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ABSTRAK 

Setiap manusia menginginkan agar rumah tangga yang dibangun langgeng di 

dunia sampai akhirat. Namun demikian ada saja hal-hal yang membuat perkawinan 

tidak seperti apa yang diharapkan. Kasus pembatalan perkawinan yang terjadi di 

Dusun Iroyudan membuktikan hal tersebut. Pembatalan perkawinan yang terjadi di 

Dusun Iroyudan dilakukan oleh RH terhadap perkawinan putranya, HD. Pembatalan 

ini didasari oleh adanya pemalsuan identitas dari mempelai wanita (AN). Berdasarkan 

latar belakang tersebut, terdapat beberapa pokok masalah, yaitu: bagaimana akibat 

hukum pembatalan perkawinan tersebut dan bagaimana dampak psikologi sosial 

pembatalan perkawinan tersebut terhadap korban dan keluarganya. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun tesis ini adalah penelitian 

lapangan (field research) dengan menggunakan metode pengumpulan data observasi, 

wawancara dengan sumber data dan telaah dokumen. Penyusun menggunakan 

metode pendekatan normatif, yuridis dan psikologi sosial, yaitu cara pendekatan 

terhadap masalah yang diteliti dengan berdasar kepada Al-Qur‟an, As-sunnah,  

peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan 

pembatalan perkawinan, yakni Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi 

Hukum Islam, dan teori-teori psikologi sosial yang berkaitan dengan masalah yang 

diteliti. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif.  

Kesimpulan penelitian ini adalah: Pertama, dampak hukum dari pembatalan 

perkawinan tersebut ada tiga, pertama adalah iddah. AN tidak memiliki kewajiban 

iddah sebab dia dan HD belum pernah bercampur layaknya suami istri. Kedua adalah 

nafkah. HD tidak wajib memberi nafkah sebab nafkah hanya diberikan apabila istri 

memiliki iddah. Ketiga adalah harta bersama dan harta bawaan. HD dan AN belum 

memiliki harta bersama sebab setelah pernikahan mereka tidak pernah hidup bersama. 

Sedangkan mengenai harta bawaan, AN dan HD sepakat bahwa harta bawaan mereka 

masing-masing dibawa atau dikembalikan kepada yang bersangkutan. Kedua, 

dampak psikologi sosial yang muncul dari adanya pembatalan perkawinan ini adalah 

adanya rasa kecewa yang dialami HD dan keluarganya. Kekecewaan ini kemudian 

berpengaruh terhadap interaksi sosial mereka dalam masyarakat. Mereka menjadi 

pendiam dan menarik diri dari pergaulan di masyarakat. Saran penyusun diantaranya 

adalah agar semua pihak yang berkaitan dengan proses perkawinan lebih berhati-hati 

dan teliti dalam memeriksa berkas-berkas sebagai persyaratan pencatatan perkawinan. 

Untuk mempelai yang akan melangsungkan perkawinan hendaknya mengenali calon 

pasangannya masing-masing agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di 

kemudian hari kaitannya dengan pembatalan perkawinan. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan tesis ini berpedoman 

pada transliterasi Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI Tanggal 10 September 1987 Nomor: 158/1987 dan 

0543b/U/1987. 

A. Konsonan tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba‟ B Be ب

 ta‟ T Te ت

sa‟ S ث | Es (dengan titik di atas) 

 Jim J Je ج

 ha‟ H>{ Ha (dengan titik di bawah) ح

 kha‟ KH Ka dan Ha خ

 Dal D De د

 Zal Z| Zet (dengan titik di atas) ذ

 ra‟ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin SY Es dan Ye ش

Sad S ص { Es (dengan titik di bawah) 
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 Dad D{ De (dengan titik di bawah) ض

 ta‟ T{ Te (dengan titik di bawah) ط

 }za‟ Z ظ
Zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain „ Koma terbalik di atas„ ع

 Gain G Ge غ

 fa‟ F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L „El ل

 Mim M „Em م

 Nun N „En ن

 Waw W W و

 ha‟ H Ha ه

 Hamzah ’ Apostrof ء

 ya‟ Y Ye ي

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 

 Ditulis Sunnah سُة

 Ditulis „illah عهة

C. Ta’ Marbutah di akhir kata 

1. Bila dimatikan ditulis dengan h
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 Ditulis al-Mā‟idah انًبئدة

يية اسال  Ditulis Islāmiyyah 

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam 

bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki 

lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan h.

 Ditulis Muqāranah al-ma zāhib يقبرَة انًذاهت

D. Vokal pendek 

1. ----  َ ---- Fath}ah} Ditulis A 

2. ----  َ ---- Kasrah  Ditulis I 

3. ----  َ ---- D{ammah  Ditulis U 

E. Vokal panjang 

1. fathah + alif Ditulis A 

ٌ استحسب  Ditulis Istihsa}>n 

2. Fathah + ya‟ mati Ditulis A 

 <Ditulis Unsa أَثى

3. Kasrah + yā‟ mati Ditulis I 

 Ditulis al-‘Ālwānī انعهواَي

4. Dammah + wāwu mati Ditulis U 

 Ditulis ‘Ulu>m عهوو
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F. Vokal rangkap 

1. Fathah + ya‟ mati 

 غيزهى

Ditulis 

Ditulis 

Ai 

Gairihim 

2. Fathah + wawu mati   

 قول

Ditulis 

Ditulis 

Au 

Qaul 

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof 

 Ditulis a’antum أأَتى

 Ditulis u‘iddat أعدت

 Ditulis la’in syakartum نئٍ شكـزتى

H. Kata Sandang Alif +Lam 

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

 Ditulis al-Qur’an انقزأٌ

 Ditulis al-Qiya>s انقيبس

2. Bila diikuti huruf  Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf  l (el)nya.

 Ditulis ar-Risālah انزسبنة

 ’Ditulis an-Nisā انُسبء

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut penulisannya 
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 Ditulis Ahl al-Kita>b أهم انكتبة

 Ditulis Ahl as-Sunnah أهم انسُة
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KATA PENGANTAR 
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 مدمحومولنا نا سيد اشرف االنبياء والمرسلينالصالة والسالم على  العالمين رب هلل الحمد

 .بعد اما. اجمعين بهاصحاو اله وعلى
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salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW 
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mencermati, dan memberikan bimbingan serta saran-saran perbaikan tesis ini.

Semoga beliau berdua mendapatkan balasan sebaik-baiknya dari Allah SWT.

Aamiin.

2. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy‟arie selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan

Kalijaga Yogyakarta.



xiii 

3. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A selaku Direktur Program

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. Syafiq Mahmadah Hanafi, M. Ag selaku Ketua Program Studi  Hukum

Islam Program Pascsarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Para Guru Besar dan Dosen Pengampu di PPS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis. Yakni: Prof. Dr. H.

Khoiruddin Nasution, M.A, Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A, Ph.D., Prof. Dr.

Abdul Karim, M.A, M.A, Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A, Prof. Dr. Siti

Partini, Prof. Dr Suyata, Dr. H. Hamim Ilyas, M.A, Dr. Martino Sardi, M.A., Dr.

Fatimah Husein, M.A, Euis Nurlailawati, M.A, Ph.D., Dr. Ahmad Yani Anshori.

M.A, Dr. Oktoberiansyah, M.Ag, Dr. Drs.H. Dadan Muttaqien, S.H.,M.Hum, Dr.

M. Nur, M.Ag, Dr. H. Agus Mohammad Najib, M.Ag, Dr. Ahmad Bunyan

Wahib, M.A, Drs. Kholid Zulfa, M.Si.

6. Bapak RH beserta keluarga, Bapak H. Muh. Suharto selaku Lurah Desa

Guwosari, Bapak Abu selaku Kepala Dukuh Iroyudan, Bapak H. Jamroni selaku

pegawai KUA.

7. Kedua orang tua penulis, H. Musthofa Asyhari dan Hj. Siti Fatimah yang selalu

mendoakan dan selalu memberikan semangat kepada penyusun untuk meraih cita-

cita setinggi-tingginya.

8. Kakak-kakak dan adik-adik peyusun (Mbak Ida, Mas Afif, Mas Alfan, Dek Iwan,

Dek Burhan), yang selalu memberikan semangat agar tesis ini segera

terselesaikan.

9. Dek Uyun dan seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan moril agar tesis

ini dapat segera selesai.

10. Keluarga besar kelas Family Law HK-B atas kerja sama dan persahabatan kalian

(Mas Nashih, Jeng Shirhi, Mas Fadri, Mas Rafik, Mas Haidar, Mbak Ufi, Mas

Ali, Mbak Hikmah, Mas Yaumi, Mas Putra, Mbak Ayu, Mbak Eva, Mas Rahmat,

Mas Fredi, Mas Fahmi, Mas Nur Hidayat, Mas As‟ad, Mas Anam, Mas Iri dan





xv 

 

MOTTO 

 

          

                          

 

“SESUNGGUHNYA PADA PERGANTIAN MALAM DAN SIANG, DAN 

PADA APA YANG DICIPTAKAN ALLAH DI LANGIT DAN DI BUMI, 

PASTI TERDAPAT TANDA-TANDA KEBESARAN-NYA BAGI ORANG-

ORANG YANG BERTAQWA” 

(QS. YUNUS [10]:6) 

 

 

 

“IF YOU WANT TO GET SOMETHING THAT YOU NEVER OWN, YOU 

MUST DO SOMETHING THAT YOU NEVER DONE BEFORE” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Hukum Islam dan negara telah mengatur segala sesuatu yang 

berkenaan dengan perkawinan dengan terperinci dan lengkap. Hal ini 

menunjukkan pentingnya arti dan tujuan perkawinan. Suatu perkawinan 

adalah sah baik menurut agama maupun hukum negara bilamana dilakukan 

dengan memenuhi segala rukun dan syaratnya serta tidak melanggar larangan 

perkawinan. 

Perkawinan disebut tidak sah dan dapat dibatalkan apabila perkawinan 

tersebut melanggar larangan perkawinan atau tidak memenuhi syarat dan 

rukun perkawinan.
1
 Dalam hukum nasional Indonesia, pembatalan perkawinan 

diatur dalam Pasal 22-28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, Pasal 37-38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan 

Pasal 70-76 Inpres No.1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi 

Hukum Islam.  

Berkaitan dengan pembatalan perkawinan ini, ada sebuah kasus yang 

terjadi di Desa Guwosari. Desa Guwosari adalah salah satu desa yang terdapat 

di Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul. Di desa tersebut, mayoritas 

                                                           
1
 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia: 

Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI (Jakarta: 

Prenada Media, 2006), hlm.106. Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan disebutkan “perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-

syarat untuk melangsungkan perkawinan.” 

1 
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penduduknya memeluk agama Islam. Jadi, tidak heran apabila adat budaya 

Jawa di desa tersebut telah berakulturasi dengan budaya Islam. Hal ini terlihat 

dari perilaku masyarakat yang sopan, santun dan islami. Kesopanan dan 

kesantunan mereka terlihat dari cara mereka menghargai orang lain, saling 

toleransi, dan tolong menolong tanpa pamrih, sedangkan dari aspek islami 

yang terlihat dari masyarakat Guwosari adalah maraknya beberapa pengajian 

atau perkumpulan, yang biasanya di dalam pengajian tersebut dibahas 

beberapa kitab fikih.  

Desa Guwosari terdiri dari beberapa dusun, salah satunya adalah 

Dusun Iroyudan. Masyarakat di dusun ini sangat menjaga citra diri mereka 

sebagai masyarakat yang agamis dan harmonis, oleh karenanya tidak heran 

apabila dusun ini menjadi salah satu dusun yang menopang kegiatan 

keagamaan di Desa Guwosari. Selain itu, apabila dilihat dari segi ketaatan 

hukum, masyarakat di Dusun Iroyudan ini merupakan masyarakat yang taat 

terhadap hukum. Hal ini dapat dibuktikan dengan minimnya kasus-kasus 

hukum yang terjadi di dusun ini, seperti pencurian, pembunuhan, dan lain 

sebagainya.
2
 

Ketenteraman masyarakat Dusun Iroyudan sedikit terusik ketika pada 

tahun 2010 terjadi kasus pembatalan perkawinan di dusun ini. Kasus ini 

menimpa keluarga RH. RH merupakan seorang guru mengaji di dusun ini. RH 

memiliki seorang anak lelaki yang bernama HD. HD adalah seorang pemuda 

                                                           
2
 Hal ini disampaikan oleh RH dan dibenarkan pula oleh Muh.Suharto. Keamanan 

dan ketenteraman Dusun Iroyudan dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakatnya. Kalaupun 

terjadi suatu kasus hukum, pencurian misalnya, maka pelakunya tidak berasal dari dusun ini. 

Wawancara dilakukan secara terpisah dengan RH dan Muh.Suharto pada tanggal 12 Juni 2014. 
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yang berusia 28 tahun. Pada Bulan Februari 2010, HD berkenalan dengan AN, 

seorang wanita yang tinggal di Desa Kretek, Kecamatan Kretek Kabupaten 

Bantul. AN tinggal bersama kakek dan neneknya. Dia bekerja di sebuah 

pabrik di dekat tempat tinggal HD. Setelah berkenalan beberapa minggu, AN 

dan HD kemudian menjalin hubungan asmara. Setelah hubungan mereka 

berjalan beberapa bulan, akhirnya pada tanggal 17 Juni 2010 HD dan AN 

memutuskan untuk melanjutkan hubungan mereka dalam suatu ikatan 

perkawinan. Mereka menikah di KUA Pajangan. Saat itu yang bertindak 

sebagai wali dari AN adalah kakeknya. Setelah akad nikah, keluarga HD 

mengadakan acara walimatul ‘urs di rumah RH. Pada tanggal 20 Juni 2010, 

RH meminta salah seorang kerabatnya, yakni AJ untuk mengantar AN pulang 

ke rumah kakek dan neneknya. RH berpesan kepada AJ apabila kakek dan 

neneknya AN bertanya mengapa cucunya dipulangkan, AJ diminta untuk 

menjawab bahwa AN sedang dalam suatu masalah dan AN diminta untuk 

menyelesaikan masalahnya tersebut terlebih dahulu. RH dan keluarga 

melakukan hal ini karena mengetahui bahwa AN ternyata masih terikat 

perkawinan dengan seorang pria, sehingga ketika AN menikah dengan HD, 

AN memalsukan identitasnya. RH dan keluarga mengetahui informasi ini 

setelah HD dan AN selesai melaksanakan akad nikah. Atas inisiatif dari 

beberapa tokoh masyarakat setempat, RH kemudian mengajukan permohonan 

pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Bantul.
3
 Hal ini sebagaimana 

yang tersebut dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 bahwa permohonan 

                                                           
3
 Wawancara dengan RH pada tanggal 14 Mei 2014. 
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pembatalan perkawinan hanya boleh diajukan oleh para pihak yang berhak 

saja, yaitu:  

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri; 

2. Suami atau isteri; 

3. Pejabat yang berwenang; 

4. Pejabat yang ditunjuk; 

5. Orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap 

perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.
4
 

 

Kasus pembatalan perkawinan ini merupakan kasus pertama yang 

terjadi di Dusun Iroyudan, bahkan yang pertama di Desa Guwosari dengan 

sebab pembatalan karena pemalsuan identitas dan poliandri.
5
 Selain itu, kasus 

ini menarik karena jarak antara akad perkawinan dan pembatalannya tidak 

terlalu lama. Artinya, ada potensi besar kasus ini dapat diketahui sebelum 

akad perkawinan dilaksanakan. Hal inilah yang membuat penyusun tertarik 

untuk mengangkat tesis tentang pembatalan perkawinan di Dusun Iroyudan 

tersebut. Penyusun juga tertarik untuk meneliti kasus ini lebih jauh lagi, yakni 

mengenai bagaimana akibat hukum dari pembatalan perkawinan dan dampak 

psikologi sosial yang dialami korban maupun keluarganya karena pembatalan 

perkawinan tersebut. Inilah yang kemudian menjadi alasan penyusun untuk 

memberikan judul pada tesis ini dengan judul “Dampak Pembatalan 

Perkawinan Di Dusun Iroyudan Desa Guwosari Kecamatan Pajangan 

Kabupaten Bantul Dalam Perspektif Yuridis dan Psikologi Sosial”. 

 

 

                                                           
4
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 23. 

5
 Sistem perkawinan yang membolehkan seorang wanita mempunyai suami lebih 

dari seorang dalam waktu yang sama. KBBI offline versi 1.5.1. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat dua 

rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu: 

1. Bagaimana akibat hukum dari pembatalan perkawinan? 

2. Bagaimana dampak psikologi sosial pembatalan tersebut terhadap korban 

dan keluarganya?  

 

C. Tujuan dan Manfaat  

Agar penelitian yang direncanakan dapat mencapai sasaran yang 

diinginkan, maka penting ditetapkan tujuan yang jelas, sehingga penelitian 

tidak menyimpang. Berdasarkan pokok masalah di atas, maka penelitian ini 

bertujuan untuk: 

1. Mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan. 

2. Menganalisis dampak psikologi sosial dari pembatalan perkawinan di 

Dusun Iroyudan.  

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Manfaat Praktis  

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian 

sejenis sehingga mampu menghasilkan penelitian yang lebih mendalam. 

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran 

terhadap pihak-pihak terkait dalam menangani masalah pembatalan 

perkawinan.  
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2. Manfaat Teoritis  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah 

intelektual keislaman dan ilmu psikologi, terutama di bidang munakahat 

dan psikologi sosial, bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.  

 

D. Telaah Pustaka  

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penyusun terhadap 

penelitian sebelumnya, pembahasan mengenai pembatalan perkawinan belum 

banyak. Adapun beberapa penelitian yang menyinggung tentang pembatalan 

perkawinan sejauh ini yang penyusun temukan hanya berkisar pada studi 

putusan hakim tentang pembatalan perkawinan. Tesis putusan hakim tersebut 

difokuskan pada apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus 

perkara pembatalan tersebut dan bagaimana dampak hukumnya. Beberapa 

tesis yang membahas mengenai persoalan tersebut di atas di antaranya:  

1. Tesis Alfian Hadiputra yang berjudul “Akibat Hukum Pembatalan 

Perkawinan Karena Status Wali Nikah Yang Tidak Sah Menurut Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama 

Sleman (Studi Kasus Perkara Nomor: 23/Pdt.G/2005/PA.Smn)”, 

mengangkat masalah tentang apa dasar pertimbangan hakim dalam 

memutuskan perkara pembatalan perkawinan tersebut dan bagaimana 

akibat hukumnya. Dalam kesimpulannya Alfian menjelaskan bahwa dasar 

pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan 

tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 
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berlaku tentang perkawinan. Mengenai akibat hukum dari pembatalan 

perkawinan tersebut, Alfian menjelaskan bahwa akibatnya didasarkan 

pada Pasal 28 ayat (2) yakni keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-

anak yang dilahirkan dari perkawinan, suami atau istri yang tidak 

bertindak dengan i‟tikad baik kecuali terhadap harta bersama bila 

pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang 

lebih dahulu, orang-orang ketiga selain yang telah tersebut sepanjang 

mereka memperoleh hak-hak dengan i‟tikad baik sebelum keputusan 

mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
6
  

2. Ranny Alfianti dalam tesisnya yang berjudul “Pembatalan Perkawinan 

Poligami Beda Kewarganegaraan Tanpa Izin Isteri Disertai dengan 

Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Depok 

Nomor 324/Pdt.G/2006/PA.Dpk)”, mengangkat masalah tentang akibat 

hukum dilangsungkannya perkawinan poligami dalam perkawinan 

campuran beda kewarganegaraan dan apakah pertimbangan hakim dalam 

pembatalan perkawinan pada Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 

324/Pdt.G/2006/PA.Dpk. telah tepat. Tesis yang menggunakan metode 

penelitian kepustakaan ini dalam kesimpulannya menjelaskan bahwa 

akibat hukum dari pembatalan tersebut adalah salah satu pihak dapat 

memperoleh dan kehilangan status kewarganegaraan, tidak mempunyai 

penguasaan hak milik atas tanah di Indonesia, dan terhadap status 

                                                           
6
 Alfian Hadiputra, “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Status Wali 

Nikah Yang Tidak Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di 

Pengadilan Agama Sleman (Studi Kasus Perkara Nomor : 23/Pdt.G/2005/PA.Smn)” Tesis tidak 

diterbitkan, S2 pada Program Magister Studi Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 

(2009). 
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kewarganegaraan terhadap anak yang dilahirkan memperoleh 

kewarganegaraan ganda sebelum berumur 18 tahun atau telah kawin. 

