tentang Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan 

Identitas (Studi Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor: 0257/Pdt.G/2021/PA.Sr) ialah 

penelitian yang memiliki maksud guna: 1) mengetahui suatu alasan pembatalan pernikahan 

serta pihak - pihak yang dapat mengajukan pembatalan pernikahan; 2) mengetahui 

pertimbangan hakim dalam memberikan pembuktian sekaligus putusan berkenaan dengan 

pembatalan perkawinan; dan 3) mengetahui akibat hukum dari pembatalan perkawinan. 

Adapun dari hasil penelitian diperoleh, bahwa alasan yang diajukan pihak - pihak dalam 

pembatalan perkawinan yakni bahwa perkawinan yang karena sebab dilakukan berdasarkan 

unsur penipuan, yang mana dalam hal ini penipuan dimaksudkan karena adanya pemalsuan 

identitas. Bahwa pemalsuan identitas tersebut dilakukan oleh Termohon ketika 

melangsungkan perkawinan dengan Pemohon, yang dalam penelitian ini pembatalan 

perkawinan diajukan oleh pihak Pemohon (Isteri). Selain hal tersebut mengenai pertimbangan 

hukum dari hakim berdasarkan dari hasil penelitian yang diambil dari kutipan berita acara 

pembuktian sampai dengan putusan didapati bahwa terdapat dua alat bukti (alat bukti surat / 

tertulis dan alat bukti saksi) sedangkan dari alat bukti tersebut, hakim memutuskan untuk 

mengabulkan permohonan Pemohon sekaligus membatalkan perkawinan antara Termohon 

dengan Pemohon. Hal ini berakibat menimbulkan suatu perbuataan hukum yang memiliki 

“akibat hukum” bahwa pembatalan perkawinan menjadi batal demi hukum terhadap suami 

dan isteri, dan dari hal tersebut tidak berlaku surut terhadap anak yang lahir dalam 

perkawinan tersebut, serta harta yang diperoleh selama perkawinan itu berlangsung. 

 

Kata kunci: penipuan identitas, pertimbangan hakim, permohonan pembatalan 

 

ABSTRACT 

 

Research related to the Juridical Review of Marriage Cancellation Due to Identity 

Falsification (Study of the Sragen Religious Court Decision Number: 0257 / Pdt.G / 2021 / 

PA.Sr) is research that has the purpose of: 1) knowing a reason for the cancellation of 

marriage and the parties apply for a marriage cancellation; 2) knowing the judge's 

consideration in providing evidence as well as a decision regarding the cancellation of a 

marriage; and 3) knowing the legal consequences of a marriage annulment. As for the results 

of the research, it was found that the reasons put forward by the parties in the cancellation of 

the marriage were that the marriage was based on the element of fraud, in which case fraud 

was intended because of identity forgery. Whereas the falsification of identity was carried out 

by the Respondent when he married the Petitioner, in which in this study the cancellation of 

the marriage was submitted by the Petitioner (wife). In addition to this regarding the legal 

considerations of the judge based on the results of the research taken from the excerpt of the 

proof of evidence until the verdict, it was found that there were two pieces of evidence 

(written / written evidence and witness evidence) while from the evidence, the judge decided 

to grant the petition. The Petitioner at the same time cancels the marriage between the 

Respondent and the Petitioner. This results in a legal action which has "legal consequences" 

that the cancellation of the marriage becomes null and void against the husband and wife, and 
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from this it does not apply retroactively to the children born in the marriage, as well as the 

assets acquired during the marriage. 

 

Keywords: identity fraud, judge consideration, cancellation request 

1. PENDAHULUAN 

Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia 

untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan 

siap melakukan perannya yang positip dalam mewujudkan tujuan perkawinan.1 

Istilah kawin sebenarnya berasal dari bahasa Arab, disebut dengan kata nikah. Al-

nikah yang bermakna al-wathi‟ dan al-dammu wa altadakhul. Ada kalanya juga disebut 

dengan al-dammu wa al-jam‟u atau ibarat „an al-wath wa al-„aqd yang bermakna bersetubuh, 

berkumpul dan akad.2 Secara terminologi kawin atau nikah dalam bahasa Arab disebut juga 

“ziwaaj”, sehingga perkataan nikah mempunyai dua pengertian, yakni dalam arti yang 

sebenarnya (hakikat) dan dalam arti kiasan (majaaz).3 Dalam pengertian sebenarnya nikah 

disebut dengan dham yang berarti “menghimpit”, “menindih”, atau “berkumpul”, sedangkan 

dalam pengertian kiasannya disebut dengan istilah “wathaa” yang berarti “setubuh”. 

Perkataan nikah dalam bahasa sehari-hari lebih banyak dipakai dalam arti kiasan daripada arti 

sebenarnya, bahkan nikah dalam arti sebenarnya jarang sekali dipakai pada saat ini.4 

Dengan demikian agar dapat melakukan perkawinan, seseorang diwajibkan 

memenuhi rukun-rukun perkawinan tersebut, bahwa perkawinan harus dicatat dan 

dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat perkawinan, hal ini bermaksud agar perkawinan 

                                                           
1
 Sabiq Sayyid, Fikih Sunah 7, ed. by Drs. Moh Thalib, Cetakan ke (Bandung: PT Alma‟arif, 1987). hlm. 9 

2
 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan 

Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 38. Bandingkan juga 

dengan A.W. Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, Pustaka Progressif, Surabaya, 

Cetakan Keduapuluh Lima, 2002, halaman 1461. Lihat juga As-Shan‟ani, Subulus Salam, Penerjemah Abu 

Bakar Muhammad, Al-Ikhlas, Surabaya, Cetakan Pertama, 1995, hlm. 393. 
3
 Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqh „Ala al-Madzahib al-Arba‟ah, Dar al-Fikr, Juz. IV, Beirut, t.t, hlm. 1-3. Lihat 

juga Maghfirah, “Definisi Nikah dan Pengaruhnya terhadap Istimbath Hukum, Jurnal Hukum Islam, Vol. VIII-

No, 6, Desember 2007, hlm. 648. 
4
 Rachmadi Usman (1), Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 

2006, hlm. 268. 
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tersebut mendapatkan kepastian hukum. Dalam hal ini seseorang yang hendak menunaikan 

suatu perkawinan pun diwajibkan memberitahukan terlebih dahulu kepada petugas pencatat 

perkawinan. Pemberitahuan tersebut dilakukan secara lisan oleh seorang calon yang akan 

melaksankan perkawinan ataupun kedua mempelai yang akan dikawinkan. 

Dikutip dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa: 

(1) Perkawinan yang sah, dilaksanakan apabila sesuai dengan hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaannya (yang dinikahkan). 

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat berdarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Bila dilihat dari pemahaman dari Pasal 2 ayat (1) tersebut dapat diuraikan bahwa, 

suatu perkawinan dianggap sah bila dilaksanakan berdasarkan hukum, agama, dan 

kepercayaan dari masing-masing pihak yang akan dikawinkan. Hal ini dimaksudkan ialah 

sebagai bentuk perlindungan bagi para pihak yang akan dikawinkan. Akan tetapi dalam 

praktiknya tidak sedikit juga masyarakat yang melaksanakan perkawinan yang tidak 

memenuhi baik rukun maupun syarat perkawinan itu, dan tidak dipungkiri setelah 

perkawinan dilangsungkan akan muncul sebuah kekeliruan antara kedua belah pihak 

misalnya ditemukannya suatu unsur penipuan dalam perkawinan (pemalsuan identitas). 

Perlu diketahui bahwa suatu perkawinan yang tidak terpenuhi syarat hingga rukun 

atas perkawinan tersebut, harusnya akan menjadi batal demi hukum hal ini disebabkan 

untuk melindungi kesakralan dari perkawinan itu sendiri, dan tentunya agar kepastian hukum 

atas perkawinan itu terjamin. Maka bilamana perkawinan yang dilakukan tidak memenuhi 

syarat dalam hal ini sebab adanya pemalsuan identitas oleh salah satu pihak yang akan 

dinikahkan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Sebagaimana yang telah tercantum 

pada Pasal 22 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa 
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“perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk 

melangsungkan perkawinan”. 