Berkaitan dengan putusan Pengadilan Agama Depok 

324/Pdt.G/2006/PA.Dpk, Majelis Hakim menggunakan Pasal 24 Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang intinya seorang yang 

masih terikat perkawinan dirinya dengan salah satu dari kedua pihak dan 

atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan 

perkawinan dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 

4 undang-undang ini.
7
 

Sedangkan tesis yang membahas dari segi akibat hukum yang timbul 

dari pembatalan perkawinan saja adalah tesis Elisa Adhayana yang berjudul 

“Pembatalan Nikah Menurut Hukum Islam dan Akibat Hukumnya (Studi di 

Pengadilan Agama Pontianak)”. Dalam rumusan masalahnya, Elisa hanya 

mengangkat masalah tentang bagaimana akibat hukum yang timbul dengan 

adanya pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Pontianak dan 

bagaimana akibat hukum terhadap harta bersama dengan adanya pembatalan 

nikah menurut hukum Islam. Namun dalam kesimpulannya, Elisa 

menambahkan mengenai pertimbangan hukum pembatalan perkawinan 

tersebut. Dalam kesimpulannya disebutkan bahwa pertimbangan hukum 

pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Pontianak disebabkan karena 

syarat-syarat dan rukun untuk melakukan perkawinan tidak terpenuhi, kurang 

                                                           
7
 Ranny Alfianti, “Pembatalan Perkawinan Poligami Beda Kewarganegaraan Tanpa 

Izin Isteri Disertai dengan Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Depok 

Nomor 324/Pdt.G/2006/PA.Dpk)” Tesis tidak diterbitkan, S2 pada Program Magister Fakultas 

Hukum Universitas Indonesia Depok, (2011). 
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telitinya pemeriksaan administrasi calon suami istri, kurang pahamnya 

masyarakat terhadap ketentuan hukum Islam dan Undang-Undang 

Perkawinan, yang di antaranya adalah untuk melakukan perkawinan poligami 

menurut hukum Islam harus ada izin dari Pengadilan dan dikehendaki oleh 

suami istri. Pembatalan perkawinan tersebut juga dapat menimbulkan suatu 

akibat hukum terhadap suami isteri itu sendiri, anak-anak yang dilahirkan, 

serta harta kekayaan yang ada selama perkawinan itu berlangsung.
8
 

Selanjutnya, tesis Yola Ardiza yang berjudul “Akibat Hukum 

Pembatalan Perkawinan Poligami Tanpa Izin dan Kaitannya dengan Status 

Anak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi di Pengadilan 

Agama Klas I-A Medan)”, memberikan permasalahan yang lebih spesifik lagi, 

yakni berkaitan dengan masalah faktor penyebab terjadinya tuntutan 

pembatalan perkawinan poligami tanpa izin, pertimbangan hakim terhadap 

tuntutan pembatalan perkawinan poligami tanpa izin dan kedudukan anak dan 

tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan 

poligami yang dibatalkan tersebut. Tesis yang menggunakan pendekatan 

deskriptif analitis ini dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa faktor 

penyebab terjadinya tuntutan pembatalan perkawinan poligami tanpa izin 

tersebut adalah akibat pihak suami melakukan pernikahan keduanya tanpa 

seizin dan sepengetahuan isteri pertama. Selain itu, pengadilan telah 

merekayasa status pribadi si suami sebagai jejaka. Pertimbangan hakim 

terhadap tuntutan pembatalan perkawinan poligami tanpa izin adalah karena 

                                                           
8
 Elisa Adhayana, “Pembatalan Nikah Menurut Hukum Islam dan Akibat Hukumnya 

(Studi di Pengadilan Agama Pontianak)” Tesis tidak diterbitkan, S2 pada Program Magister 

Studi Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, (2006). 
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adanya kecacatan dalam pelaksanaan perkawinan yang melanggar ketentuan 

dalam UU Perkawinan, yakni dalam hal tidak terpenuhinya syarat perkawinan 

walaupun menurut ketentuan syari‟at Islam sudah dipenuhi oleh para pihak. 

Kedudukan anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan mempunyai 

kedudukan yang penuh sebagai anak sah, baik dalam arti yuridis maupun 

dalam arti sosial, baik anak itu lahir dari perkawinan pertama, kedua, maupun 

perkawinan selanjutnya, sehingga kedua orang tua tetap bertanggung jawab 

penuh terhadap anak tersebut.
9
 

Skripsi Nafilatul Laili yang berjudul “Proactive Coping Pada Janda 

Yang Bercerai Akibat KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)” 

memberikan gambaran bagaimana para janda mengatasi permasalahan setelah 

mereka bercerai. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa proactive coping 

merupakan strategi penanganan permasalahan yang bersifat multidimensi dan 

berpandangan ke depan serta mengintegrasikan proses kualitas pribadi dalam 

manajemen kehidupan. Rumusan yang diangkat dalam skripsi ini adalah 

bagaimana dinamika proactive coping pada janda bercerai akibat KDRT, 

faktor apa yang melatarbelakangi proactive coping, bagaimana tahapan 

terbentuknya proactive coping pada janda bercerai akibat KDRT, dan apa 

makna proactive coping pada janda bercerai akibat KDRT. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan proactive coping pada 

janda yang bercerai akibat KDRT, sehingga menjadi pribadi yang mampu 

                                                           
9
 Yola Ardiza, “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Poligami Tanpa Izin dan 

Kaitannya dengan Status Anak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi di 

Pengadilan Agama Klas I-A Medan)” Tesis tidak diterbitkan, S2 pada Program Magister Fakultas 

Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, (2010). 
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mengelola konfliknya dengan cara yang proactive. Penelitian ini merupakan 

penelitian lapangan dengan informan penelitian terdiri dari dua orang wanita 

dengan status janda cerai akibat KDRT. Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pengumpulan datanya dilakukan 

dengan cara observasi dan wawancara, sedangkan analisis datanya 

menggunakan pengkodean (coding). Hasil dari penelitian ini adalah pertama 

adanya penyelesaian masalah secara proactive di antara kedua informan, 

karena dinamika proactive yang hampir sama, yakni adanya proses ikhlas 

dalam menjalani permasalahan yang dijadikan dasar keyakinan untuk hidup 

sendiri. Kedua, faktor terbesar penentu proactive coping pada kedua informan 

dipengaruhi oleh kehadiran anak dan self efficacy. Ketiga, tahapan proactive 

coping yang dijalani informan adalah resource accumulation, recognition: 

attention dan detection potential stressor, initial appraisal, pre eliminary 

coping dan elicit and use feed back. Keempat, makna proactive coping 

digambarkan dengan adanya semangat bekerja dalam rangka menjalani peran 

dan tanggung jawab keluarga.
10

 

Selanjutnya skripsi Liza Adyani yang berjudul “Dinamika Resiliensi 

Wanita Pasca Perceraian (Studi Kasus Pada Wanita Yang Mengalami 

Kehamilan Tak Diinginkan)” yang mengangkat rumusan masalah mengenai 

dinamika resiliensi wanita yang bercerai yang sebelumnya mengalami 

kehamilan yang tak diinginkan. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa resiliensi 

adalah kemampuan yang dimiliki individu untuk beradaptasi dan tetap teguh 

                                                           
10

 Nafilatul Laili, “Proactive Coping Pada Janda Yang Bercerai Akibat KDRT 

(Kekerasan Dalam Rumah Tangga)” Skripsi tidak diterbitkan, S1 Jurusan Psikologi Fakultas Ilmu 

Sosial dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2013). 
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dalam situasi sulit. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan 

informan terdiri dari dua orang wanita. Penelitian ini menggunakan 

pengumpulan data dengan observasi dan wawancara, dan analisis datanya 

berupa kualitatif dengan model deskriptif. Hasil penelitian ini adalah adanya 

resiliensi yang sedikit dari wanita yang menjadi informan penelitian. 

Resiliensi informan pertama terlihat pada aspek optimisme, keyakinan diri, 

kemampuan regulasi emosi dan kemampuan mengendalikan impuls. 

Sedangkan resiliensi informan kedua terlihat pada aspek optimisme, 

keyakinan diri, kemampuan regulasi emosi, kemampuan meningkatkan diri, 

empati dan kemampuan menganalisis masalah. Proses resiliensi kedua 

informan dipengaruhi oleh karakter informan, tanggung jawab, dukungan 

keluarga, kehadiran anak, usia sewaktu bercerai, dan masa bercerai. Relisiensi 

bukanlah akhir dari penyesuaian diri informan pasca perceraian. Resiliensi 

adalah proses bagi informan untuk menata kembali hidupnya setelah 

perceraian agar dapat berfungsi kembali dengan lebih optimal dan lebih 

baik.
11

 

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, sejauh ini yang menjadi fokus 

penelitian adalah mengenai apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam 

memutus perkara pembatalan nikah dan akibat hukumnya, serta bagaimana 

informan bangkit kembali setelah mengalami keterpurukan akibat perceraian. 

Hal ini berbeda dengan apa yang penyusun angkat dalam tesis ini. Penyusun 

                                                           
11

 Liza Adyani, “Dinamika Resiliensi Wanita Pasca Perceraian (Studi Kasus Pada 

Wanita Yang Mengalami Kehamilan Tak Diinginkan)” Skripsi tidak diterbitkan, S1 Jurusan 

Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, (2011). 
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meneliti langsung di masyarakat untuk mengetahui faktor yang 

melatarbelakangi terjadinya pembatalan perkawinan dan dampak hukum serta 

psikologi sosial dari pembatalan perkawinan tersebut.   

 

E. Kerangka Teoretik  

Negara telah mengatur mengenai pembatalan perkawinan dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi 

Hukum Islam. Dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) disebutkan bahwa 

perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat 

untuk melangsungkan perkawinan.
12

 Syarat-syarat untuk melangsungkan 

perkawinan di antaranya adalah tidak melanggar larangan perkawinan. 

Larangan perkawinan ini dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu larangan 

yang bersifat tetap dan larangan yang berlaku sementara.
13

 Larangan yang 

bersifat tetap telah disebutkan dalam Al-Qur‟ān:  

وسبء سجٍال. دغٍذ بُ فبدشخ وٍقزبماّه  . ء االٍبقض سيفٌ ٍِ اىْسبموالرْنذىا ٍب ّنخ اثبؤ  

سذ واٍهزنٌ اىزً د االبوثْ د االربرنٌ واسىرنٌ وعَزنٌ وسيزنٌ وثْبعيٍنٌ اٍهزنٌ وثْ  

ٌ ٍِ ّسب ئنٌ اىزً مئجنٌ اىزً فً دجىعوعث عخ واٍهذ ّسبئنٌاعضعْنٌ واسىرنٌ ٍِ اىغض

واُ  جنٌاثْب ئنٌ اىظٌِ ٍِ اصي ئوٍنٌ وديفال جْبح عي صسيزٌ ثهِ فبُ ىٌ رنىّىا صسيزٌ ثهِ

14باُ هللا مبُ غفىعا عدٍَ . اال ٍب قض سيفِ رجَعىا ثٍِ االسزٍ  

                                                           
12

 Pasal 22. 
13

 Abdur Rahman I. Doi, Perkawinan dalam Syariat Islam, alih bahasa Zainudin dan 

Rusydi Sulaiman (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm.17. 
14

 An-Nisā’ (4): 22-23. Bandingkan dengan Kompilasi Hukum Islam Bab VI tentang 

Larangan Kawin Pasal 39. Dalam pasal ini disebutkan bahwa seorang pria dilarang 

melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita disebabkan karena tiga hal, yaitu karena 

pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan.  
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Selain larangan perkawinan yang bersifat tetap, ada pula larangan perkawinan 

yang bersifat sementara, artinya bahwa larangan ini sewaktu-waktu dapat 

berubah apabila keadaan telah berubah. Larangan perkawinan yang bersifat 

sementara tersebut adalah:
15

  

1. Seorang lelaki tidak boleh menikahi dua orang perempuan bersaudara 

pada suatu ketika yang bersamaan. Larangan ini berubah menjadi boleh 

apabila istrinya meninggal, kemudian dia mengawini saudara perempuan 

istrinya yang telah meninggal tersebut.  

2. Seorang lelaki tidak boleh menikahi perempuan yang telah bersuami. 

Firman Allah SWT: 

16
 واىَذصْذ ٍِ اىْسبء اال ٍب ٍينذ اٌَب ّنٌ 

Namun larangan ini hilang apabila perkawinan perempuan tersebut putus 

akibat bercerai atau suaminya meninggal, dan setelah habis masa 

‘iddahnya.  

3. Seorang laki-laki tidak boleh menikahi perempuan yang masih berada 

dalam masa ‘iddah. Larangan ini hilang setelah masa ‘iddah perempuan 

tersebut selesai.  

Dalam Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi 

Hukum Islam disebutkan bahwa ada beberapa hal yang dapat menjadikan 

perkawinan itu dapat dibatalkan, yaitu:  

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin istri;  

                                                           
15

 Abdurrahman I. Doi, Perkawinan dalam Syariat Islam, hlm. 19. 
16

 An-Nisā’ (4): 24.  
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2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri 

pria yang mafqud;  

3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam „iddah dari suami lain;  

4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana 

ditetapkan pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974; 

5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang 

tidak berhak;  

6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan;
17

 

  

7. Apabila terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.
18

  

Dalam KHI dijelaskan pula bahwa perkawinan dinyatakan batal demi 

hukum apabila:  

1. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad 

perkawinan karena telah memiliki empat orang istri;  

2. Suami menikahi mantan istri yang telah dili’annya;  

3. Suami menikahi mantan istrinya yang telah dijatuhi talak tiga, sedang 

mantan istrinya tersebut belum pernah menikah lagi dengan orang lain;  

4. Perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan 

darah, semenda dan sesusuan.
19

  

 

Suatu perkawinan tentu melahirkan beberapa akibat, baik kepada 

sesama pasangan, keluarga besar suami atau istri dan juga kepada anak-anak 

yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Masalah yang seringkali muncul 

apabila ada perceraian adalah harta bersama dan harta waris. Untuk 

mengantisipasi hal-hal yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan, 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mengatur mengenai hal ini, yakni 

pada Pasal 28 ayat (2). Pasal tersebut menyebutkan bahwa keputusan 

pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:  

1. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;  

                                                           
17

 Pasal 71.   
18

 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 27 ayat (2). 
19

 Pasal 70. 
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2. Suami atau istri yang bertindak dengan beritikad baik, kecuali terhadap 

harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan adanya perkawinan 

lain yang lebih dahulu;  

3. Orang-orang ketiga lainnya, sepanjang mereka memperoleh hak-hak 

dengan itikad baik.  

 

Dari pasal tersebut dapat dilihat bahwa pembatalan perkawinan tidak 

berpengaruh terhadap hak anak-anak yang telah dilahirkan, seperti hak anak 

dalam mendapatkan harta warisan. Hal ini dikuatkan lagi dalam KHI yang 

menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan 

hubungan hukum antara anak dengan orangtuanya.
20

 Batalnya suatu 

perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.
21

 Oleh karena itu, bagi 

para pihak yang ingin membatalkan perkawinan harus mengajukan 

pembatalan perkawinan ke pengadilan. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan telah mengatur tentang para pihak yang dapat 

mengajukan pembatalan perkawinan. Para pihak yang dapat mengajukan 

pembatalan perkawinan adalah:  

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;  

2. Suami atau istri; 

3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan; 

4. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan 

setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung 

terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.
22

 

 

Pembatalan perkawinan di samping memiliki dampak hukum, juga 

memiliki dampak secara psikologi sosial. Peneliti mendapatkan hal ini setelah 

melakukan observasi awal ke Dusun Iroyudan. Dampak psikologi sosial ini 

                                                           
20

 Pasal 76.   
21

 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 37. 
22

 Pasal 23. 
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terutama sekali terjadi pada korban dan keluarganya. Psikologi sosial adalah 

studi ilmiah yang memberikan gambaran tentang bagaimana orang berpikir, 

mempengaruhi, dan berhubungan dengan orang lain.
23

 Psikologi sosial tidak 

dapat lepas dari adanya situasi sosial atau interaksi sosial dan fokusnya adalah 

perilaku individu.
24

 Menurut S. Stanfeld Sargent ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi interaksi sosial:
25

 

a. Hakikat situasi sosial (The Nature of Social Situation). Pengaruh ini 

dapat dibagi menjadi dua bagian penting, yakni direct social situation 

(situasi sosial yang terbentuk karena hubungan antar individu di 

dalamnya) dan social symbol (situasi sosial yang terbentuk karena 

hubungan kebendaan). 

b. Kekuasaan norma-norma yang diberikan oleh kelompok sosial (The 

Norms Prevaling in Any Given Social Group). Suatu kelompok sosial 

tentu memiliki norma-norma sosial, seperti adat kebiasaan, nilai-nilai, 

sikap dan pola tingkah laku yang dimiliki dan harus dipelajari oleh 

anggota kelompok. Norma-norma ini memiliki pengaruh yang besar 

terhadap anggota kelompok tersebut. 

c. Kecenderungan kepribadian sendiri (The Own Personality Trend). 

Setiap individu akan bertingkah laku sesuai dengan kecenderungan 

                                                           
23

 Shelley E. Taylor, dkk., Psikologi Sosial Edisi Ke-XII (Jakarta: Prenada Media 

Group, 2012), hlm. 3. 
24

 Bimo Walgito, Psikologi Sosial (Suatu Pengantar) (Yogyakarta: ANDI, 2003), 

hlm. 7. 
25

 Slamet Santoso, Teori-Teori Psikologi Sosial (Bandung: Refika Aditama, 2010), 

hlm. 199-201. 
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kepribadian mereka yang telah terbentuk sebelumnya dalam 

melakukan interaksi sosial. 

d. Kecenderungan sementara individu (A Person’s Transitory 

Tendences). Kehidupan individu tidak selamanya bersifat normal, ada 

saatnya mereka mengalami keadaan yang bersifat sementara. Keadaan 

yang bersifat sementara ini dapat berpengaruh terhadap individu dalam 

berinteraksi sosial. 

e. Proses menanggapi dan menafsirkan situasi sosial (The Process of 

Perceiving and Interpretating a Situation). Dalam menghadapi situasi 

sosial, setiap individu atas dasar usia, pendidikan, dan pengalamannya 

dituntut untuk memahami dan menafsirkan situasi tersebut sehingga ia 

dapat bertingkah laku sesuai dengan situasinya itu.  