Menurut Ensiklopedi Islam di Indonesia makna fasakh adalah putusnya hubungan 

perkawinan dari Pengadilan yang dilaporkan oleh salah seorang suami/isteri atau keduanya 

disebabkan oleh sesuatu yang membuat mereka tidak tentram oleh salah satu pihak dengan 

alasan yang sesuai dengan hukum dan membuat mereka tidak bisa untuk menggapai tujuan 

dari sebuah perkawinan untuk memperoleh sebuah keluarga yang diimpikan.5 Arti fashak 

yaitu rusak atau batal. Menfashak akad nikah dapat diartikan membatalkan dan melepaskan 

ikatan pertalian suami isteri. Pemutusan atau melepasakan suatu ikatan pertalian suami isteri 

dalam perkawinan biasanya disebabkan karena salah satu pihak mengetahui cela atau cacat 

pada pihak lain, dengan kata lain “merasa tertipu” atas hal-hal yang belum diketahui sebelum 

berlangsungnya perkawinan, atau terdapatnya suatu hal yang membatalkan akad nikah yang 

dulunya tidak ada atau belum diketahui, sehingga dari ketidaktahuan tersebut menjadikan 

perkawinan tersebut dianggap sah, dengan segala akibatnya dimana suatu saat akan timbul.6 

Maka sehubungan dengan latar belakang yang telah dituliskan, perlu disampaikan 

rumusan masalah yang berkaitan dengan penelitian ini, yakni sebagai berikut: 

1. Apa yang menjadikan alasan bahwa suatu perkawinan itu dapat dibatalkan dan 

siapa yang berhak untuk membatalkan perkawinan itu? 

2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menilai suatu pembuktian 

atas kasus pembatalan nikah, dan bagaimana putusan pembatalan perkawinan 

sebab adanya pemalsuan identitas dalam suatu perkawinan? 

3. Apakah akibat hukum yang timbul dari adanya putusan pembatalan perkawinan 

                                                           
5
 Departemen agama Republik Indonesia, Ensiklopedi Islam Di Indonesia (Jakarta: Arda Utama, 1992). hlm. 

282 
6
 Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandungan Fiqh Dan Hukum 

Positif (Yogyakarta: CV. Citra Utama, 2011). hlm. 126 
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karena adanya pemalsuan identitas dalam suatu perkawinan? 

2. METODE 

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian yang meliputi: a) metode 

pendekatan yuridis normative; b) jenis penelitian yang bersifat deskriptif; c) jenis dan sumber 

data diperoleh dari hasil inventarisasi dan kajian kepustakaan; d) metode pengumpulan data 

dalam hal ini menggunakan teknik studi kepustakaan dan wawancara yang dilakukan dengan 

mencari, mencatat, menginventarisasi, mempelajari, dan menganalisa data yang telah 

diperoleh; e) model analisa data memakai metode analisa data yang bersifat kualitatif. 

3. PEMBAHASAN 

3.1 Alasan-Alasan Dalam Pembatalan Perkawinan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dijelaskan bahwa pihak yang 

berhak mengajukan pembatalan atas suatu perkawinan adalah pasangan suami isteri, dimana 

dalam kasus yang diangkat ini permohonan diajukan oleh Pemohon (isteri). Adapun alasan 

permohonan perkawinannya yaitu karena pemalsuan yang dilakukan oleh pihak laki-laki 

sebagai Termohon (suami). Dalam hal pengajuan pembatalan perkawinan tersebut mengacu 

pada ketentuan dalam Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan:7 

“seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan 

apabila waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai 

diri suami atau isteri”. 

Selain dari Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam diatas, juga dijelaskan pula 

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni pada Pasal 27 ayat 

(2) yang menyebutkan:8 

                                                           
7
 Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Bandung: CV.Nuansa Aulia, 2015). hlm 10 

8
 Tim BIP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Bhuana Ilmu 

Populer, 2017). hlm 7 
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“seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan 

jika pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau 

isteri”. 

Dari kedua bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu perkawinan betul-

betul tidak boleh terdapat unsur kebohongan, sebab dapat mengakibatkan batalnya 

perkawinan itu.  

Pembatalan nikah dalam perspektif pidana 

Menurut perspektif hukum pidana mengenai kasus pembatalan nikah dapat 

dipaparkan sebagai berikut: 

 Berdasarkan Pasal 279 ayat 1 ke (2) KUHP yang berbunyi
9
 bahwa : 

“Barang siapa mengadakan pernikahan padahal diketahui bahwa pernikahannya 

atau pernikahan-pernikahan pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu.” 

 Berdasarkan Pasal 263 ayat 1 KUHP yang berbunyi
10

 bahwa : 

“Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat 

menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang 

diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau 

menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, 

diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan 

surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.” 

 Berdasarkan Pasal 266 ayat 1 KUHP yang berbunyi bahwa : 

“Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik 

mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan 

maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah 

                                                           
9
 Umar Syihab, Hukum Islam Dan Transformasi Pemikiran (Semarang: Dina Utama, 1996). hlm. 101 

10
 Ibid. hlm. 96 
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keterangannya ,sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat 

menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.” 

Sehingga berkenaan dengan kasus yang sedang diangkat dalam penelitian ini sudah 

sangat menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Termohon atau Terdakwa dalam perkara 

103/Pid.B/2020/PN.Sg (SAW), yang dalam dakwaan kejaksaan menurut penanganan di 

Pengadilan Negeri Sragen Terdakwa di dakwa sebab melanggar ketentuan pasal 279 ayat (2) 

KUHP, yang bunyinya
11

 disebutkan bahwa: 

“Jika yang melakukan perbuatan yang diterangkan dalam kesatu, menyembunyikan kepada 

pihak lainnya bahwa perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang 

sah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.” 

Pembatalan pernikahan dillihat dari perspektif hukum islam 

Selain daripada hal diatas suatu perkawinan dapat dibatalkan sebab adanya klausul 

pemalsuan identitas, yang dilihat dari perspektif hukum Islam dapat dipaparkan sebagai 

berikut: 

Pada dasarnya, hukum perkawinan hanya dapat ditegakkan atas dasar kenyataan 

obyektif dan dalam ruang lingkup yang seluas-luasnya, mengakui keutamaan monogami dan 

tidak mutlak melarang poligami.
12

 Sebenarnya Islam tidaklah memulai poligami, tidak 

memerintahkan dan juga tidak menganjurkan poligami itu. Islam hanya memperbolehkan 

poligami dalam suasana tertentu dengan mengadakan syarat-syarat, terutama adil dan mampu. 

Untuk membuktikan bahwa tujuan hukum perkawinan dalam Islam bukan sistem poligami, 

dibuktikan dengan sebuah ayat Al-Qur‟an dan Hadits yang telah memberikan penekanan 

ketidakmampuan berlaku adil bagi yang berpoligami yakni: 

                                                           
11

 Ibid. hlm. 101 
12

 Chuzaimah T. yanggo dan Hafiz Ashary, Problematika Hukum Islam Kontemporer (Jakarta: Pustaka Firdaus, 
1994). hlm. 106 
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Artinya: “Dan kamu betul-betul tidak akan dapat bersikap adil di antara istri-istrimu, 

walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu pilih kasih 

kepada satu pihak sehingga kamu abaikan pihak yang lain sampai terkatung-katung. Dan jika 

kamu mengadakan perdamaian dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya 

Allah Maha Pengampun dan Penyayang.” (Q.S An-Nisa: 129).
13

 

Dalam sebuah hadis Nabi Saw. Juga disebutkan bahwa: 

 

 

 

 “Dari Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Nabi Saw. bersabda, “Barangsiapa yang 

mempunyai dua orang istri lalu memberatkan kepada salah satunya, maka ia akan datang 

hari kiamat nanti dengan punggung miring.” (HR Abu Daud, Tirmizi, Nasa‟I, dan Ibnu 

Hiban)
14

. Bila kita melihat dalam kasus yang ditangani Pengadilan Agama Sragen dengan 

Nomor: 0257/Pdt.G/2021/PA.Sr, sudah sangat menunjukkan bahwa cara yang dilakukan oleh 

Termohon (suami) dengan memalsukan identitasnya agar dapat beristri lebih dari satu adalah 

cara yang dilarang baik dari segi hukum nasional maupun hukum Islam. Sehingga atas 

perbutana yang salah atau melanggar ketentuan regulasi (peraturan perundang-undangan) 

yang dilakukan Termohon, berakibat terjadinya suatu pembatalan perkawinan yang dapat 

dilakukan secara sah di muka hukum sebab terdapatnya unsur kebohongan. 

                                                           
13

 Umar Syihab. hlm. 120  
14

 M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat. hlm. 362 
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Dasar hukum larangan nikah 

Untuk menguraikan tentang dasar hukum pembatalan nikah, disini dikemukakan 

dalam ayat al-Qur‟an, hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-undang Perkawinan 

di Indonesia, yang berkenaan dengan nikah yang dibatalkan karena tidak memenuhi syarat 

dan rukun nikah. Diantara dasar hukumnya adalah sebagai berikut: 

Al-Qur‟an dan Hadis 

Larangan nikah sebagaimana disebut dalam al-Qur‟an surah al-Nisa: 22-23 : 

 

 

 

“Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh 

ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji 

dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).” 