Dampak psikologi sosial terhadap pembatalan perkawinan yang terjadi 

di Dusun Iroyudan terlihat dari rasa kekecewaan yang dialami korban dan 

keluarganya, yang kemudian berpengaruh terhadap interaksi mereka dengan 

masyarakat sekitar. Dalam disiplin ilmu Psikologi Sosial ada salah satu 

bahasan menarik yang berkaitan dengan kekecewaan, yakni frustration and 

defence mechanism (kekecewaan dan mekanisme pertahanan). Menurut David 

Krech dan Richard S. Crutchfield, yang dimaksud kekecewaan adalah apabila 

kemajuan terhadap suatu tujuan dihalangi dan ketegangan yang mendasari 

tidak terpecahkan.
26

 J. Dollard menyebutkan bahwa ada kaitan yang jelas 

antara kekecewaan dengan tingkah laku. J. Dollard menguraikan sebagai 

                                                           
26

 Ibid., hlm. 122. 
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berikut: (1) Frustation (kekecewaan), adalah suatu keadaan terhalangnya 

pemenuhan suatu motive. (2) Emotion (perasaan), yakni suasana individu yang 

mengalami kekecewaan yang biasanya bersifat negative. (3) Habit or 

mechanism (kebiasaan atau mekanisme), yaitu suatu upaya individu untuk 

mengatasi kekecewaan yang biasanya melalui kebiasaan individu bertingkah 

laku atau mencari cara-cara baru yang lebih tepat. (4) Overt behavior (tingkah 

laku nyata), yaitu tingkah laku yang tampak sebagai upaya individu untuk 

mengatasi kekecewaan.
27

 

David Krech dan Richard S. Crutchfield menyebutkan paling tidak ada 

empat hal yang menyebabkan individu frustasi, yaitu: 

1. The physical environment, yakni sumber-sumber yang berasal dari 

lingkungan fisik. 

2. The biological limitation, yakni sumber penyebab frustasi yang berasal 

dari keterbatasan biologis individu itu sendiri. 

3. Psychological complexity, sumber penyebab frustasi yang berasal dari 

suasana psikologis dalam diri individu yang kompleks dan bertentangan 

akibat ketidaksesuaian lingkungan psikologis dengan kebutuhan dan 

tuntutan. 

4. The social environment, yakni sumber  frustasi yang berasal dari lingkaran 

yang menyebabkan individu mengalami frustasi dalam bertingkah laku 

sosial.
28
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 Ibid., hlm. 122-123. 
28

 Ibid., hlm. 123-124. 
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F. Metode Penelitian 

Dalam penyusunan tesis ini, penyusun menggunakan metode 

penelitian sebagai berikut: 

1. Tempat dan waktu penelitian 

Daerah yang menjadi tempat penelitian adalah Dusun Iroyudan, Desa 

Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul. Penelitian ini 

dilakukan dalam rentang waktu selama satu tahun untuk observasi, 

wawancara, dan pengumpulan data lainnya. 

2. Jenis penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun tesis ini adalah 

penelitian lapangan (field research). Artinya, peneliti terjun langsung ke 

masyarakat untuk meneliti lebih jauh lagi tentang pembatalan perkawinan 

ini. 

3. Sifat penelitian  

Sifat penelitian dalam tesis ini adalah deskriptif-analitis,
29

 yaitu 

penyusun mendeskripsikan mengenai kasus pembatalan perkawinan yang 

terjadi, menjelaskan mengapa pembatalan perkawinan itu dapat terjadi, 

kemudian menganalisis data tentang pembatalan perkawinan tersebut. 

Analisis akan difokuskan pada dampak hukum dan psikologi sosial dari 

pembatalan perkawinan tersebut. Dampak hukum yang dimaksud di sini 

bertujuan untuk melihat apa saja akibat hukum yang timbul dari 

                                                           
29

 Artinya hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, 

mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti. Soerjono Soekanto, Pengantar 
Penelitian Hukum (Jakarta:UI Press, 1986), hlm. 10. 
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pembatalan perkawinan, sedangkan dampak psikologi sosial bertujuan 

untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembatalan perkawinan tersebut 

terhadap korban dan keluarganya terutama dalam melakukan interaksi 

sosial sehari-hari di masyarakat. 

4. Teknik Pengumpulan data  

Penyusun menggunakan beberapa metode dalam mengumpulkan data, 

yakni: 

a. Observasi.  

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala 

yang diselidiki.
30

 Peneliti melakukan observasi di Dusun Iroyudan, 

Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul. Beberapa hal 

yang menjadi obyek pengamatan di antaranya adalah mengenai adat 

budaya dan pola hubungan masyarakat setempat, serta dampak 

psikologi sosial dari adanya pembatalan perkawinan tersebut terhadap 

korban dan keluarganya. Beberapa cara yang penulis lakukan dalam 

melakukan observasi adalah membaur dan berinteraksi dengan 

masyarakat Dusun Iroyudan, seperti dengan mengikuti pengajian dan 

perkumpulan yang diadakan oleh masyarakat dusun tersebut.  

b. Interview (wawancara).  

Interview (wawancara) adalah percakapan yang dilakukan oleh dua 

orang atau lebih yaitu pewawancara yang akan mengajukan pertanyaan 
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 M.d Supardi, Metodologi Penelitian (Mataram: Yayasan Cerdas Press, 2006), 

hlm. 88.  
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dan orang yang akan diwawancarai yang akan memberikan jawaban 

atas pertanyaan yang diajukan.
31

 Dengan kata lain, wawancara 

(interview) adalah usaha mengumpulkan informasi dengan 

mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara 

lisan pula. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan 

keluarga RH yang berinisiatif melakukan pembatalan terhadap 

pernikahan anaknya. Dari keluarga RH, peneliti mencari tahu tentang 

kronologi pembatalan perkawinan. Peneliti juga mewawancarai tokoh 

masyarakat setempat, seperti Kepala Dukuh Iroyudan, dan penduduk 

di sekitar tempat tinggal RH. Dari wawancara ini, peneliti menggali 

lebih dalam lagi informasi mengenai penyebab terjadinya pembatalan 

perkawinan dan bagaimana pengaruhnya terhadap korban maupun 

keluarganya. Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Dukuh 

karena Kepala Dukuh yang membantu proses perkawinan dan 

pembatalan perkawinan di pengadilan. Asumsi awal peneliti bahwa 

selain pihak keluarga, Kepala Dukuh juga mengetahui kronologi 

pembatalan perkawinan tersebut. Peneliti melakukan wawancara 

dengan penduduk setempat untuk mengetahui apakah pembatalan 

perkawinan tersebut berpengaruh terhadap interaksi sosial korban 

maupun keluarganya dalam masyarakat. 
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 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, cet.ke-14 (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2001), hlm. 186. 
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c. Telaah dokumen. 

Telaah dokumen atau juga disebut teknik dokumentasi adalah 

cara pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen, yakni 

peninggalan tertulis, arsip-arsip, akta, ijazah, rapor, peraturan 

perundangan, buku harian, surat-surat pribadi, catatan biografi, dan 

lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti.
32

 

Dalam penelitian ini, peneliti menelusuri dokumen yang tercatat di 

Pengadilan Agama Kabupaten Bantul terkait putusan pembatalan 

perkawinan tersebut. Selanjutnya, peneliti menelusuri catatan 

perkawinan korban di KUA Pajangan. Selain itu, peneliti juga mencari 

data bahan tertulis berupa buku mengenai psikologi sosial, dokumen, 

dan bahan-bahan yang sesuai dan mendukung penelitian ini. 

5. Pendekatan Penelitian  

a. Pendekatan yuridis yaitu cara pendekatan masalah berdasarkan 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur 

masalah perkawinan, yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan 

Kompilasi Hukum Islam. Pendekatan ini digunakan untuk melihat 

bagaimana perundang-undangan mengatur masalah pembatalan 

perkawinan dan dampaknya. 

b. Pendekatan psikologi sosial, yaitu cara pendekatan masalah 

berdasarkan teori-teori  psikologi sosial. Dengan pendekatan psikologi 

sosial ini diharapkan mampu melihat kasus pembatalan perkawinan ini 

                                                           
32

Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan 
Penelitian (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 226. 
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secara lebih mendalam, terutama kaitannya dengan dampak psikologi 

sosial pembatalan perkawinan terhadap korban dan keluarganya.   

6. Analisis data  

Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan analisis data 

kualitatif yang kemudian dipadukan dengan cara deduktif.
33

 Dalam hal ini 

penyusun bertitik tolak dari ketentuan pembatalan perkawinan dan 

dampaknya yang bersifat umum yang diatur dalam nash Al-Qur‟ān, 

undang-undang, dan teori-teori psikologi sosial, kemudian ditarik 

kesimpulan yang bersifat khusus, yaitu dampak hukum dan psikologi 

sosial dari pembatalan perkawinan yang terjadi di Dusun Iroyudan.  

 

G.  Sistematika Pembahasan  

Agar pembahasan dalam tesis ini sistematis, maka penyusun membagi 

menjadi beberapa bab sebagai berikut:  

Pembahasan dimulai dengan bab pertama yaitu pendahuluan yang 

bertujuan untuk mengantarkan pada pembahasan tesis secara keseluruhan. Bab 

ini terdiri dari latar belakang masalah sebagai landasan atau alasan pemilihan 

judul, pokok masalah yang dijadikan dasar penelitian terhadap objek yang 

diteliti untuk dicari jawabannya, tujuan dan kegunaaan penelitian, telaah 

pustaka yang memaparkan data-data yang menjadi rujukan dalam penelitian, 

                                                           
33

 Yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, 

selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik 

kesimpulan dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus (deduktif). Soerjono 

Soekanto, Pengantar Penelitian, hlm. 10. 



25 

 

 
 

kerangka teoretik yang menjelaskan teori atau pendekatan yang digunakan, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan.  

Bab kedua memuat deskripsi umum pembatalan perkawinan dan 

dampak psikologi sosial. Bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama 

membahas tentang pembatalan perkawinan. Dalam sub bab ini dibahas 

mengenai pembatalan perkawinan dalam perundang-undangan yang 

pembahasannya meliputi pembatalan perkawinan dalam UU No.1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan dan Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Penyebaran 

Kompilasi Hukum Islam, dan pendapat para ulama tentang pembatalan 

perkawinan yang difokuskan pada pendapat ulama empat madzhab 

mu‟tabaroh dan putusan Majelis Ulama Indonesia. Sub bab kedua membahas 

tentang dampak psikologi sosial. Dalam bab ini dibahas mengenai pengertian 

dampak psikologi sosial yang dimaksud dalam tesis ini, interaksi sosial dan 

kekecewaan dan mekanisme pertahanan. 

Bab ketiga memuat tentang kasus pembatalan perkawinan di Dusun 

Iroyudan Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul. Bab ini 

membahas tiga sub bab, yaitu gambaran umum Dusun Iroyudan, kronologi 

pembatalan perkawinan di dusun Iroyudan, dan pendapat tokoh masyarakat. 

Gambaran umum Dusun Iroyudan perlu diuraikan di sini untuk melihat seperti 

apa kehidupan dan tatanan sosial masyarakat di dusun tersebut. Uraian ini 

diawali dengan mendeskripsikan tentang wilayah yang dijadikan sebagai 

tempat penelitian dan juga kondisi sosial kemasyarakatan Dusun Iroyudan 

Desa Guwosari yang bertujuan untuk mengetahui keadaan demografi daerah 



26 

 

 
 

tersebut dan juga kondisi sosial kemasyarakatannya. Selanjutnya, penyusun 

mendeskripsikan pembatalan perkawinan yang terjadi di Dusun Iroyudan, dan 

pendapat tokoh masyarakat untuk mengetahui kejadian sebenarnya tentang 

pembatalan tersebut. Dengan demikian, penyusun berharap akan mudah bagi 

penyusun untuk menganalisanya dalam bab selanjutnya. 

Bab keempat merupakan analisis terhadap pembatalan perkawinan di 

Dusun Iroyudan Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul. Bab 

ini dimulai dengan analisis terhadap aspek yuridis dari pembatalan tersebut, 

yang didasarkan pada UU No.1 Tahun 1974 dan Inpres No.1 Tahun 1991. 

Selanjutnya penyusun menganalisis tentang aspek psikologi sosial dari 

pembatalan perkawinan tersebut sesuai dengan teori-teori yang telah 

dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya. 

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan umum dari 

tesis ini secara keseluruhan. Ini dimaksudkan sebagai penegasan jawaban atas 

pokok permasalahan yang telah dikemukakan dan saran-saran yang kemudian 

diakhiri dengan daftar pustaka sebagai rujukan serta beberapa lampiran yang 

dianggap relevan.  
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BAB II 

DESKRIPSI UMUM PEMBATALAN PERKAWINAN 

 

A. Pembatalan Perkawinan  

1. Pembatalan Perkawinan dalam Peraturan Perundangan 

a. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

Pembatalan perkawinan dalam UU No.1 tahun 1974 diatur 

dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28. Dalam Pasal 22 disebutkan 

bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak 

memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dari 

pengertian kata “dapat” dalam pasal ini dapat diambil suatu 

pemahaman bahwa perkawinan tersebut dapat menjadi batal dan tidak 

batal (perkawinan dapat terus berlangsung), sepanjang ketentuan 

hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.  

Berkaitan dengan syarat-syarat perkawinan, dari beberapa pasal 

dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

dijelaskan bahwa  perkawinan dianggap sah apabila memenuhi syarat-

syarat sebagai berikut:
34

 

1. Perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan 

kepercayaan; 

2. Perkawinan harus dicatat atau didaftarkan kepada pejabat atau 

instansi yang berwenang; 

3. Perkawinan didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai; 

4. Perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus 

mendapat izin dari kedua orang tuanya atau walinya, atau 

                                                           
34

 Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia 
Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif  (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 49-50. 
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pengadilan yang menentukan perizinan perkawinan tersebut 

apabila tidak ada pihak keluarga yang menyatakan pendapat 

mereka tentang izin perkawinan tersebut; 

5. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 

19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, kecuali 

ada dispensasi lain dari pihak pengadilan; 

6. Perkawinan dilangsungkan antara dua orang yang tidak ada 

hubungan darah baik dari garis keturunan lurus ke atas atau ke 

bawah, maupun menyamping dan tidak ada hubungan semenda dan 

hubungan sesusuan, serta hubungan karena perkawinan yaitu 

beberapa saudara dari pihak istrinya, dalam hal seorang suami 

beristri lebih dari seorang; 

7. Perkawinan tidak sah apabila dilakukan oleh seorang yang masih 

terikat tali perkawinan dengan orang lain kecuali ada pengecualian 

dari pengadilan; 

8. Perkawinan tidak sah apabila dilakukan oleh pasangan suami istri 

yang telah bercerai dua kali, kecuali agama dan kepercayaannya 

menentukan lain.  

 

Pasal lain mengenai pembatalan perkawinan dalam UU No. 1 

Tahun 1974, yakni Pasal 24, 26 dan 27 menyebutkan tentang syarat-

syarat pengajuan pembatalan perkawinan. Dalam Pasal 24 disebutkan: 

“Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan 

salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya 

perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, 

dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 

Undang-undang ini.”
35

 

 

Selanjutnya dalam Pasal 26 ayat (1) disebutkan bahwa suatu 

perkawinan dapat dimintakan pembatalannya apabila perkawinan 

tersebut dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang 
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 Pasal 3 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 berbunyi: “Pengadilan, dapat memberi izin 

kepada suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang 

bersangkutan.” Sedangkan Pasal 4 UU ini mengatur mengenai syarat seorang suami yang akan 

beristeri lebih dari seorang. Lebih lengkapnya, bunyi Pasal 4 tersebut: (1) Dalam hal seorang 

suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-

undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat 

tinggalnya. (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada 

suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: a) isteri tidak dapat menjalankan 

kewajibannya sebgai isteri; b) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan; c) isteri tidak dapat melahirkan keturunan.  
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tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan 

tanpa dihadiri oleh dua orang saksi. Pengajuan pembatalan perkawinan 

juga dapat dilakukan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah 

ancaman yang melanggar hukum dan apabila pada waktu 

berlangsungnya perkawinan, terjadi salah sangka mengenai diri suami 

atau isteri.
36

 

Adapun para pihak yang dapat mengajukan pembatalan 

perkawinan, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 23
37

 yaitu: 

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau 

isteri; 

2. Suami atau isteri;
38

 

3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum 

diputuskan; 

4. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 undang-undang ini 

dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara 

langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah 

perkawinan itu putus. 

Para pemohon yang akan mengajukan pembatalan perkawinan 

mengajukan permohonan pembatalan tersebut ke Pengadilan di daerah 

                                                           
36

 Pasal 27. 
37

 Dalam Pasal 26 ayat (1), dibagian akhir disebutkan pula mengenai pihak-pihak 

yang dapat memintakan pembatalan perkawinan, yaitu para keluarga dalam garis keturunan lurus 

ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri. 
38

 Khusus untuk suami atau isteri, hak mereka untuk membatalkan perkawinan 

berdasarkan alasan dalam ayat (1) Pasal 26 menjadi gugur apabila mereka telah hidup bersama 

sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat 

perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah. Sebagaimana 

tertuang dalam Pasal 26 ayat (2). 
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hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal 

kedua suami isteri, suami atau isteri.
39

 Hal ini dimaksudkan untuk 

memberikan kemudahan bagi para pihak yang akan mengajukan 

pembatalan perkawinan, sebab mereka memiliki beberapa opsi 

pengadilan agama daerah mana yang akan mereka tuju untuk 

menangani kasus pembatalan perkawinan yang mereka ajukan.  

Suatu perkawinan dinyatakan batal setelah keputusan 

Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak 

saat berlangsungnya perkawinan.
40

 Keputusan pembatalan perkawinan 

ini, sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 28 ayat (2), tidak berlaku 

surut terhadap: 

1. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; 

2. suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali 

terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan 

atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu; dan  

3. orang-orang ketiga lainnya yang tidak termasuk dalam 1 dan 2 

sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik 

sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan 

hukum tetap. 
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 Pasal 25. 
40

 Pasal 28 ayat (1). 
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b. Dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan 

Kompilasi Hukum Islam  

Pembatalan perkawinan dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 

tentang penyebarluasan hukum Islam diatur dalam Pasal 70-76. Secara 

eksplisit, pembatalan perkawinan yang diatur dalam Inpres ini 

memiliki dua pengertian, yaitu pembatalan perkawinan yang memang 

batal demi hukum dan perkawinan yang dapat dibatalkan (bersifat 

relatif). 