 

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, 

saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-
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saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-

laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang 

menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-

anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah 

kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), 

maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak 

kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan 

yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha 

Pengampun, Maha Penyayang.” 

Adapun hadis yang membahas tentang pembatalan nikah adalah di antara hadis yang 

diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yaitu: ‚Dari Khansa‟ binti Khizam, orang Ansar ra., ia 

menceritakan bahwa bapaknya mengawinkannya (tanpa izinnya), sedangkan ia adalah 

seorang janda. Ia tidak suka dengan keadaan itu, ia datang kepada Rasulullah saw, kemudian 

Rasul membatalkan perkawinan itu.
15

 

3.2 Pihak yang Berhak Membatalkan Perkawinan 

Dalam sebuah kasus perkawinan atau pernikahan, tidak heran terdapat seorang pihak 

(subjek hukum) yang karena alasan merasa dirugikan atas adanya perkawinan atau 

pernikahan tersebut, sehingga pada akhirnya mempunyai suatu hak untuk memperoleh 

kepastian hukum dalam menyelesaikan suatu permasalahan dalam perkara pembatalan 

perkawinan.  

Dalam hal ini mengenai para pihak tersebut, yang dapat membatalkan perkawinan 

diantaranya adalah: 

a. Anggota keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri (orang 

tua); 

                                                           
15

 Imam Al-Bukhary, Terjemahan Hadis Shahih Bukhari (Kuala Lumpur Klang Book Centre, 2005). hlm 12 
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b. Suami atau istri, namun jika telah hidup bersama selama 6 (enam bulan) maka hak 

untuk membatalkan perkawinan telah gugur; dan 

c. Pejabat yang berwenang, contohnya Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA). 

3.3 Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menilai Pembuktian Dan Memberikan 

Putusan Dalam Kasus Pembatalan Perkawinan 

Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Pembuktian. 

  Hakim pada saat mempertimbangkan mengenai pembuktian, hakim merujuk pada 

alat-alat bukti dari kedua belah pihak yang telah diajukan pada persidangan. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan Drs. Amirudin, S.H. alat bukti terdiri dari bukti surat, saksi, 

persangkaan, pengakuan serta sumpah.
16

 Pada persidangan yang mengajukan alat bukti 

hanya Pemohon yang meliputi surat dan saksi. Dari hasil penelitian tersebut dapat dijelaskan 

bahwa Pertimbangan Hakim mengenai pembuktian sebagai berikut: 

1) Alat bukti surat, yakni : 

a) Foto Copy Akta Nikah Pemohon dengan Termohon Nomor: 0067/30/II/2019 

tanggal 26 Februari 2019,  

b) Foto Copy KTP Pemohon atas nama NH Nomor: 33141559060900001,  

c) Foto Copy Petikan Putusan Pidana Nomor: 103/Pid.B/2020/PN.Sg tanggal 16 

Oktober 2020. 

2) Alat bukti saksi, yakni : 

  Saksi pertama: BM 

 Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan teman 

Pemohon. Pemohon dan Termohon adalah suami istri dengan wali nikah ayah 

kandung dari Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberlawang, 
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Kabupaten Sragen. Pemohon dan Termohon adalah suami istri namun belum 

dikaruniai anak. Syarat-syarat menikah sudah sah dan lengkap sehingga tidak ada 

halangan untuk menikah tetapi sejak setelah menikah saksi mendapat informasi dari 

Penyidik. 

 Bahwa Termohon memalsukan identitas sewaktu mau menikah, dan ternyata 

Termohon mengaku jejaka padahal Termohon sudah memiliki seorang istri yang 

bernama sdr. LR dan anak. 

  Saksi kedua : SW 

 Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan teman 

Pemohon. Pemohon dan Termohon adalah suami istri dengan wali nikah ayah 

kandung dari Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberlawang, 

Kabupaten Sragen. Pemohon dan Termohon adalah suami istri namun belum 

dikaruniai anak. Syarat-syarat menikah sudah sah dan lengkap sehingga tidak ada 

halangan untuk menikah tetapi sejak setelah menikah saksi mendapat informasi dari 

Penyidik. 

 Bahwa Termohon memalsukan identitas sewaktu mau menikah, dan ternyata 

Termohon mengaku jejaka padahal Termohon sudah memiliki seorang istri yang 

bernama sdri. LR dan anak. 

  Kesimpulan Pembuktian 

 Berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut sudah 

memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka alat bukti tersebut menjadi 

pertimbangan hakim dalam memberikan alat bukti. Berdasarkan bukti fotocopy akta 

nikah antara Pemohon dengan Termohon, maka telah terbukti terjadinya perkawinan 
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antara Pemohon dengan Termohon. Sedangkan fotocopy akta nikah antara 

Termohon dengan istri yang merupakan orang dari Sukabumi telah terbukti 

Termohon masih terikat dengan istri yang bernama sdri. LR 

 Ditambah fakta dari keterangan saksi dari Pemohon dalam kesaksiannya 

menerangkan telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, setelah 

pernikahan tersebut kedua saksi mendapat informasi dari Penyidik Polsek. Bahwa 

Termohon telah memalsukan identitas pada saat akan melakukan pernikahan yaitu 

memalsukan identitas dengan mengaku masih jejaka. 

Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan 

  Dalam hukum perdata formil, pertimbangan hukum dapat diartikan suatu tahapan 

dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap pada saat persidangan 

berlangsung, dimulai dari gugatan, jawaban, eksepsi dari Tergugat yang dihubungkan 

dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materiil, yang mencapai batas 

minimal pembuktian. Pada Hukum Acara Peradilan Agama, setelah peristiwa yang terjadi 

dipersidangan dikonstatir dan dianggap Majelis Hakim terbukti atau tidak, sehingga 

diambillah peraturan hukum, nash Al Qur‟an atau sunnah, fatwa-fatwa, dan doktrin hukum 

Islam yang mendukung kearah dikabulkan atau ditolaknya gugatan atau permohonan. Pada 

pertimbangan hakim dicantumkan pasal-pasal dari peraturan hukum untuk dijadikan dasar 

dari putusan tersebut. 

3.4 Akibat Hukum Yang Timbul Sebab Pembatalan Perkawinan 

Sehubungan dengan akibat hukum pembatalan pernikahan, perlu kita cermati 

permasalahan yang berkenaan dengan saat mulai berlakunya pembatalan pernikahan terdapat 

pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi
17

: 

                                                           
17

 Tim BIP, Op. Cit., hlm.7 



 

14  

“Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai 

kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan.” 

Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami 

bahwa pernikahan dianggap tidak pernah ada karena pernikahan tersebut berlaku surut 

sejak adanya pernikahan, yang artinya pernikahan dianggap tidak pernah ada. 

Terhadap suami istri 

 Menurut pendapat Yahya Harahap, dikatakan bahwa suatu hal itu belum 

berkekuatan hukum tetap maka hal tersebut dapat dibatalkan akan tetapi bila telah 

diputuskan hakim tidak berkekuatan hukum tetap berarti batal demi hukum atau dalam 

hal ini suatu hal tersebut dianggap tidak pernah ada.
18

  

   Dalam hal ini dapat ditafsirkan bahwa suatu perkawinan yang telah dilakukan 

oleh Termohon tidak sah sehingga perihal perkawinannya dianggap tidak pernah ada 

oleh hukum atau batal demi hukum.  

Terhadap anak 

Berdasarkan hasil inventarisasi penelitian dalam putusan Nomor: 

0257/Pdt.G/2021/PA.Sr pada keterangan saksi disebutkan “Bahwa setelah menikah 

Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.” Namun disisi lain Termohon telah 

mempunyai anak atas pernikahan dengan sdri. LR (istri sah pertama) sehingga perihal 

akibat hukum terhadap anak pada kasus ini tidak ada, sebab tidak mempunyai keturunan 

atas pernikahan Pemohon dengan Termohon. 

Terhadap Harta 

Berdasarkan putusan baik putusan 0257/Pdt.G/2021/PA.Sr maupun putusan 

103/Pid.B/2020/PN.Sg, tidak terdapat suatu keadilan yang diperoleh Pemohon, hal ini 
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dapat dilihat sebab tidak dicantumkannya sebuah amar putusan yang menyebutkan terkait 

penanggungan hutang yang telah dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon serta 

status barang-barang pemohon yang dikuasai Termohon secara paksa dari Pemohon. 