Perkawinan yang batal demi hukum diatur dalam Pasal 70, 

yang menyebutkan bahwa perkawinan batal demi hukum apabila: 

1. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan 

akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri, sekalipun 

salah satu dari keempat orang isterinya itu dalam ‘iddah talak raj’i; 

2. Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah dili’annya; 

3. Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah dijatuhi tiga kali 

talak olehnya, kecuali bila bekas isterinya tersebut pernah menikah 

dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba’da dukhul dari 

pria tersebut dan telah habis masa ‘iddahnya; 

4. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai 

hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu 

yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang 

No. 1 Tahun 1974, yaitu: 

a. Berhubungan darah dalam garis lurus ke bawah atau ke atas; 
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b. Berhubungan darah dalam garis lurus keturunan menyamping, 

yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua 

dan antara seorang dengan saudara neneknya; 

c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, ibu 

dan ayah tiri; 

d. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak 

sesususan, dan bibi atau paman sesusuan;    

5. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan 

dari isteri atau isteri-isterinya. 

Selanjutnya, Pasal 71 menjelaskan mengenai perkawinan yang 

dapat dibatalkan (bersifat relatif), yaitu: 

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama; 

2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih 

menjadi isteri pria yang mafqud; 

3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam dalam iddah dari 

suami lain; 

4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana 

ditetapkan pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
41

 

5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali 

yang tidak berhak; 

6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. 

                                                           
41

 Yang dimaksud batas umur perkawinan dalam Pasal 7 UU No.1 Tahun 1974 

adalah sebagaimana tertera dalam ayat (1), yakni perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria 

sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 

(enam belas) tahun. 
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Pasal selanjutnya, yakni Pasal 72 juga masih membicarakan 

mengenai perkawinan yang dapat dibatalkan. Dalam pasal tersebut 

disebutkan bahwa seorang suami atau isteri dapat mengajukan 

permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan 

dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum dan pada 

waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka 

mengenai diri suami atau isteri. Namun hak suami atau isteri untuk 

membatalkan perkawinan menjadi gugur apabila ancaman 

sebagaimana yang tersebut di atas telah berhenti, atau yang bersalah 

sangka menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu enam bulan 

setelah itu, mereka masih tetap hidup bersama sebagai suami isteri dan 

tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan 

pembatalan.
42

 

Walaupun terdapat kecacatan dalam syarat perkawinan, namun 

tidak semua orang yang mengetahui cacat tersebut dapat mengajukan 

pembatalan perkawinan. Dalam Pasal 73 disebutkan tentang para pihak 

yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, yaitu: 

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah 

dari suami isteri, seperti kakek, paman dan cucu; 

2. Suami atau isteri; 

3. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan 

menurut undang-undang, seperti petugas KUA; 
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 Pasal 72 ayat (3). 
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4. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat 

dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan 

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 

67,
43

 seperti suami atau isteri yang masih terikat dalam perkawinan 

dengan salah seorang dari suami isteri yang akan dibatalkan 

perkawinannya. 

Untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, para 

pihak dapat mendatangi Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat 

tinggal suami atau isteri atau tempat perkawinan dilangsungkan. 

Misalnya, suami isteri tersebut menikah di Sleman, kemudian setelah 

menikah mereka tinggal di Bantul, maka mereka atau para pihak yang 

berkepentingan dapat mengajukan permohonan pembatalan 

perkawinan di Pengadilan Agama Sleman atau Pengadilan Agama 

Bantul. Setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan 

hukum yang tetap, maka perkawinan tersebut mulai batal. Namun 

berlakunya pembatalan tersebut dimulai sejak berlangsungnya 

perkawinan. 

Selanjutnya dalam Pasal 75 dijelaskan mengenai akibat dari 

adanya pembatalan perkawinan tersebut. Pasal ini menyebutkan bahwa 

keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap: 

1. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau isteri 

murtad; 
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 Pasal 67 yang dimaksud menjelaskan tentang pencabutan pencegahan perkawinan 

pada Pengadilan Agama oleh yang mencegah atau dengan putusan Pengadilan Agama. 
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2. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; 

3. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan 

beri‟tikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan 

mempunyai kekuatan hukum yang tetap; 

Kemudian apabila ada pertanyaan seputar bagaimana hubungan 

hukum antara anak dengan orangtuanya, maka dalam Kompilasi 

Hukum Islam diperjelas bahwa pembatalan perkawinan tidak akan 

memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orangtuanya.
44

 

Artinya, anak masih mendapatkan hak-haknya dari orangtuanya, 

seperti nafkah dan warisan. 

2. Pendapat Para Ulama tentang Pembatalan Perkawinan 

a. Ulama Empat Madzhab Mu’tabaroh 

Perkawinan yang dapat dibatalkan dalam kajian fiqh klasik 

dikenal dengan nikah fasid atau nikah batil. Ada beberapa ulama 

madzhab yang membedakan antara nikah fasid dengan nikah batil, 

seperti ulama‟ Madzhab Hanafi dan Syafi‟i. Namun, ada pula ulama 

madzhab yang menyamakan pengertian keduanya, sebagaimana ulama 

Madzhab Maliki. Ulama‟ madzhab satu dengan yang lain berbeda 

pendapat mengenai pengertian dan klasifikasi nikah fasid dan nikah 

batil. Mereka tidak berada dalam satu kesepakatan, artinya suatu 

perkawinan yang menurut satu ulama‟ madzhab dinyatakan batal, 

belum tentu menurut ulama‟ madzhab yang lain juga batal. Perbedaan 
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 Pasal 76. 
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ini dilatarbelakangi oleh perbedaan pendapat dalam hal menentukan 

syarat dan rukun pernikahan.
45

 

Klasifikasi nikah fasid dalam perspektif ulama 4 madzhab 

mu’tabaroh: 

1. Menurut Madzhab Hanafi 

Menurut Madzhab Hanafi, nikah fasid adalah nikah yang tidak 

lengkap syarat-syarat sahnya. Ada enam macam perkawinan yang 

menurut ulama Madzhab Hanafi masuk dalam kategori nikah fasid, 

yaitu:
46

 

a. Nikah tanpa saksi. 

b. Nikah mut’ah. 

c. Nikah dengan cara menghimpun lima wanita dalam satu akad. 

d. Nikah dengan cara menghimpun seorang wanita dengan 

saudara kandungnya atau bibinya. 

e. Nikah dengan seorang wanita yang ternyata masih bersuami. 

f. Nikah dengan salah seorang mahramnya, karena tidak 

mengetahui bahwa hal itu dilarang oleh syari‟at. 

Pernikahan fasid tidak mempunyai status hukum sebelum 

terjadi hubungan intim. Dalam pernikahan fasid, hubungan intim 

tidak diperbolehkan, tidak wajib membayar mahar dan nafkah 

kepada wanita, tidak wajib menunaikan iddah, tidak ada penasaban 

                                                           
45

 M.Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam (Jakarta: Amzah, 

2012), hlm. 88. 
46

 Wahbah Az-Zuhaili>, Al-Fiqh Al-Isla>mi> wa Adillatuh, jilid 7 (Damsyiq: Da>r al-

Fikr, 1985), hlm. 109. 
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anak kepada suami dan tidak ada hak saling mewarisi antara suami 

dan isteri.
47

 

Bagi suami isteri yang berada dalam pernikahan fasid 

diwajibkan untuk berpisah dengan sendirinya. Jika tidak dilakukan, 

maka perkara tersebut diserahkan kepada hakim agar hakim dapat 

memisahkan mereka berdua. Apabila telah terjadi hubungan suami 

isteri, maka itu merupakan kemaksiatan dan keduanya wajib 

dipisahkan. Namun, keduanya tidak dapat dikenai hukuman had 

perzinahan. Dalam hal ini, seorang hakim hanya memberikan ta’zir 

(hukuman dera) yang dapat dianggap sebagai peringatan kepada 

keduanya karena dalam pernikahannya terdapat syubhat 

(ketidakjelasan) akad, dan hukuman had terhalang oleh syubhat 

tersebut. Hukuman had wajib dikenakan jika terjadi hubungan 

intim dengan mahram, karena menikahi mahram yang diharamkan 

selamanya tidak mungkin terjadi syubhat. Demikian juga apabila 

terjadi hubungan intim dengan isteri orang lain dan perempuan 

yang masih dalam iddah, padahal ia mengetahui keharamannya, 

maka wajib dikenakan hukuman had.
48

 

Bersenggama dalam pernikahan yang rusak menyebabkan 

berlakunya hukum-hukum berikut: a) wajib membayar mahar, b) 

tetapnya nasab anak dari suami (lelaki), jika ada, c) wajib iddah 

atas perempuan tersebut, dimulai dari waktu pemisahan antara 
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 Ibid., hlm. 109 
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 Ibid., hlm. 109-110. 
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keduanya, d) tetapnya hubungan mahram sebab mushaharah, 

diharamkan bagi seorang laki-laki menikah dengan keluarga isteri 

dan furu’nya. Demikian pula sebaliknya.
49

 

Ulama‟ Madzhab Hanafi cenderung membedakan istilah 

fasid dan batil. Menurut kalangan ulama‟ Madzhab Hanafi, sesuatu 

dikatakan fasid apabila kecacatan dan kerusakannya terletak pada 

sifat dari beberapa sifat akad di luar esensi rukun, sedangkan 

sesuatu dikatakan batil apabila kecacatan dan kerusakannya 

terdapat pada asas akad yang berupa rukun suatu perbuatan. Dari 

pengertian ini, beberapa perkawinan yang masuk dalam kategori 

nikah batil adalah:
50

 

a. Nikahnya anak-anak yang belum dewasa. 

b. Nikah yang menggunakan sighat mustaqbal, seperti saya akan 

terima nikahnya. 

c. Nikah dengan mahramnya, seperti saudara atau bibi. 

d. Nikah dengan wanita yang masih berada pada suatu ikatan 

perkawinan dengan laki-laki lain, dengan syarat telah diketahui 

bahwa wanita tersebut telah menikah, 

e. Nikah antara muslimah dengan laki-laki non muslim. 

f. Nikah antara lelaki muslim dengan wanita yang bukan ahlul 

kitab, seperti wanita atheis atau beragama majusi. 

                                                           
49 Ibid., hlm. 110-111. 
50 Ibid., hlm. 112. 
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Hukum pernikahan yang batil adalah bahwa pernikahan ini 

tidak mengakibatkan konsekuensi apapun sebagaimana pernikahan 

yang sah. Oleh karena itu, si lelaki tidak dihalalkan menggauli si 

perempuan, tidak wajib membayar mahar, memberi nafkah, tidak 

ada masa iddah, dan tidak dapat saling mewarisi. Hakim berhak 

memisahkan keduanya secara paksa jika terjadi hubungan intim di 

antara mereka.
51

 

2. Menurut Madzhab Maliki 

Menurut ulama‟ Madzhab Maliki, nikah fasid maupun nikah 

batil memiliki pengertian yang sama. Nikah fasid atau batil 

menurut kalangan Madzhab Maliki adalah nikah yang di dalamnya 

terdapat unsur cacat, baik menyangkut rukun maupun syaratnya. 

Nikah fasid atau batil ini terbagi menjadi dua, yakni:
52

 

a. Jenis nikah fasid yang telah disepakati oleh para imam 

madzhab tentang kefasidannya, seperti menikahi salah satu 

mahram dari satu keturunan atau sepersusuan. 

b. Jenis nikah fasid yang masih diperselisihkan kefasidannya, 

yaitu pernikahan yang dianggap rusak oleh ulama‟ Malikiah 

dan dianggap sah menurut sebagian ahli fikih, dengan syarat 

perselisihannya dianggap berat, seperti pernikahan orang yang 

sakit. Menurut pendapat yang masyhur dari kalangan Malikiah, 

pernikahan seperti ini tidak diperbolehkan. Namun, jika 
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perbedaan pendapat itu ringan, seperti nikah mut’ah atau 

menikahi isteri yang kelima, maka mereka sepakat mengatakan 

bahwa nikah tersebut rusak. 

Ada beberapa macam pernikahan fasid yang masih 

diperselisihkan oleh para ulama‟, yaitu:
53

 

a. Nikah syighar. Nikah syighar adalah pernikahan dengan 

cara seorang lelaki menikahkan perempuan yang ada dalam 

tanggungannya (putrinya atau saudara perempuannya) 

dengan seseorang, dengan syarat orang tersebut 

menikahkannya dengan perempuan yang ada dalam 

tanggungannya juga. Di antara keduanya tidak ada mahar. 

Pernikahan seperti ini menurut pandangan para ulama‟ 

tidak boleh dilakukan, karena syariat telah melarangnya, 

dan juga karena tidak ada mahar. Mereka berselisih 

pendapat jika pernikahan ini terjadi, apakah dapat disahkan 

dengan adanya mahar mitsli (sepadan) atau tidak. Jumhur 

ulama‟ berpendapat bahwa perkawinan tersebut tidak bisa 

disahkan dan cacat selamanya. Sedangkan ulama Hanafiah 

mengatakan bahwa pernikahan syighar dengan mahar mitsli 

hukumnya sah, tetapi makruh. 

b. Nikah mut’ah. Nikah mut’ah adalah pernikahan yang 

dilakukan dengan cara seorang lelaki berkata kepada 
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seorang wanita, “aku nikahi kamu nikah mut‟ah selama 

sekian lama.” Jumhur ulama‟ mengatakan bahwa nikah 

seperti ini tidak sah. Namun, Syi‟ah menyatakan bahwa 

nikah semacam ini sah dan lazim sebab menurutnya 

pernikahan itu tidak akan batal sebab adanya syarat-syarat 

yang rusak. 

c. Mengkhitbah perempuan yang sudah dikhitbah oleh orang 

lain. Menurut jumhur ulama‟ pernikahannya nanti dianggap 

sah. Alasannya adalah larangannya bukan ditujukan kepada 

akad nikah itu, tetapi ditujukan kepada perkara di luar 

esensi nikah, sehingga tidak membatalkan akad. Namun 

menurut Imam Malik, suami isteri tersebut wajib 

dipisahkan sebelum melakukan hubungan intim. 

d. Nikah muhallil, yaitu pernikahan yang dimaksudkan untuk 

menghalalkan kembali wanita yang telah ditalak tiga, agar 

dapat dinikahi oleh mantan suaminya. Menurut Abu 

Hanifah dan ulama‟ Syafi‟iah, pernikahan tersebut sah 

sekalipun pelakunya berdosa, karena secara zahir, rukun 

dan syarat akadnya telah sempurna. 

Hukum-hukum yang ada dalam pernikahan yang rusak 

dan tidak sah adalah sebagai berikut:
54
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a. Diharamkan dan wajib membatalkannya secara langsung, 

untuk menghindari perbuatan maksiat. Jika dibatalkan, 

maka tidak ada hak apapun bagi perempuan, baik akadnya 

merupakan akad yang telah disepakati kerusakannya 

ataupun yang masih diperselisihkan. 

b. Tetapnya hubungan kemahraman mushaharah. 

c. Seorang wanita diwajibkan ber-iddah jika ia telah 

berhubungan intim dengan suaminya. Masa iddahnya 

dimulai sejak mereka dipisahkan. 

3. Menurut Madzhab Syafi‟i 

Kalangan ulama Madzhab Syafi‟i memberikan pengertian 

nikah fasid sebagai suatu akad yang cacat syaratnya, sedangkan 

nikah batil adalah suatu akad yang cacat rukunnya. Nikah fasid 

atau batil terbagi menjadi Sembilan, yaitu:
55

 

a. Nikah syigar, seperti mengatakan, “aku nikahkan kamu dengan 

putriku, dengan syarat kamu menikahkanku dengan putrimu.” 

b. Nikah mut’ah. Nikah mut’ah adalah pernikahan yang dibatasi 

dengan waktu tertentu.  

c. Nikahnya orang yang sedang berihram, baik ihram haji maupun 

ihram umrah, baik pernikahan tersebut benar maupun tidak. 

d. Poliandri atau sedikitnya bersuami dua. 

e. Nikah dengan wanita yang masih dalam masa ‘iddah. 
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f. Nikah dengan wanita yang ragu dengan kehamilannya sebelum 

habis masa iddahnya. Wanita tersebut dimungkinkan sedang 

hamil yang sah (bukan yang hamil di luar nikah). Hukum 

nikahnya haram sampai hilang keraguannya. 

g. Nikah dengan wanita yang bukan ahlul kitab, seperti 

penyembah berhala dan beragama majusi. 

h. Nikah dengan wanita-wanita yang berpindah agama. 

Perempuan seperti ini tidak halal dinikahi, kecuali dia masuk 

agama Islam. 

i. Pernikahan seorang muslimah dengan laki-laki kafir dan 

pernikahan wanita murtad. Jika ada salah satu pasangan suami 

atau isteri, atau kedua-duanya murtad sebelum melakukan 

hubungan intim, maka nikahnya tidak sah. Namun apabila 

muratdnya setelah hubungan intim, maka perlu ditunggu. Jika 

dalam masa iddah mereka berdua kembali beragama Islam, 

maka pernikahannya masih dapat terus berlanjut. Akan tetapi, 

jika dalam masa iddah mereka tidak kembali beragama Islam, 

maka pernikahannya batal. 

4. Menurut Madzhab Hanbali 

Ulama‟ Madzhab Hanbali memberi pengertian nikah fasid 

sebagai nikah yang cacat syarat-syaratnya. Ada dua jenis nikah 

fasid, yaitu:
56
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a) Nikah yang dapat batal dengan sendirinya. Nikah ini terbagi 

menjadi empat macam: 

1. Nikah syigar, yaitu seorang wali menikahkan perempuan 

yang ada dalam tanggung jawabnya dengan seorang lelaki, 

dengan syarat lelaki tersebut mau menikahkannya dengan 

perempuan yang ada dalam tanggung jawab kewaliannya 

juga, tanpa ada mahar. 

2. Nikah muhallil, yaitu seorang lelaki menikahi perempuan 

dengan syarat ketika telah menggaulinya, ia akan 

menceraikannya. Hal itu diniatkan oleh sang suami, atau 

mereka berdua telah menyepakatinya, maka pernikahan 

tersebut tidak sah dan perempuan tersebut tidak halal bagi 

mantan suaminya. 

3. Nikah mut’ah, yaitu seorang lelaki menikahi seorang 

perempuan untuk jangka waktu tertentu, memberikan syarat 

untuk menceraikannya pada waktu tertentu atau berniat 

dalam hati untuk menceraikannya dalam waktu tertentu. 

4. Nikah mu’allaq atau nikah yang dihubungkan dengan 

peristiwa yang akan terjadi seperti ucapan orang yang 

menikah “aku nikahi kamu setelah bulan purnama bulan 

ini.” 
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b) Nikah yang dapat sah apabila disertai dengan syarat-syarat 

tertentu, seperti adanya syarat untuk tidak berhubungan badan, 

atau pihak suami tidak akan memberi mahar atau nafkah. 

b. Putusan Majelis Ulama Indonesia 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah 

musyawarah ulama‟, zu’ama, dan cendekiawan muslim. Majelis ini 

bertujuan mengamalkan ajaran Islam untuk turut serta mewujudkan 

masyarakat yang damai, aman, adil, makmur, serta rohaniah dan 

jasmaniahnya diridhoi Allah SWT dalam wadah kesatuan Republik 

Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Ketetapan Majelis Ulama 

Indonesia identik dengan fatwa. Dalam Pedoman dan Prosedur 

Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia disebutkan bahwa fatwa 

adalah jawaban atau penjelasan dari ulama mengenai masalah 

keagamaan dan berlaku untuk umum. MUI berwenang menetapkan 

fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan secara umum, terutama 

masalah hukum (fikih) dan masalah akidah yang menyangkut 

kebenaran dan kemurnian umat Islam Indonesia.
57

 

Berkaitan dengan pembatalan perkawinan, ada beberapa 

keputusan MUI yang secara eksplisit memberikan penguatan terhadap 

permasalahan yang menyangkut pembatalan perkawinan. Beberapa 

keputusan tersebut yaitu: 
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1. Fatwa tentang perkawinan campuran
58

 

MUI mengeluarkan fatwa tentang perkawinan campuran ini 

dalam Musyawarah Nasional II pada tanggal 26 Mei – 1 Juni 1980 

M (bertepatan dengan tanggal 11 – 17 Rajab 1400 H). Dalam 

keputusannya, MUI memfatwakan bahwa perkawinan wanita 

muslimah dengan laki-laki non-muslim adalah haram hukumnya. 

Selanjutnya disebutkan bahwa seorang laki-laki muslim 

diharamkan mengawini wanita bukan muslim. Adapun mengenai 

perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahlu kitab 

memang diperbolehkan.
59

 Namun mengingat bahwa mafsadatnya 

lebih besar, maka MUI memfatwakan bahwa perkawinan tersebut 

haram hukumnya. Di antara dalil yang digunakan MUI dalam 

menetapkan fatwa ini adalah:  

a. Q.S al-Baqarah [2]: 221 

جزنٌ عجاغمخ وىىوالرْنذىااىَشغمذ دزى ٌؤٍِ. والٍخ ٍؤٍْخ سٍغ ٍِ ٍش

 ىعجض ٍؤٍِ سٍغ ٍِ ٍشغك وىى اعججنٌ.اىَشغمٍِ دزى ٌؤٍْىا. و والرْنذىا

ّه. وٌجٍِ ءاٌزه ىيْبؽ  اوىئل ٌضعىُ اىى اىْبع. وهللا ٌضعىااىى اىجْخ واىَغفغح ثبط

 ىعيهٌ ٌزظمغوُ.

 

 

                                                           
58 Ibid., hlm. 43-45. 
59

 Q.S al-Ma>idah [5]: 5.       

 

 واىَذصْذ ٍِ اىَؤ ٍْذ واىَذصْذ ٍِ اىظٌِ اورىااىنزت ٍِ قجينٌ....اىز     
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b. Q.S. at-Tahri>m [66]: 6 

   ٌب اٌهب اىظٌِ اٍْىا قىا اّفسنٌ واهيٍنٌ ّبعاوقىصهب اىْبؽ واىذجبعح

ٍيئنخ غالظ شضاص ال ٌعصىُ هللا ٍب اٍغهٌ وٌفعيىُ ٍب ٌؤ ٍغوُ.عيٍهب   

2. Fatwa tentang perkawinan beda agama
60

 

Dalam Musyawarah Nasional VII, pada tanggal 26 – 29 Juli 

2005 (19 – 22 Jumadil Akhir 1426 H), MUI menetapkan mengenai 

fatwa tentang perkawinan beda agama. Fatwa ini sifatnya lebih 

memberikan ketegasan kembali mengenai pengharaman 

perkawinan beda agama. Adapun dalil yang digunakan MUI di 

antaranya adalah: 

a. Q.S an-Nisa>’[4]: 3: 

واُ سفزٌ اال رقسطىا فى اىٍزَى فبّنذىا ٍب طبة ىنٌ ٍِ اىْسبء ٍثْى وثيث 

ثع. فبُ سفزٌ اال رعض ىىا فىا دضح او ٍب ٍينذ اٌَب ّنٌ. طىل اصّى رعىىىا.وع  

b. Q.S. an-Nisa>’[4]: 25: 

وٍِ ىٌ ٌسزطع ٍْنٌ طىال اُ ٌْنخ اىَذصْذ اىَؤ ٍْذ فَِ ٍب ٍينذ اٌَب 

 اعيٌ ثبٌَب ّنٌ. ثعمنٌ ٍِ ثع . فبّنذى هِ وهللاّنٌ ٍِ فزٍزنٌ اىَؤٍْذ. 

ىَعغوف ٍذصْذ غٍغ ٍسفذذ وال ثبط ُ اهيهِ وارىهِ اجى عهِ ثب

د اسضاُ. فبطا ادصِ فبُ ارٍِ ثفب دشخ فعيٍهِ ّصف ٍب عيى ٍزشظ

نٌ. اىَذصْذ ٍِ اىعظاة. طىل ىَِ سشً اىعْذ ٍْنٌ. واُ رصجغوا سٍغ ى

 وهللا غفىع عدٌٍ.
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c. Hadis Rasulullah SAW 

دضثْب ػهٍغ ثِ دغة وٍذَض ثِ اىَثْى وعجٍضهللا ثِ سعٍض قبىى دضثْب ٌذً 

ثِ سعٍض عِ عجٍضهللا اسجغّى سعٍض ثِ اثى سعٍض عِ اثٍه عِ اثً هغٌغح 

ءح العثع ىَب ىهب وىذسجهب عِ اىْجى صيى هللا عيٍه وسيٌ قبه رْنخ اىَغ

وىجَبىهب وىضٌْهب فبظفغ ثظاد اىضٌِ رغثذ ٌضاك.
61

 

Isi dari fatwa ini tidak jauh berbeda dengan fatwa MUI sebelumnya 

dalam Musyawarah Nasional II yang intinya memfatwakan bahwa 

perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah, serta 

perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlu kitab adalah 

haram dan tidak sah. Fatwa ini muncul berkaitan dengan kejadian 

pada saat itu yang disinyalir banyak praktek perkawinan beda 

agama dalam masyarakat. Selain itu, di tengah-tengah masyarakat 

muncul pemikiran yang membenarkan perkawinan beda agama 

dengan dalih hak asasi manusia dan kemaslahatan. Oleh karena 

itulah, dalam poin pertimbangannya, MUI berpandangan perlu 

untuk menetapkan fatwa tentang perkawinan beda agama untuk 

dijadikan pedoman. 

3. Fatwa tentang nikah mut’ah
62

 

Fatwa ini dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Majelis Ulama 

Indonesia pada tanggal 25 Oktober 1997 (22 Jumadil Akhir 1418 
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H). Dalam poin peritmbangannya, MUI menjelaskan bahwa 

praktek nikah mut’ah banyak dilakukan oleh umat Islam, terutama 

kalangan pemuda dan mahasiswa. Praktek ini tentu saja 

menimbulkan kekhawatiran, keprihatinan dan keresahan bagi 

orang tua khususnya dan semua elemen umat Islam Indonesia. 

Dalil-dalil yang dikemukakan oleh MUI terkait dengan keputusan 

ini, di antaranya adalah firman Allah SWT dalam Surat Al-

Mu’minu>n [23]: 5 – 6 

عيى اػوجهٌ اوٍب ٍينذ اٌَب ّهٌ فب ّهٌ واىظٌِ هٌ ىفغوجهٌ دفظىُ. اال

 غٍغٍيىٍٍِ.

dan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim dari Salamah bin 

Akwa‟. 

ثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا يونس بن محمد حد

صلى هللا  –رخص رسول هللا  بن سلمة عن ابيه قال حدثنا ابو عميس عن اياس

63عام اوطاس فى المتعة ثالثا ثم نهى عنها  –ليه وسلم ع
 

Dalam keputusannya, MUI memfatwakan bahwa nikah mut’ah 

hukumnya adalah haram. Tidak hanya itu, MUI juga 

merekomendasikan pelaku nikah mut’ah untuk dihadapkan ke 

pengadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 
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4. Fatwa tentang nikah wisata
64

 

MUI mengeluarkan fatwa tentang nikah wisata ini pada 

Musyawarah Nasional MUI VIII pada tanggal 25 – 28 Juli 2010 

(bertepatan dengan 13 – 16 Sya‟ban 1431 H.). Nikah wisata adalah 

istilah untuk pernikahan yang dilakukan oleh orang ketika orang 

tersebut bepergian. Pada bagian ketentuan umum dalam fatwa ini 

dijelaskan bahwa nikah wisata adalah bentuk pernikahan yang 

dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, namun 

pernikahan tersebut diniatkan dan disepakati oleh kedua belah 

pihak (calon suami isteri) untuk sementara, semata-mata hanya 

untuk memenuhi kebutuhan selama dalam wisata atau perjalanan. 

Fatwa ini muncul karena banyak pertanyaan dari masyarakat 

mengenai hukum nikah wisata tersebut. Beberapa dalil yang 

digunakan oleh MUI dalam fatwa ini, di antaranya: 

a. Q.S. al-Mu’minu >n [23]: 5-7 

ّهٌ  واىظٌِ هٌ ىفغوجهٌ دفظىُ. اال عيى اػواجهٌ اوٍب ٍينذ اٌَب ّهٌ فب

 غٍغ ٍيىٍٍِ. فَِ اثزغى وعاء طىل فبوىئل هٌ اىعضوُ.

b. Q.S. ar-Ru>m [30]: 21 

وٍِ اٌزه اُ سيق ىنٌ ٍِ اّفسنٌ اػواجب ىزسنْىا اىٍهب وجعو ثٍْنٌ ٍىصح 

.وعدَخ. اُ فى طىل الٌذ ىقىً ٌزفنغوُ  
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c. Hadis Rasulullah SAW. 

دضثْب اثىثنغثِ اثً شٍجخ واثِ ٍَّغ وػهٍغثِ دغة جٍَعب عِ اثِ عٍٍْخ 

 ىقبه ػهٍغ دضثْب سفٍبُ ثِ عٍٍْخ عِ اىؼهغي عِ اىذسِ وعجضهللا اثْ

ض ثِ عيى عِ اثٍهَب عِ عيى اُ اىْجً صيى هللا عيٍه وسيٌ ّهى عِ ٍذَ

ّنبح اىَزعخ ٌىً سٍجغ وعِ ىذىً اىذَغ االهيٍخ.
65

 

Dalam keputusannya MUI memfatwakan bahwa nikah wisata 

sebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan umum hukumnya 

adalah haram, karena merupakan nikah mu’aqat (nikah sementara) 

yang merupakan salah satu bentuk nikah mut’ah. 

 

B. Dampak Psikologi Sosial 

1. Pengertian Dampak Psikologi Sosial 

Kata dampak secara sederhana dapat diartikan sebagai pengaruh 

atau akibat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dampak berarti 

benturan; pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun 

positif).
66

 Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, 

benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan 

seseorang.
67

 Pengaruh timbul karena adanya hubungan timbal balik atau 
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hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang 

dipengaruhi. 

Psikologi sosial merupakan cabang psikologi yang berkonsentrasi 

pada aspek perilaku manusia yang melibatkan relasi individu dengan 

individu lain, kelompok lain, lembaga sosial dan masyarakat secara 

keseluruhan.
68

 Psikolog sosial yang lain mendefinisikan psikologi sosial 

sebagai studi ilmiah yang memberikan gambaran tentang bagaimana orang 

berpikir, mempengaruhi, dan berhubungan dengan orang lain.
69

 Dari 

definisi tersebut dapat dipahami bahwa psikologi sosial tidak dapat lepas 

dari adanya situasi sosial atau interaksi sosial dan fokusnya adalah 

perilaku individu.
70

 Dampak psikologi sosial yang dimaksud di sini adalah 

akibat psikologi sosial yang diderita oleh korban yang timbul karena 

adanya suatu pembatalan perkawinan.  

2. Interaksi Sosial 

Interaksi sosial dapat didefinisikan sebagai suatu fungsi individu 

yang ikut berpartisipasi atau ikut serta dalam situasi sosial yang mereka 
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setujui.
71

 Menurut S. Stanfeld Sargent ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi interaksi sosial:
72

 

a. Hakikat situasi sosial (The Nature of Social Situation).  

Interaksi sosial antara individu dengan individu-individu yang 

lain, dan antara kelompok satu dengan kelompok yang lain terjadi pada 

situasi sosial. Situasi sosial ini bepengaruh terhadap individu maupun 

kelompok yang berinteraksi di dalamnya. Misalnya, ada seorang siswa 

yang gemetar saat berbicara di depan kelas. Pengaruh ini berasal dari 

hakikat situasi sosial, yang dapat dibagi menjadi dua bagian penting, 

yakni: 

1. Direct social situation (situasi sosial yang terbentuk karena 

hubungan antar individu di dalamnya), seperti situasi kelompok 

belajar, situasi keluarga. Hakikat situasi belajar dan situasi 

keluarga berbeda, sehingga hal ini berpengaruh pada tingkah laku 

individu. Misal, dalam keluarga, anak akan berbicara pelan, sopan 

dan santun. Dalam kelompok belajar, anak dapat berbicara sedikit 

keras, bersenda gurau dan agak kasar. 

2. Social symbol (situasi sosial yang terbentuk karena hubungan 

kebendaan), seperti situasi di perpustakaan atau situasi di museum. 

Individu akan terpengaruh tingkah lakunya ketika berada di 

perpustakaan atau di museum. Misalnya, seseorang akan menjaga 
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tingkah lakunya untuk tidak berbicara keras saat berada di 

perpustakaan. 

b. Kekuasaan norma-norma yang diberikan oleh kelompok sosial (The 

Norms Prevaling in Any Given Social Group).  

Suatu kelompok sosial tentu memiliki norma-norma sosial, 

seperti adat kebiasaan, nilai-nilai, sikap dan pola tingkah laku yang 

dimiliki dan harus dipelajari oleh anggota kelompok. Misalnya, sebuah 

keluarga memiliki kebiasaan makan bersama, mendahulukan yang 

lebih tua, bersahabat dengan tetangga dan sebagainya. Norma-norma 

ini memiliki pengaruh yang besar terhadap anggota kelompok tersebut. 

Dalam hal ini, kelompok yang memiliki norma-norma sosial 

merupakan group reference, artinya kelompok yang digunakan sebagai 

acuan tingkah laku, sedangkan norma-norma sosialnya berfungsi 

sebagai frame of reference, artinya kerangka atau acuan untuk 

bertingkah laku. Misalnya, seorang anak biasanya bertingkah laku 

seperti tingkah laku bapak atau ibunya. Pemilihan norma sosial oleh 

anggota kelompok berlangsung saat terjadi social learning dalam 

keluarga dan anak akan melengkapi norma-norma tersebut dalam 

pergaulannya, baik dalam kelompok bermainnya atau dalam pergaulan 

di masyarakat. 

c. Kecenderungan kepribadian sendiri (The Own Personality Trend).  

Setiap individu akan bertingkah laku sesuai dengan 

kecenderungan kepribadian mereka yang telah terbentuk sebelumnya 
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dalam melakukan interaksi sosial. Misal, di rumah bertumpuk botol air 

mineral. Si anak mempunyai pikiran untuk membakarnya, sedangkan 

si ibu berpikir untuk mengumpulan dan menjualnya untuk memperoleh 

uang.  

d. Kecenderungan sementara individu (A Person’s Transitory 

Tendences). 

Kehidupan individu tidak selamanya bersifat normal, ada 

saatnya mereka mengalami keadaan yang bersifat sementara, seperti 

keadaan lelah, lapar, dan sakit. Keadaan yang bersifat sementara ini 

dapat berpengaruh terhadap individu dalam berinteraksi sosial. 

Misalnya, A berada dalam keadaan lelah. Walaupun A telah 

mengerjakan pekerjaan rumah, namun ketika ditanya si B, A 

menjawab belum mengerjakannya, sebab A malas mengambil hasil 

pekerjaannya. Lelah di sini menyebabkan A malas. 

e. Proses menanggapi dan menafsirkan situasi sosial (The Process of 

Perceiving and Interpretating a Situation).  

Dalam menghadapi situasi sosial, setiap individu dituntut untuk 

memahami dan menafsirkan situasi tersebut sehingga dia dapat 

bertingkah laku sesuai dengan situasinya. Misal, seseorang datang ke 

rumah gurunya. Dia tidak akan duduk sebelum disuruh oleh gurunya 

tersebut. Dalam menanggapi dan menafsirkan situasi, setiap individu 

dituntut atas dasar usia, pendidikan, dan pengalamannya. Kemampuan 

untuk menanggapi dan menafsirkan situasi juga tidak dapat dilepaskan 
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dari poin-poin yang sudah disebutkan sebelumnya. Misal, A yang 

tergolong mudah bergaul, tidak segera mengajak bicara banyak kepada 

dosennya ketika dia berkunjung ke rumah dosennya tersebut. 

3. Kekecewaan dan Mekanisme Pertahanan 

Dampak psikologi sosial terhadap pembatalan perkawinan yang 

terjadi di Dusun Iroyudan terlihat dari rasa kekecewaan yang dialami 

korban dan keluarganya, yang kemudian berpengaruh terhadap interaksi 

mereka dengan masyarakat sekitar. Dalam disiplin ilmu Psikologi Sosial 

ada salah satu bahasan yang berkaitan dengan kekecewaan, yakni 

frustration and defence mechanism (kekecewaan dan mekanisme 

pertahanan). Menurut David Krech dan Richard S. Crutchfield, yang 

dimaksud kekecewaan adalah apabila kemajuan terhadap suatu tujuan 

dihalangi dan ketegangan yang mendasari tidak terpecahkan.
73

 J. Dollard 

menyebutkan bahwa ada kaitan yang jelas antara kekecewaan dengan 

tingkah laku. J. Dollard menguraikan sebagai berikut: (1) Frustation 

(kekecewaan), adalah suatu keadaan terhalangnya pemenuhan suatu 

motive. (2) Emotion (perasaan), yakni suasana individu yang mengalami 

kekecewaan yang biasanya bersifat negatif. (3) Habit or mechanism 

(kebiasaan atau mekanisme), yaitu suatu upaya individu untuk mengatasi 

kekecewaan yang biasanya melalui kebiasaan individu bertingkah laku 

atau mencari cara-cara baru yang lebih tepat. (4) Overt behavior (tingkah 
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laku nyata), yaitu tingkah laku yang tampak sebagai upaya individu untuk 

mengatasi kekecewaan.
74

 

David Krech dan Richard S. Crutchfield menyebutkan paling tidak 

ada empat hal yang menyebabkan individu frustasi, yaitu:
75

 

a. The physical environment, yakni sumber-sumber yang berasal dari 

lingkungan fisik, seperti orang yang haus di tempat yang tandus dan 

tidak ada airnya, maka hal ini akan menyebabkan frustasi. 

b. The biological limitation, yakni sumber penyebab frustasi yang berasal 

dari keterbatasan biologis individu itu sendiri. Misalnya, orang yang 

cacat kakinya tidak dapat menjadi pelari cepat. 

c. Psychological complexity, sumber penyebab frustasi yang berasal dari 

suasana psikologis dalam diri individu yang kompleks dan 

bertentangan akibat ketidaksesuaian lingkungan psikologis dengan 

kebutuhan dan tuntutan. Misalnya, seorang anak ingin bermain dengan 

temannya, tetapi pada saat bersamaan ibunya menyuruh untuk menjaga 

adiknya yang masih bayi. 

d. The social environment, yakni sumber  frustasi yang berasal dari 

lingkaran yang menyebabkan individu mengalami frustasi dalam 

bertingkah laku sosial, seperti adanya norma-norma sosial. Misalnya, 

Feri diumpat oleh teman-temannya karena dia member sesuatu kepada 

temannya dengan tangan kiri. Dalam hal ini, pada masyarakat berlaku 

tabu memberi dengan tangan kiri. 
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Sumber frustasi yang bermacam-macam ini menyebabkan tingkah 

laku yang timbulpun bermacam-macam. Penyebab timbulnya tingkah laku 

yang bermacam-macam ini disebabkan oleh:
76

 

a. Intensification of effort 

Penyebab frustasi atau kekecewaan yang ringan menimbulkan 

tingkah laku yang biasa, tetapi penyebab sumber frustasi yang berat 

menimbulkan tingkah laku yang serius. Misalnya, anak kos yang lapar 

akan pergi ke warung untuk makan (penyebab dan akibatnya ringan); 

orang patah hati akan menyendiri (penyebab dan akibat yang berat). 

b. Reorganization of perception of the problem 

Kegagalan dalam mencapai tujuan merupakan masalah bagi 

individu. Cara mengatasi kegagalan antara individu satu dengan yang 

lain dapat berbeda tergantung dari kemampuan individu tersebut dalam 

menganalisis kegagalan dan mewujudkannya dalam bentuk tingkah 

laku. Misalnya, seorang mahasiswa tidak lulus tes TOEFL. Jika dia 

pandai menganalisis mengapa dia tidak lulus, maka dia akan mudah 

mengatasinya. 

c. Substitution of goal 

Seseorang yang mengalami frustasi dapat mengganti tujuan 

yang lebih rendah atau berbeda dengan tujuan semula. Misalnya, 

seseorang ingin memiliki laptop baru. Tetapi dia hanya mampu 

mendapatkan laptop bekas, namun memiliki performa yang bagus. Ini 
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dapat mengurangi kekecewaan bila laptop bekas tersebut telah 

dianggap memuaskan baginya. 