4. PENUTUP 

4.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis mengenai Tinjauan Yuridis Tentang 

Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Pengadilan Agama 

Sragen Nomor: 0257/Pdt.G/2021/PA.Sr). dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Alasan dan para pihak yang membatalkan perkawinan. Dalam pembatalan 

perkawinan, alasan-alasan yang dapat diajukan Pemohon untuk dapat membatalkan 

perkawinan yaitu perkawinan yang dilangsungkan terdapat unsur penipuan yang 

telah dilakukan oleh pihak laki-laki atau Termohon yakni dengan memalsukan 

identitas diri dengan mengaku jejaka kepada Pemohon dan keluarganya. Sedangkan 

yang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah isteri. Pemohon 

sebagai isteri memiliki suautu hal dalam mengajukan pembatalan perkawinan hal 

ini tercantum dalam Pasal 23 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan. 

2. Pertimbangan hakim dalam menilai pembuktian dan memberikan putusan yaitu 

telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, dimana pernikahan 

tersebut terdapat unsur penipuan sebab Termohon telah melakukan pemalsuan 

identitas dengan mengaku masih jejaka terhadap Pemohon yang mana hal tersebut 

sangat merugikan pihhak Pemohon. Hakim dalam menilai pumbuktian pun melihat 

berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik dalam bentuk surat 

ataupun keterangan saksi, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada 
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persidangan, dengan demikian putusan yang diberikan Majelis Hakim yaitu 

berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan. Dari pertimbangan Hakim dan dasar hukum tersebut dapat dikatakan 

bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dapat di batalkan.  

3. Akibat hukum pembatalan perkawinan terdiri dari : 

1) Terhadap suami dan isteri 

Dalam putusan pembatalan perkawinan oleh hakim dan menyatakan Akta 

Perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan nomor 0067/30/II/2019 tanggal 

26 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Sumberlawang Kabupaten Sragen tidak mempunyai kekuatan hukum, maka antara 

Pemohon dan Termohon bukan lagi suami isteri dan di antara keduanya di anggap 

tidak pernah diadakan perkawinan, sebab putusan tersebut berlaku surut terhadap 

perkawinan antara Pemohon dan Termohon. 

2) Terhadap anak 

Dalam kasus ini, tidak terdapat akibat hukum terhadap anak sebab dalam 

hubungan suami isteri antara Termohon dan Pemohon belum dikaruniai anak. 

Namun, jika dalam perkawinan tersebut sudah di karuniai seorang anak, maka 

keputusan tetap tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan 

tersebut artinya anak dianggap sah, walaupun pernikahan sudah dibatalkan. 

3) Terhadap harta  

Dengan tidak adanya perjanjian harta bersama yang disepakati sebelumnya 

oleh Pemohon dan Termohon, serta belum adanya harta yang diperoleh selama 

perkawinan, Termohon wajib untuk mengembalikan segala harta yang dikeluarkan 

oleh Pemohon. Namun berdasarkan putusan tidak terdapat suatu keadilan yang 

diperoleh Pemohon, hal ini dapat dilihat sebab tidak dicantumkannya sebuah amar 
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putusan yang menyebutkan terkait penanggungan hutang yang telah dilakukan 

oleh Termohon terhadap Pemohon serta status barang-barang pemohon yang 

dikuasai Termohon secara paksa dari Pemohon. 

4. 2 SARAN 

Dari hasil penelitian yang terdapat dalam penulisan hukum ini, penulis mencoba untuk 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Kepada KUA 

Dalam pelaksanaan suatu perkawinan perlu diperhatikan lagi mengenai 

identitas calon. Pengecekan identitas tidak hanya mengutamakan kebenaran secara 

administratif, tetapi diupayakan untuk dapat dilakukan pengecekan lapangan. 

2. Kepada Hakim Pengadilan Agama 

a. Hakim Pengadilan Agama Sragen dalam menangani perkara harus 

lebih cermat, khususnya pada pertimbangan hukum serta alasan atau 

dasar hukum untuk dapat mengambil putusan; dan 

b. Usaha-usaha maksimal dari pihak penegak hukum, belum dapat 

menyadarkan masyarakat agar dapat bertindak sesuai dengan ketentuan 

hukum, oleh karena itu serangkaian kegaiatan yang sifatnya 

pembelajaran dan penyuluhan dibidang hukum perkawinan masyarakat 

perlu untuk lebih ditingkatkan lagi. 
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