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi frustasi. 

Cara tersebut dapat dikategorikan menjadi cara yang baik dan cara yang 

buruk. Cara mengatasi frustasi yang baik dapat ditandai oleh beberapa 

hal:
77

 

a. The potential consequences of frustration are very numerous. Individu 

yang mengalami frustasi dapat menggunakan banyak cara untuk 

mengatasinya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Misalnya, orang 

yang haus dapat pergi ke warung, memasak air, dan bukan hanya 

mandi. 

b. The consequences of frustration are dynamically interrelated. Akibat 

frustasi yang baik memunculkan tingkah laku yang lebih tinggi 

kualitasnya guna mencapai tujuan yang lebih. Misalnya, seorang laki-

laki ditolak oleh seorang gadis, maka dia akan mencari gadis yang 

lebih cantik. 

c. The nature of consequences depend hardly upon the veity of 

frustration. Dorongan akibat tergantung pada kerasnya fakta frustasi. 

Misalnya, si A gagal lulus ujian matematika, maka pada waktu yang 

akan datang ia belajar lebih keras lagi. 
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d. The consequences of frustration are not necessarily bad. Akibat 

frustasi itu tidak harus jelek. Misalnya, seorang lelaki yang patah hati, 

maka ia tidak perlu membenci semua wanita. 

Adapun cara mengatasi frustasi yang kurang baik disebut dengan 

defense mechanism atau mekanisme pertahanan. Cara-cara mengatasi 

frustasi melalui mekanisme pertahanan berupa tingkah laku laku yang 

mempunyai ciri-ciri: a) melemahkan atau merusak fungsi kesehatan 

banyak orang. Misalnya, mekanisme pertahanan dengan peperangan dapat 

membuat semua orang takut; b) mematahkan keberhasilan penyesuaiannya 

pada masyarakat di mana dia tinggal. Misalnya, mekanisme pertahanan 

dengan cara menyendiri, maka dia akan diasingkan masyarakatnya; c) 

dapat menangani konflik dan kekecewaan sedemikian rupa sehingga tidak 

membahayakan kemajuan lebih lanjut terhadap tujuan yang diinginkan. 

Misalnya, mekanisme pertahanan dengan kompensasi, maka individu 

dapat mencapai kesuksesan dalam mencapai tujuan.
78

 

Menurut S. Stanfield Sargent tingkah laku yang tergolong 

mekanisme pertahanan dapat dikelompokkan sebagai berikut:
79

 

a. The defense mechanism which serve to guide and channel behavior 

arising from frustration (mekanisme pertahanan dengan cara 

membimbing dan menyalurkan tingkah laku yang timbul dari 

kekecewaan). Termasuk dalam kelompok ini adalah: 
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1. Represion.  

Represi adalah semacam penguat di bawah kesadaran yang 

mendorong kembali tingkah laku oleh aku dan menjadi dasar bagi 

perlindungan antara superego dan id. Represi ini memang kurang 

memadai untuk mengatasi frustasi secara tuntas, namun represi 

berguna untuk membatasi emosional dan ketegangan. Misalnya: 

apabila ada pertengkaran antara suami dan isteri, kemudian suami 

mendiamkan istrinya dengan tidak berkata-kata sebab kecewa 

dengan sang istri. 

2. Rationalization 

Rasionalisasi merupakan kecenderungan ego untuk membela dan 

mempertahankan id serta merangsang diri seseorang dan yang lain. 

Walaupun rasionalisasi dapat digunakan sebagai mekanisme 

pertahanan, namun individu yang menggunakannya haruslah 

selektif. Masyarakat menghargai rasionalisasi sebab pola tingkah 

laku rasionalisasi dapat diterima dalam kehidupan masyarakat luas. 

Misalnya: anak muda menerima nasihat dari orang yang lebih tua, 

walaupun orang tua tersebut tidak memiliki hubungan darah 

dengan anak muda tersebut. 

3. Displacement 

Displacement adalah perwujudan reaksi perasaan dalam suatu 

situasi yang lain di luar situasi yang telah ada. Misalnya: seorang 

karyawan dimarahi oleh atasannya, kemudian dia kesal. Ketika 
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karyawan ini pulang ke rumah, dia melampiaskan kekesalannya 

kepada istrinya.  

4. Regresion 

Regresi diartikan sebagai suatu kemunduran nafsu terhadap awal 

dan rendahnya tingkat perkembangan. Regresi dapat diamati pada 

anak dan dalam bentuk hubungan sosial yang luas, sehingga orang 

dewasa menganggap anak-anak yang melakukan regresi adalah 

anak-anak yang kurang normal. Misalnya: anak laki-laki remaja 

masih suka bermain dengan anak kecil. Tingkah laku regresi 

seringkali memiliki sanksi sosial dalam masyarakat, walaupun 

regresi yang dilakukan itu jelas dan tidak salah. Misalnya: 

pengurus RT yang berkali-kali tidak hadir dalam rapat warga 

karena ada rapat di kantor, menghadiri resepsi dan menjenguk 

teman yang sakit. Walaupun alasan yang dikemukakan oleh 

pengurus tersebut benar, tetapi masyarakat menganggap dia tidak 

amanah. 

b. The blocking of a strong motive with emotional reaction (menghambat 

motive yang kuat dengan menciptakan reaksi emosional yang dapat 

diungkapkan). Termasuk kelompok mekanisme pertahanan ini adalah: 

1. Anger atau kemarahan 

Kemarahan adalah emosi negatif yang kuat dan luas 

keberadaannya serta menyebar. Kemarahan merupakan tingkah 

laku nyata seseorang yang berguna untuk mengganti reaksi orang 



63 

 

 
 

tersebut pada penyebab frustasi dan dilakukan dengan cepat serta 

mengalahkan pikirannya. Misalnya: anak yang tidak lulus ujian 

akan marah-marah ketika ditanya oleh temannya. Sesungguhnya 

kemarahannya ditujukan kepada gurunya, tapi karena anak 

dikuasai oleh emosinya, maka dia marah-marah kepada temannya. 

Kemarahan cenderung menyebabkan timbulnya aggression atau 

penyerangan. Penyerangan dapat mengambil bentuk tingkah laku 

yang disertai emosi sangat kuat terhadap orang-orang dan benda-

benda. Misalnya: anak membanting daun pintu keras-keras ketika 

keluar rumah sebab dia ditegur ibunya karena tidak mau disuruh. 

2. Fear atau ketakutan 

Fear adalah mekanisme pertahanan yang dilakukan dengan cara 

pengunduran secara psikologis dari situasi yang mengecewakan. 

Misalnya: anak tidak berkeinginan belajar menaiki sepeda lagi 

karena sebelumnya pernah terjatuh saat belajar menaiki sepeda. 

Proses umum dari ketakutan terletak pada keragu-raguan seseorang 

untuk menghadapi orang lain dan kesalahan menafsirkan objek dan 

situasi yang dialaminya. Misalnya: anak takut pada badut. Hal ini 

disebabkan karena anak mempunyai tafsiran yang salah terhadap 

badut. Badut yang seharusnya merupakan objek yang lucu dan 

membuat orang tertawa, menjadi suatu hal yang menakutkan bagi 

anak, karena ternyata si anak sering ditakuti oleh ibunya dengan 

badut ketika anak tidak mau tidur. 
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c. Sometimes frustration evoke mechanism like compensation, fantasy, 

identification, and sublimation in non aggressive behavior (tidak 

jarang frustasi menyebabkan mekanisme seperti kompensasi, 

identifikasi, dan sublimasi dalam tingkah laku yang tidak menyerang). 

1. Compensation  

Kompensasi merupakan mekanisme pertahanan yang direncanakan 

sebagai suatu reaksi terhadap perasaan rendah diri, didasarkan pada 

kenyataan atau pengkhayalan yang buruk, bersifat fisik atau yang 

lain. Misal: anak yang gagal mengikuti tes masuk perguruan tinggi 

favorit, kemudian dia mengikuti tes masuk perguruan tinggi biasa. 

Di sini ada kesulitan untuk menentukan apakah tingkah laku sosial 

itu merupakan suatu kompensasi, sebab: a) tingkah laku sosial itu 

sulit dianalisis; b) tingkah laku itu mungkin kompensasi atau 

bukan; dan c) kompensasi itu mungkin tidak ada. Untuk 

mengetahuinya, maka dilihat akibat dari perbuatannya itu, karena 

kompensasi dapat menimbulkan kecenderungan individu untuk 

berlaku untung-untungan dan berlebihan. 

2. Fantasy atau khayalan 

Fantasy adalah sesuatu yang alami pada dunia anak-anak dan 

lamunan umum pada remaja dan orang dewasa. Fantasy menjadi 

cirri reaksi terhadap ketidaksenangan, kegagalan dan kekecewaan. 

Misalnya: anak hanya melamun di rumah karena tidak naik kelas. 
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Fantasy atau khayalan mempunyai konsekuensi sosial yang besar 

karena dapat member kepuasan kepada individu yang melakukan.  

3. Identification  

Identifikasi sebagai makanisme pertahanan digunakan dalam dua 

pengertian: 

a. Identifikasi adalah sebuah proses seseorang merasa dirinya 

masuk ke dalam pengalaman orang lain dan membagikan 

pikiran serta perasaan mereka. Misalnya: A merasa senang 

karena tim kelasnya menjadi juara dalam lomba cerdas cermat, 

walaupun A tidak ikut menjadi anggota dalam tim cerdas 

cermat tersebut. 

b. Identifikasi berarti sebuah mekanisme menyamakan aku 

individu kepada suatu model yang sudah ada. Misalnya: A 

merasa tidak aman. Kemudian A menjadi satu bersama dengan 

teman-teman lain yang aman. Lalu A merasa aman. 

Dalam identifikasi, seseorang dituntut untuk menyesuaikan diri 

dengan nilai yang dianut orang lain atau menyesuaikan diri dengan 

situasi dan norma-norma sosialnya. Mekanisme pertahanan melalui 

identifikasi mempunyai makna yang luas dalam situasi sosial. 

Identifikasi juga merupakan cara-cara yang normal bagi anak 

dalam pertumbuhan sosialnya. 
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4. Sublimation 

Sublimasi adalah suatu pengertian dari perwujudan rangsangan 

atau keinginan alami, suatu penggantian yang serasi dengan 

keinginan dan dapat diterima secara sosial. Sublimasi juga 

merupakan alat melepaskan diri dari kurang adanya penghargaan 

sosial, khususnya kecemasan. Misalnya: A gagal menjadi petinju, 

seringkali A mempunyai sifat menyerang. 

Sublimasi sebagai mekanisme pertahanan memang sulit untuk 

digambarkan secara tepat dan benar, karena sublimasi sering 

menimbulkan kebimbangan bagi orang yang mengamati. Misalnya: 

A mempunyai sifat menyerang. Apakah sifat ini merupakan 

sublimasi karena A gagal menjadi petinju atau memang A ini 

mempunya tingkah laku yang kasar dan brutal. 
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BAB III 

KASUS PEMBATALAN PERKAWINAN DI DUSUN IROYUDAN DESA 

GUWOSARI KECAMATAN PAJANGAN KABUPATEN BANTUL 

 

A. Gambaran Umum Dusun Iroyudan 

Dusun Iroyudan terletak di Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, 

Kabupatan Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dusun ini berada 

tidak jauh dari ibukota Kabupaten Bantul. Jarak dari ibukota Kabupaten 

Bantul ke dusun ini kurang lebih 5 km ke arah barat. Akses ke dusun inipun 

relatif mudah karena berdekatan dengan kantor kelurahan Guwosari. 

Secara geografis, daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan 

dusun Iroyudan adalah sebelah utara, berbatasan dengan Dusun Kentolan 

Kidul Desa Guwosari; sebelah selatan, Dusun Kadisono Desa Guwosari; 

sebelah barat, Dusun Bungsing Desa Guwosari; sebelah timur Desa 

Ringinharjo. 

Dusun Iroyudan memiliki luas wilayah 391.155 M² dan dibagi menjadi 

tiga ring, yaitu ring Iroyudan, ring Kalongan dan ring Jagad. Dusun Iroyudan 

merupakan daerah dataran rendah. Mayoritas lahan di daerah ini digunakan 

sebagai pemukiman. Sedangkan lainnya berupa kebun maupun persawahan 

yang digunakan sebagai mata pencaharian warga. 

Menurut data terakhir yang ada dalam arsip Kepala Dukuh, di Dusun 

Iroyudan terdapat 272 kepala keluarga, dengan jumlah jiwa sebanyak 938 

orang. Perinciannya adalah sebanyak 470 orang laki-laki dan 468 orang 
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perempuan. Jumlah ini diyakini akan bertambah seiring dengan terus 

berlangsungnya pernikahan di tengah-tengah masyarakat, dan akan bertambah 

lagi dengan banyaknya pendatang yang menetap dan menjadi warga 

masyarakat seiring dengan meningkatnya jumlah lapangan kerja yang tersedia. 

Adapun perincian jumlah penduduk berdasarkan usia adalah: 

Tabel 1 

Perincian Jumlah Penduduk 

No. Usia Jumlah (jiwa) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

0 – 10 tahun 

10 – 20 tahun 

20 – 30 tahun 

30 – 40 tahun 

40 – 50 tahun 

50 – 60 tahun 

60 – 70 tahun 

70 – 80 tahun 

80 – 90 tahun 

90 > 

147 

144 

155 

170 

128 

 74 

 56 

 51 

 10 

  3 

Jumlah                938 

  Sumber: Arsip Kepala Dukuh Iroyudan, 2013 

Tingkat pendidikan masyarakat Dusun Iroyudan tergolong cukup baik. 

Hal ini dapat dilihat dari jumlah anak usia sekolah yang masih bersekolah 

(lihat tabel 2). Ini mengindikasikan pemahaman penduduk Iroyudan yang 
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cukup baik mengenai pentingnya pendidikan, walaupun masih saja ada anak-

anak yang karena ketidakmampuan orangtuanya, tidak melanjutkan 

pendidikannya setelah tamat dari SLTP. Adapun bagi golongan keluarga yang 

mampu dan memiliki tingkat ekonomi yang tinggi, kesempatan untuk meraih 

pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi menjadi hal yang sangat 

memungkinkan untuk dicapai.  

Tabel 2 

Tingkat Pendidikan Penduduk 

No. Tingkat Pendidikan Jumlah (jiwa) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

TK 

SD atau sederajat 

SLTP atau sederajat 

SLTA atau sederajat 

S1 – S3 

 25 

128 

 74 

 51 

 21 

Jumlah 299 

   Sumber: Arsip Kepala Dukuh Iroyudan, 2013 

Sebagian besar penduduk Dusun Iroyudan bekerja sebagai buruh. 

Biasanya mereka bekerja sebagai buruh bangunan, baik itu di sekitar Kota 

Bantul maupun di luar Bantul. Ada pula yang bekerja sebagai pegawai 

pemerintah dan abdi negara, yakni PNS dan TNI/POLRI. Selain itu, ada pula 

yang bekerja di sektor wiraswasta, seperti penjahit, pertukangan, pedagang 

(baik itu yang berjualan di pasar maupun yang membuka toko atau warung 

makan di rumahnya), dan lain-lain. 
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Tabel 3 

Mata Pencaharian Penduduk 

No. Jenis Mata Pencaharian Jumlah (jiwa) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

PNS 

TNI/POLRI 

Wiraswasta 

Tani 

Buruh 

 27 

  6 

 42 

 12 

381 

Jumlah 468 

  Sumber: Arsip Kepala Dukuh Iroyudan, 2013 

Apabila melihat tabel mata pencaharian di atas, pekerjaan sebagai 

buruh sangat mendominasi pekerjaan masyarakat di Dusun Iroyudan. Dengan 

tingkat pendidikan yang rendah dan keterampilan yang terbatas serta modal 

usaha yang tidak memadai, sektor pekerjaan buruh memang merupakan 

bidang yang paling terbuka luas dan sangat mudah dimasuki oleh masyarakat. 

Dalam bidang sarana dan prasarana, Dusun Iroyudan memiliki fasilitas 

yang cukup lengkap. Berbagai sarana, mulai dari pendidikan, keagamaan, 

kesehatan hingga sarana olahraga dapat ditemukan di dusun ini. Dusun ini 

juga memiliki letak yang strategis dalam peta Desa Guwosari karena berada di 

tengah desa, sehingga wajar apabila kantor kelurahan masuk dalam wilayah 

dusun ini. Hal ini tentu memudahkan akses masyarakat Dusun Iroyudan dalam 

mengurus berbagai keperluan yang berkaitan dengan kependudukan, seperti 

mengurus Kartu Tanda Penduduk, akte kelahiran, SKCK, dan lain-lain.  
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Tabel 4 

Sarana dan Prasana 

No. Sarana dan Prasarana Jumlah (unit) 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

7. 

8. 

Pendidikan 

a. TK 

b. SD 

Keagamaan 

a. Masjid 

b. Musholla 

Keamanan 

a. Poskamling 

b. Linmas 

Kesehatan 

a. Posyandu 

b. Poliklinik 

c. Puskesmas 

Olahraga 

a. Lapangan Bola Volly 

b. Lapangan Bulu Tangkis 

c. Lapangan Bola 

Rumah Tahanan 

PDAM 

Balai Desa 

 

1  

1  

 

1  

7 

 

2 

2 

 

1 

1 

1 

 

2 

2 

1 

1 

1 

1 
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9. Kantor Karang Taruna 1 

 Sumber: Arsip Kepala Dukuh Iroyudan, 2013 

Secara umum, Dusun Iroyudan memiliki kondisi sosial keagamaan 

yang cukup maju dan semarak. Hal ini selain dapat dilihat dari sarana 

keagamaan yang cukup banyak (masjid satu unit dan musholla tujuh unit), 

cukup majunya kegiatan sosial keagamaan di Dusun Iroyudan juga dapat 

dilihat dari perolehan berbagai predikat yang dicapai oleh remaja masjid 

setempat. Dalam beberapa ajang perlombaan keagamaan, baik antar dusun, 

antar desa, bahkan antar kecamatan, remaja masjid Iroyudan sering mendapat 

hasil yang memuaskan. Seperti yang baru-baru ini diperoleh oleh remaja 

masjid Dusun Iroyudan, yakni berhasil meraih juara satu dalam lomba takbir 

keliling antar desa di Kabupaten Bantul dan meraih juara satu pula dalam 

lomba takbir keliling antar kecamatan se-Kabupaten Bantul. Diakui oleh 

kepala dukuh setempat bahwa akhir-akhir ini remaja masjid Dusun Iroyudan 

sedang giat berusaha untuk membangun dan menggaungkan nama dusun, 

bahkan nama desa agar lebih dikenal lagi oleh masyarakat luas. Kepala dukuh 

menjelaskan lebih lanjut, bahwa ini merupakan hasil dari mulai terbukanya 

pemikiran masyarakat setempat untuk menerima ide-ide baru yang lebih segar 

dan maju. Salah satu cara yang digunakan oleh kepala dukuh adalah dengan 

memberi jalan bagi para penduduk pendatang yang memiliki kompetensi di 
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bidangnya untuk ikut memberikan ide dalam memajukan masyarakat 

setempat.
80

 

Masyarakat di Dusun Iroyudan masih kental dengan adat budaya tepa 

selira
81

 dan gotong royong. Selain itu persatuan dan kesatuan di antara mereka 

juga sangat kuat. Hal ini terlihat dalam kehidupan mereka sehari-hari yang 

penuh dengan keharmonisan dan ketentraman. Salah satu contohnya adalah 

ketika ada seorang tetangga mereka yang akan mengadakan hajatan atau 

terkena musibah. Tanpa dikomando, mereka akan langsung membantu si 

empunya hajat atau orang yang terkena musibah tersebut. Selain itu, 

kekompakan mereka juga terlihat apabila ada suatu masalah yang menimpa 

dusun mereka. Mereka akan bermusyawarah untuk bersama-sama mencari 

jalan keluar yang terbaik. 

Adapun mayoritas penduduk di Dusun Iroyudan memeluk agama 

Islam, dan mereka merupakan pemeluk Islam yang taat. Hal ini dapat dilihat 

dan dibuktikan dengan ramainya jama‟ah shalat lima waktu di masjid ataupun 

mushalla setempat. Selain itu, berbagai kegiatan keagamaan di dusun inipun 

sangat banyak, mulai dari acara mujahadahan,
82

 tahlilan,
83

 hingga qur’anan.
84

 

Biasanya kegiatan sosial disatukan dengan kegiatan keagamaan. Nama 
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 Wawancara dengan Abu selaku bapak dukuh Dusun Iroyudan pada tanggal 26 
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 Mengukur diri, tenggang rasa. Purwadi, Kamus Jawa – Indonesia, Indonesia – 
Jawa (Yogyakarta: Bina Media, 2006), hlm. 231. 

82
 Membaca bacaan-bacaan tertentu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh seorang 
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kegiatan keagamaan disesuaikan dengan hari kegiatan tersebut biasa 

dilaksanakan. Beberapa kegiatan sosial keagamaan yang ada di Dusun 

Iroyudan di antaranya adalah sebagai berikut: 

a. Malam Jum‟at Kliwon, kegiatan ini dilaksanakan di masjid setempat. 

Acaranya adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur‟an, tahlil, sambutan-

sambutan dan penyuluhan. Apabila tidak ada penyuluhan, maka 

penyuluhan diganti dengan pengajian yang diisi oleh kyai setempat. 

Berbagai penyuluhan sering dilaksanakan dalam acara ini, seperti 

penyuluhan kesehatan, kebersihan bahkan narkoba. Pembicaranyapun 

berasal dari dinas-dinas terkait. 

b. Malam Rabu Pon, kegiatan ini dilaksanakan secara bergiliran di rumah-

rumah warga. Acaranya adalah pengajian dan dilanjutkan dengan 

musyawarah kampung. Dalam acara ini dibahas masalah-masalah yang 

berkaitan dengan kampung untuk dicari penyelesaian yang terbaik. 

Kegiatan ini khusus ditujukan bagi bapak-bapak. 

c. Ahad Pon, kegitan ini dilakukan secara bergiliran di rumah-rumah warga. 

Kegiatan ini dikhususkan bagi ibu-ibu. Acaranya adalah pengajian, arisan 

sekaligus sebagai ajang kumpul ibu-ibu PKK pedukuhan. 

d. Qur‟anan, kegiatan ini dilaksanakan setiap malam selasa dan malam 

jum‟at. Orang yang hadir dalam kegiatan ini adalah mereka yang lancar 

membaca Al-Qur‟an. Kegiatan ini dilaksanakan secara bergiliran di 

rumah-rumah warga. Selain diadakan bergiliran, Qur‟anan ini juga 

diadakan ketika ada seseorang yang mempunyai hajatan. Si empunya hajat 
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akan memanggil kelompok Qur‟anan ini untuk membaca Al-Qur‟an di 

rumahnya. 

e. Perkumpulan malam tanggal 25, kegiatan ini diadakan di balai (semacam 

pos ronda tetapi tempatnya luas, sehingga dapat menampung puluhan 

orang). Acaranya adalah pengajian dan rembug warga. 

f. Pengajian malam Senin atau malam Sabtu, kegiatan ini dilaksanakan di 

rumah warga secara bergiliran. Kalau malam Senin ada acara yang 

penting, maka pengajian diganti pada malam Sabtu, begitu pula 

sebaliknya. Pengajian ini dikhususkan bagi ibu-ibu. 

g. Mujahadah malam Kamis, kegiatan ini diadakan di masjid setempat. 

Waktunya adalah setelah shalat Isya‟. Acara ini dipimpin oleh seseorang 

yang telah memiliki izin dari kyai atau guru (mursyid) yang memberikan 

bacaan dalam mujahadah tersebut. Acara ini dihadiri oleh masyarakat 

setempat dan sifatnya terbuka. Jadi, masyarakat di luar Dusun 

Iroyudanpun dapat mengikuti kegiatan ini. Kegiatan-kegiatan di atas 

belum termasuk kegiatan memperingati hari besar umat Islam, seperti isra‟ 

mi‟raj, nuzulul Qur‟an, maulid nabi, dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan 

memperingati hari besar umat Islam diadakan di masjid setempat. 

Acaranya adalah pengajian umum yang biasanya dihadiri oleh masyarakat 

Dusun Iroyudan dan masyarakat di sekitar dusun tersebut. Pembicara 

dalam acara tersebut adalah seorang kyai ternama yang biasanya berasal 

dari luar daerah.
85
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B. Kronologi Pembatalan Perkawinan di Dusun Iroyudan 

HD adalah seorang pemuda yang tinggal di Dusun Iroyudan Desa 

Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul.
86

 Pekerjaan sehari-harinya 

adalah sebagai buruh lepas. HD memiliki ayah, yaitu RH. RH merupakan 

orang yang terpandang di dusun Iroyudan. Beliau terpandang bukan karena 

jabatan ataupun kekayaannya, melainkan karena kebaikan dan keikhlasannya 

dalam menolong orang lain. Beliau juga mengajar membaca Al-Qur‟an 

kepada anak-anak. HD memiliki seorang kekasih yang bernama AN. AN 

adalah seorang wanita yang tinggal di Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul. 

AN bekerja di sebuah pabrik pakaian di kawasan Bantul bagian barat. 

Perkenalan HD dan AN dimulai ketika HD sering menjemput sepupunya yang 

bekerja di pabrik yang sama dengan AN. Perkenalan ini terjadi pada Bulan 

Februari 2010. Saat itu, mereka bertukar nomor handphone masing-masing 

dan berhubungan melalui telepon atau pesan singkat. Beberapa hari setelah 

perkenalan tersebut, HD berkunjung ke rumah AN. Rumah AN yang 

dimaksud di sini adalah rumah yang selama ini ditinggali AN, yakni rumah 

kakeknya AN. Kakek dan nenek AN juga masih ada dan tinggal bersama AN. 

Ketika HD bertanya mengapa AN tidak tinggal dengan orang tuanya, AN 

menjawab bahwa ayahnya sudah meninggal dan ibunya berbeda agama 

dengan dirinya. AN menjelaskan bahwa ibunya tidak menyukainya karena 

mereka berbeda agama, sehingga AN merasa tidak nyaman apabila tinggal 
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77 

 

 
 

bersama ibunya. HD tidak bertanya lebih lanjut lagi setelah mengetahui alasan 

AN tinggal dengan kakek neneknya karena merasa iba dengan kejadian yang 

dialami oleh AN. Setelah hampir sebulan berkenalan, yakni pada Bulan Maret, 

HD memberanikan diri untuk memperkenalkan AN ke RH. Sebagai orang tua, 

RH cukup senang sebab memang itulah yang diinginkannya, yakni agar HD 

segera menikah. AN sering bertandang ke rumah HD. Hampir setiap hari 

sepulang dari pabrik, AN berkunjung ke rumah HD. 

Melihat perkembangan ini, RH menyarankan kepada HD dan AN 

untuk segera menikah saja. RH menyarankan hal ini sebab mereka malu 

kepada tetangga jika AN sering berkunjung ke rumah mereka. Hal ini wajar 

adanya sebab kultur budaya jawa masih melekat kuat di dusun tersebut. Orang 

akan melihat dengan risih
87

 apabila ada perempuan yang sering berkunjung ke 

rumah seorang laki-laki. RH segera merespon hal ini dengan maksud agar 

anggapan negatif yang beredar di masyarakat segera terhapus. 

RH kemudian membicarakan hal ini dengan keluarga, termasuk 

kepada AN. AN mengatakan apabila HD akan melakukan lamaran, AN 

menyarankan atau lebih tepatnya menyuruh untuk melamarnya ke rumah 

kakeknya. Hal ini dilakukan AN karena selama ini dia tinggal bersama 

kakeknya. Terkait dengan ibunya, AN mengatakan bahwa dia akan 

memberitahu ibunya jika dia akan menikah. AN menginginkan agar 

pernikahannya dirayakan secara sederhana saja. Hal ini disetujui oleh RH dan 

HD sebab di masa sulit seperti ini menikah dengan biaya yang minim tetapi 
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layak merupakan solusi yang terbaik bagi keluarga sederhana seperti keluarga 

RH. 

Pada tanggal 23 Mei 2010, RH dan HD serta seorang kerabat dekat 

mereka pergi ke rumah kakek AN untuk melamar AN. Biasanya, dalam adat 

Jawa, ada istilah pasok tukon.
88

 Namun, pada proses lamaran ini, keluarga RH 

tidak melakukan pasok tukon tersebut dengan alasan bahwa itu hanya 

merupakan adat istiadat dan tidak harus dilakukan. Hal ini juga mengingat 

bahwa keluarga RH adalah keluarga yang pas-pasan dan sederhana, sehingga 

apabila ada pasok tukon dikhawatirkan biaya pernikahan akan membengkak. 

Pihak keluarga AN pun tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut. 

Akhirnya, pada pagi hari tanggal 17 Juni 2010 dilangsungkanlah perkawinan 

antara HD dan AN. Akad perkawinan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama 

(KUA) Pajangan. Saat itu yang bertindak sebagai wali dari AN adalah 

kakeknya. Pada malam hari tanggal 17 Juni tersebut, pihak keluarga berencana 

akan melaksanakan walimatul urs di rumah RH. Namun pada siang hari 

tanggal 17 Juni sebelum acara walimatul urs dilaksanakan, pihak balai desa 

Guwosari memanggil RH dan HD untuk datang ke balai desa. Di balai desa, 
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 Pemberian dari pihak pria kepada pihak wanita sebagai simbol bahwa pihak pria 
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Diakses tanggal 21 Mei 2014 Pukul 09.58. 
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pihak kelurahan menerangkan kepada RH dan HD bahwa mereka menerima 

laporan dari KUA Pajangan, yang menyatakan bahwa mempelai wanita (AN) 

ternyata telah memiliki suami dan seorang anak. Hal ini didasarkan pada 

keterangan seorang lelaki (AD) yang sebelumnya mendatangi kantor KUA 

Pajangan. AD mendatangi KUA Pajangan pada siang hari setelah akad nikah 

dilangsungkan. AD menyatakan bahwa dia adalah suami dari AN. AD 

mendengar kabar dari tetangganya bahwa AN akan menikah dengan HD, 

namun AD tidak tahu kapan akad nikah tersebut akan dilaksanakan. Semula 

AD mendatangi KUA Pajangan hanya untuk mengklarifikasi kebenaran kabar 

tersebut. Namun ternyata AD terlambat, AN telah menikah dengan HD pada 

pagi harinya.
89

 

Kabar tentang perkawinan AN yang pertama ini jelas membuat RH 

dan HD terkejut, sebab selama ini AN tidak pernah bercerita mengenai hal 

tersebut. Setelah diterangkan demikian, RH dan HD pulang ke rumah untuk 

mengklarifikasi kabar itu kepada AN. Pihak kelurahan meminta RH 

menyampaikan kepada AN agar AN datang ke balai desa Guwosari untuk 

mengklarifikasi kebenaran kabar tersebut. Pihak kelurahan juga meminta agar 

Bapak RH tidak menyebarkan kabar pernikahan AN yang pertama itu kepada 

orang lain karena belum jelas mengenai kebenarannya. Bapak RH 

menanyakan kepada AN tentang kebenaran kabar tersebut setelah sampai di 

rumah. Saat itu AN mengatakan bahwa mungkin kabar itu dihembuskan oleh 

orang yang tidak senang terhadap perkawinan antara dirinya dengan HD. AN 
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memang pernah bercerita kepada HD bahwa dirinya disukai oleh seseorang di 

desanya. AN bukan merupakan warga kelurahan Guwosari. AN bahkan bukan 

penduduk di wilayah kecamatan Pajangan. Dia berasal dari Desa Tirtosari 

Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul. AN kemudian pindah kependudukan 

dari desanya ke Desa Guwosari karena keinginannya yang kuat untuk menikah 

dengan HD. Hal ini AN lakukan karena AN benar-benar mencintai HD. Selain 

itu, AN ingin menikah di wilayah kecamatan tempat tinggal HD karena tidak 

ingin pernikahannya diganggu oleh pria yang menyukainya apabila 

pernikahan dilaksanakan di rumahnya. Alasan lainnya adalah karena ibunya 

berbeda agama dengan dirinya. Ketika akad maupun walimatul ‘urs, ibu AN 

tidak hadir karena memang tidak diberitahu oleh AN.  

Setelah menanyakan tentang kebenaran kabar apakah AN sebelumnya 

telah menikah atau belum, RH menyampaikan pesan dari kepala dukuh 

kepada AN bahwa AN diminta untuk datang ke balai desa. AN lalu 

mengambil sepeda motor dan pergi. Namun ternyata AN tidak pergi ke balai 

desa melainkan pulang ke rumahnya di Kretek. AN tidak meminta izin kepada 

keluarga RH jika ia akan pulang ke rumahnya. RH hanya mengetahui jika AN 

pergi ke balai desa. Namun hingga sore hari, AN belum kembali. Hal ini 

membuat tanda tanya keluarga RH. HD kemudian menghubungi AN melalui 

ponsel untuk menanyakan keberadaannya. Setelah mengetahui bahwa AN 

berada di Kretek, HD dan seorang pamannya menjemput AN untuk dibawa 

pulang ke rumah RH. Saat itu, suasana rumah sudah ramai, sebab banyak 

orang yang mulai berdatangan ke rumah RH untuk persiapan acara walimatul 
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‘urs. Pada saat walimatul ‘urs rahasia mengenai AN tetap terjaga sehingga 

tidak terjadi kehebohan dan para tamupun menikmati acara pada malam 

tersebut tanpa ada kecurigaan apapun. 

Pada pagi harinya tanggal 18 Juni 2010, AN pulang ke rumahnya di 

Kretek. AN pulang sendiri mengendarai sepeda motor miliknya. Saat itulah 

keluarga RH mulai curiga. Namun, mereka hanya diam dan tidak bertanya 

lebih lanjut, sebab mereka masih memiliki kepercayaan pada AN. Sore 

harinya, AN kembali lagi ke rumah RH. Saat itu, kepala dukuh mendatangi 

rumah RH untuk menemui AN dan menyuruh AN agar esok harinya pergi ke 

balai desa untuk menyelesaikan permasalahannya. Sampai di sini sebenarnya 

kepala dukuh telah mengetahui duduk persoalannya dan mengetahui bahwa 

AN benar-benar memalsukan identitasnya. Kepala dukuh mengetahui hal ini 

sebab suami pertama dan ibunya AN telah mendatangi rumahnya dan 

menceritakan siapa sebenarnya AN pada kepala dukuh.
90

 

Pada keesokan harinya tanggal 19 Juni 2010 ternyata AN tidak datang 

ke balai desa. Kepala dukuh lalu pergi ke rumah RH untuk mencari AN. 

Namun, AN telah pulang ke Kretek sejak pagi sehabis shalat subuh. Sore 

harinya, AN kembali lagi ke rumah RH. Keesokan harinya, yakni pada tanggal 

20 Juni 2010, sehabis shalat subuh kepala dukuh pergi ke rumah RH untuk 

menemui AN. Dan ternyata, kepala dukuh bertemu dengan AN. Lalu kepala 

dukuh berkata kepada AN bahwa apabila AN ingin permasalahannya cepat 

selesai, maka diharapkan AN datang ke balai desa. Namun ternyata AN tidak 
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memenuhi panggilan tersebut. Pagi hari tanggal 20 Juni tersebut, AN memang 

keluar rumah, tetapi dia tidak pergi ke balai desa. AN pulang ke rumah kakek 

dan neneknya di Kretek. Akhirnya pada sore hari tanggal 20 Juni 2010, RH 

meminta salah seorang kerabatnya (AJ) untuk mengantar AN pulang ke rumah 

kakek dan neneknya. RH berpesan kepada AJ apabila nanti kakek dan 

neneknya AN menanyakan mengapa AN diantar pulang, AJ diminta untuk 

menjawab bahwa AN sedang dalam suatu masalah dan AN diminta untuk 

menyelesaikan masalahnya tersebut terlebih dahulu. Apabila kakek dan 

neneknya AN menanyakan apa permasalahan yang menimpa AN, AJ diminta 

untuk menjawab agar pertanyaan tersebut langsung ditanyakan kepada AN 

saja. 

Pada tanggal 21 Juni 2010 melalui pesan singkat AN mengakui bahwa 

dirinya memang telah menikah dan memiliki seorang anak. AN juga 

menjelaskan bahwa dia telah pisah rumah dengan suaminya. AN mengatakan 

bahwa dia melakukan ini semua karena cintanya kepada HD. Namun, 

pengakuan AN sudah terlambat. Keluarga RH sudah syok mendengar berita 

tersebut dan merasa terluka atas penipuan yang dilakukan oleh AN. Penipuan 

yang dimaksud adalah begitu lihainya AN mengelabui petugas dari mulai RT, 

kelurahan sampai kecamatan. AN memalsukan semua identitas dirinya. 

Bahkan surat pindah kependudukan pun dia palsukan. Dalam surat pindah AN 

disebutkan bahwa AN masih perawan (belum menikah). Selain itu, nama, 

tanggal lahir, tanda tangan pihak kelurahan dan kecamatan serta cap instansi 

terkait berhasil dia palsukan. Pada akhirnya nanti, AN mengaku bahwa dia 
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ditolong oleh seseorang untuk memalsukan surat-surat terkait. Keluarga RH 

tidak keberatan menerima AN apabila sejak awal AN mengatakan bahwa dia 

telah menikah dan bercerai dengan suaminya. AN mengatakan bahwa sebelum 

bertemu dengan HD, AN berniat untuk bercerai dengan AD. Namun AN takut 

proses perceraiannya tersebut akan memakan waktu lama sehingga nantinya 

HD akan berubah pikiran untuk menikahinya. 

Pada tanggal 8 Agustus 2010 suami (AD) dan ibu AN datang ke rumah 

RH. Mereka meminta maaf atas perbuatan memalukan yang dilakukan oleh 

AN. Suami dan ibu AN mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui kalau 

AN akan menikah. Mereka akan mencegahnya jika dari awal mengetahui 

bahwa AN akan menikah lagi. AN memang sudah lama tidak tinggal dengan 

suaminya. AN juga sudah lama tidak bertemu dengan ibunya. Selama ini AN 

tinggal dengan kakek dan neneknya. Merekalah yang kemudian menjadi wali 

nikah AN. Namun, tidak ada informasi lebih jauh apakah kakek dan neneknya 

AN mengetahui bahwa cucunya tersebut masih terikat pernikahan dengan AD 

atau tidak. AD mengatakan bahwa dia sudah lama berniat untuk menceraikan 

AN karena selama ini AD menganggap bahwa AN tidak patuh. Namun, 

hingga pernikahan antara AN dan HD terjadi, perceraian tersebut belum dapat 

terlaksana. RH kemudian bertanya-tanya kepada petugas KUA Pajangan 

tentang proses pembatalan nikah yang sah menurut hukum yang berlaku di 

Indonesia. Petugas KUA Pajangan mengatakan bahwa untuk membatalkan 

perkawinan, maka jalan yang harus ditempuh adalah dengan mengajukan 

permohonan pembatalan perkawinan ke pengadilan agama, dalam hal ini 
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adalah Pengadilan Agama Bantul. maka tanpa berpikir panjang, RH kemudian 

mengajukan permohonan pembatalan perkawinan HD ke Pengadilan Agama 

Bantul. 

Akhirnya, pada tanggal 22 September 2010, Pengadilan Agama Bantul 

menggelar sidang permohonan pembatalan perkawinan antara AN dan HD. 

Dalam persidangan, diajukan beberapa saksi dan barang bukti. Saksi yang 

diajukan adalah RH sendiri dan Kepala Dukuh Iroyudan. Barang bukti yang 

ditunjukkan adalah kutipan akta nikah antara AN dan suaminya yang pertama 

dan kutipan akta nikah antara AN dan HD. Dalam persidangan, AN mengakui 

semuanya. AN pun ikhlas jika harus bercerai dengan HD. Pada persidangan 

tersebut akhirnya diputuskan bahwa pengadilan membatalkan perkawinan 

antara HD dan AN. 

Sejak tanggal 20 Juni 2010 AN tidak pernah lagi menginjakkan kaki 

ke rumah RH. AN merasa malu dan takut. Keluarga RH juga tidak ingin 

bertemu lagi dengan AN. AN sering menelepon dan mengirim pesan singkat 

agar dia dimaafkan dan diperkenankan untuk kembali ke pelukan HD. Namun, 

keluarga RH dan HD sendiri telah cukup terluka dengan apa yang telah  

dilakukan oleh AN. Keluarga beralasan apabila awalnya saja telah berbohong, 

bagaimana dengan kehidupan rumah tangganya kelak.
91
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 Wawancara dengan RH pada tanggal 12 Mei 2014. Sebuah keluarga adalah unit 

dasar dari sebuah masyarakat yang secara esensial terdiri dari orang tua dan anak. Faktor cinta, 
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dari sebuah negara. Lihat M.Afzal Wani, The Islamic Law on Maintenance of Women, Children, 
Parents and Other Relatives: Classical Principles and Modern Legislations in India and Muslim 
Countries (Kashmir: Upright Study Home, 1995), hlm.2. Arif Ali Khan mengatakan untuk 

merepresentasikan Islam sebagai jalan hidup, hanya mungkin jika kita membangun sebuah 
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C. Pendapat Tokoh Masyarakat 

Penyusun melakukan wawancara terhadap tiga tokoh masyarakat 

setempat. Ketiga tokoh ini adalah Muh. Suharto selaku Kepala Desa 

Guwosari,
92

 Abu selaku Dukuh Iroyudan,
93

 dan Jamroni, pegawai KUA 

Kecamatan Pajangan.
94

 Penyusun mewawancarai ketiga tokoh ini karena 

mereka memiliki peran yang penting dalam masyarakat. Selain itu, mereka 

juga mengetahui tentang kronologis pembatalan perkawinan yang terjadi di 

Dusun Iroyudan. 

Penyusun melakukan wawancara pertama kali kepada Abu selaku 

Kepala Dukuh Iroyudan. Abu merupakan orang yang mengetahui dan 

mendampingi keluarga RH sejak kasus ini muncul. Sebagai seorang yang 

menjabat dukuh, Abu menjadi gerbang pertama bagi setiap orang di Dusun 

Iroyudan yang memerlukan kelengkapan administrasi dalam mengurus 

berbagai hal. Dalam hal ini, Abu mengeluarkan surat keterangan untuk 

menikah kepada HD yang nantinya surat ini menjadi rujukan administrasi di 

kelurahan. Selanjutnya, rujukan dari kelurahan akan digunakan untuk 

                                                                                                                                                               
masyarakat yang mulia dan halal dan untuk mewujudkannya perlu keluarga yang stabil, bersatu 

dan terorganisasi. Hal ini akan terwujud jika dalam sebuah keluarga dipenuhi dengan cinta kasih, 

ketulusan dan saling percaya. A.A Khan, Culture of Islamic Law (New Delhi: Discovery 

Publishing House, 2011), hlm. 8. 
92

 Selain menjabat sebagai Kepala Desa Guwosari, Muh. Suharto juga dikenal 

masyarakat sebagai penggiat dakwah karena beliau sering mengisi pengajian di berbagai kegiatan 

keislaman, khususnya yang ada di kawasan Desa Guwosari. Beliau bertempat tinggal di Dusun 

Iroyudan. Rumah beliau terletak tidak jauh dari rumah RH. Wawancara dengan Muh.Suharto 

dilakukan di kantor Desa Guwosari pada tanggal 12 Juni 2014. 
93

 Abu merupakan tetangga dari RH kerena rumahnya terletak tidak jauh dari rumah 

RH. Wawancara dengan Abu dilakukan di rumahnya pada tanggal 26 April 2014. 
94

 Jamroni bertempat tinggal di Dusun Gadungan, Desa Canden, Kecamatan Jetis, 

Bantul. Selain sibuk beraktifitas di KUA, beliau juga sering mengisi ceramah keagamaan di 

beberapa kegiatan di Dusun Gadungan. Wawancara dengan Jamroni dilakukan di rumahnya pada 

tanggal 16 April dan 12 Juni 2014. 
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melengkapi administrasi di KUA. Jauh sebelum mengeluarkan surat 

keterangan untuk menikah ini, Abu juga telah mengeluarkan surat keterangan 

pindah penduduk atas nama AN. Surat keterangan pindah ini dimintakan oleh 

AN sebelum dia menikah dengan HD. 

Sebagaimana yang diketahui, sebelum menikah, AN yang merupakan 

penduduk Desa Tirtosari Kecamatan Kretek, pindah kependudukan ke Desa 

Guwosari Kecamatan. Menurut Abu, kepindahan ini merupakan modus dari 

AN agar dapat menikah dengan HD. Jika AN tidak pindah kependudukan ke 

Desa Guwosari, maka dia tidak dapat menikah dengan HD, sebab dia 

memiliki akte nikah dengan pria lain di KUA Kecamatan Kretek. Akte nikah 

ini akan menjadi masalah ketika AN meminta surat keterangan untuk nikah di 

KUA Kecamatan Kretek, sebab jika seseorang perempuan akan menikah di 

tempat si pria, maka dia harus meminta surat keterangan nikah dari KUA 

kecamatan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk yang dia miliki. Jadi apabila 

AN pindah ke Desa Guwosari, tempat tinggal HD, maka AN tidak perlu 

meminta surat keterangan nikah dari KUA Kecamatan Kretek, karena dia dan 

HD berada dalam satu lingkup kecamatan yang sama. 

Menurut Abu, setelah pembatalan perkawinan terjadi, baru diketahui 

bahwa ternyata surat kepindahan AN dari Desa Tirtosari Kecamatan Kretek ke 

Desa Guwosari bermasalah. Berdasarkan prosedur dari desa, apabila ada 

seseorang ingin pindah kependudukan, maka terlebih dahulu orang itu harus 

meminta surat keterangan pindah ke tempat kepala dukuh di mana dia tinggal. 

Setelah mendapatkan surat keterangan tersebut, baru kelurahan dapat 
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memproses surat pindah yang nantinya untuk rujukan di kecamatan. 

Kemudian dari kecamatan, surat pindah itu digunakan untuk memproses KTP 

baru di kecamatan yang dituju. 

Ternyata setelah ditelusuri, AN telah memalsukan surat pindah yang 

dibawanya. Hal ini diketahui ketika Abu dan perangkat Desa Guwosari 

mendatangi kelurahan Desa Tirtosari. Mereka tidak menemukan catatan 

kepindahan AN dari kelurahan tersebut. Ketika Abu mendatangi Kepala 

Dukuh Tegal Japen Desa Tirtosari, Kretek, Bantul (tempat tinggal AN yang 

sebenarnya), merekapun tidak menemukan keterangan satupun dari kepala 

dukuh tersebut jika AN meminta surat keterangan pindah. Setelah hal ini 

diketahui, Abu dan keluarga RH menanyakan kepada AN dari mana dia 

mendapatkan surat keterangan pindah tersebut. Setelah didesak, AN akhirnya 

mengakui bahwa dia memalsukan surat, berikut tanda tangan lurah dan Camat 

Kretek. Hal ini tentu mengagetkan semua pihak, termasuk masyarakat di 

Dusun Tegal Japen Desa Tirtosari karena AN selama ini dikenal baik, ramah 

dan tidak pernah melakukan hal yang mencurigakan. 

Berkaca dari kejadian ini, Abu sebagai seorang dukuh mengaku 

tertipu. Perkawinan yang seharusnya menjadi sesuatu yang sakral, rusak 

dengan adanya pembatalan karena penipuan jati diri ini. Beliau mengatakan 

bahwa kejadian ini bukanlah kesalahan administratif, namun memang murni 

penipuan. Secara administratif, semua persyaratan untuk membuat KTP 

ataupun untuk menikah telah dipenuhi oleh AN maupun kedua mempelai, 
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sehingga Abu, petugas kelurahan maupun petugas KUA tidak curiga 

sedikitpun terhadap AN.  

Abu berpendapat bahwa perkawinan antara HD dan AN memang 

seharusnya dibatalkan. Selain karena menyamarkan jati dirinya, AN juga 

masih berstatus sebagai isteri yang sah dari seorang pria. Secara agama, 

perkawinan antara seorang lelaki dengan seorang wanita yang masih memiliki 

suami adalah tidak sah. Dalam peraturan perundangan di Indonesiapun juga 

disebutkan bahwa perkawinan seperti ini harus dibatalkan.
95

 

Sejalan dengan pemikiran Abu, Muh. Suharto selaku kepala desa dan 

pemuka agama di Dusun Iroyudan juga mengatakan hal yang sama. Beliau 

menilai apa yang dilakukan oleh RH, yaitu berinisiatif membatalkan 

perkawinan anaknya (HD) merupakan hal yang tepat. Selain karena masalah 

tidak sah sebagaimana dijelaskan di atas, Muh. Suharto juga mengkhawatirkan 

adanya ketidaktertiban dalam masyarakat apabila perkawinan tersebut 

dilanggengkan. Ketidaktertiban ini dapat berupa sanksi masyarakat terhadap 

RH ataupun keluarganya dengan cara mengucilkan mereka dalam pergaulan di 

masyarakat. Hal ini tentu akan memberikan dampak negatif, khususnya bagi 

keluarga RH, dan umumnya bagi masyarakat di Dusun Iroyudan. Muh. 

Suharto kemudian menceritakan tentang sebuah dusun di Desa Guwosari yang 

memiliki masalah antara kepala dukuh dan warga masyarakatnya. Beliau 

menyayangkan adanya ketidakharmonisan tersebut, karena akan berpengaruh 

banyak terhadap kelancaran administrasi ataupun bantuan-bantuan yang akan 
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 Inpres No. Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Pasal 71. 
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diberikan kepada dusun tersebut. Selain itu, potensi adanya pelanggaran, 

seperti pemalsuan surat keterangan, akan lebih besar di dusun tersebut. Hal ini 

jika didiamkan tentu akan membawa masalah yang sulit dan akan mencoreng 

nama baik Desa Guwosari.  

Muh. Suharto menyatakan berani mengatakan demikian sebab beliau 

berkaca dari kejadian pembatalan perkawinan di Dusun Iroyudan. Beliau 

mengatakan bahwa secara sosial dan keagamaan, masyarakat Dusun Iroyudan 

dapat dijadikan sebagai contoh bagi masyarakat di dusun-dusun yang lain. 

Beliau mengatakan bahwa dari segi sosial keagamaan, masyarakat Dusun 

Iroyudan masuk dalam kriteria baik dibandingkan dengan dusun yang lain. 

Sifat ramah tamah, tolong menolong, saling percaya dan kemajuan berpikir 

dari masyarakat dusun inilah yang dimaksudkan baik oleh Muh. Suharto. 

Namun ternyata kebaikan ini saja tidak cukup. Melihat kejadian pembatalan 

perkawinan yang ada, maka diperlukan pula suatu ketelitian dari semua pihak 

dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, terutama di kalangan para pemangku 

jabatan, seperti RT, RW, kepala dukuh, dan sebagainya. Dari sini kemudian 

Muh. Suharto mengatakan bahwa suatu masyarakat dengan tatanan yang baik 

saja dapat dirusak, maka bagaimana dengan masyarakat yang tatanan 

administrasinya kurang baik, tentu akan semakin mudah dirusak oleh orang-

orang yang tidak bertanggung jawab.
96

 Kekhawatiran Muh. Suharto tentu 

dapat diterima, sebab beliau adalah seorang kepala desa yang memiliki 

tanggung jawab yang besar dalam mengayomi dan memberikan pelayanan 
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 Wawancara dengan Muh. Suharto selaku Kepala Desa Guwosari pada tanggal 12 

Juni 2014. 
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yang baik pada masyarakat, yakni pelayanan yang sesuai dengan ketentuan 

dan peraturan yang ada. 

Jamroni selaku pegawai KUA Kecamatan Pajangan juga 

menyayangkan adanya pemalsuan identitas yang dilakukan oleh AN hingga 

berakibat pembatalan perkawinan. Saat itu, beliau adalah petugas yang 

memeriksa kelengkapan surat-surat sebagai persyaratan nikah antara HD dan 

AN. Beliau tidak curiga sedikitpun terhadap AN. Sebagai petugas pemeriksa, 

beliau hanya melihat kelengkapan surat-surat yang akan dijadikan sebagai 

persyaratan untuk menikah. Ketika surat-surat tersebut telah lengkap, maka 

proses penetapan kapan, di mana dan siapa yang menikahkan akan berjalan 

lancar. Pada saat itu, surat-surat yang ditunjukkan oleh mempelai telah sesuai 

dengan persyaratan yang diminta. Selain itu, Jamroni juga melihat bahwa 

kedua orang yang akan menikah, yakni HD dan AN adalah orang baik. Beliau 

berkesimpulan demikian karena melihat kesopanan dan keramahan kedua 

mempelai, terutama AN selama berada di KUA ketika sedang memproses 

pendaftaran perkawinannya. Pertimbangan lainnya adalah ketika melihat 

bahwa orang tua HD adalah seorang guru mengaji di Dusun Iroyudan. Hal ini 

semakin membuat Jamroni memperlancar proses pendaftaran perkawinan 

antara AN dan HD serta tidak mencurigai apapun.
97

  

Dalam wawancara penyusun dengan Jamroni, sebenarnya ada sebuah 

pengakuan dari beliau yang sedikit mencurigai adanya ketidakberesan dari 

proses pendaftaran perkawinan antara HD dan AN. Pertama, ketidakberesan 
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 Wawancara dengan Jamroni selaku pegawai KUA pada tanggal 16 April 2014. 
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yang beliau maksudkan berkaitan dengan kepindahan AN yang semula 

berdomisili di Kretek menjadi warga masyarakat Guwosari. Beliau 

mempertanyakan kepindahan ini kepada RH yang saat itu ikut mendampingi 

HD mendaftar perkawinannya di KUA. Saat itu, beliau sekadar bertanya saja, 

karena itu bukan termasuk ranah beliau sebagai petugas KUA. Jawaban dari 

RH pun sebenarnya tidak jelas. Namun karena bukan termasuk ranah Jamroni 

sebagai petugas KUA, maka beliau tidak meperpanjang lagi pertanyaannya. 

Kedua, saat pertama kali mendaftarkan pernikahan ke KUA, yang datang 

adalah RH dan HD. AN tidak ikut serta mendaftar. Walaupun surat-surat 

keterangan AN dibawakan oleh HD, namun ketidakikutsertaan AN ini 

menimbulkan tanda tanya bagi Jamroni. Beliau kemudian menanyakan 

mengapa AN tidak ikut. RH menjawab bahwa AN sedang bekerja. Jamroni 

kemudian mengatakan kalau mendaftar sebaiknya calon mempelai wanita juga 

ikut, agar jelas bagi petugas KUA siapa yang akan menikah, kecuali jika 

memang benar-benar ada sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan. Jamroni 

menyarankan HD untuk mengajak AN datang ke KUA pada kunjungan 

berikutnya. Kebetulan pada saat mendaftar pertama, ada satu persyaratan AN 

yang kurang, sehingga pada kunjungan berikutnya, AN dapat ikut serta ke 

KUA. Namun, sebagaimana disampaikan oleh Jamroni, kecurigaan yang 

sedikit tersebut kemudian tertutup dengan nama baik RH dan keramahan yang 

ditunjukkan oleh kedua calon mempelai, terutama AN. 

Menurut Jamroni, perkawinan antara AN dan HD memang harus 

dibatalkan. Beliau merujuk pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang 
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perkawinan dan Inpres No.1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi 

Hukum Islam. Selain itu, Islam juga melarang adanya poliandri (seorang 

wanita bersuami lebih dari satu), sehingga dengan demikian perkawinan 

antara HD dan AN sudah fasakh sejak awal. Menurut Jamroni ada dua poin 

yang menjadikan perkawinan tersebut dapat dibatalkan, yakni karena AN 

masih terikat perkawinan dengan pria lain dan pemalsuan identitas. Namun, 

menurut beliau, poin yang paling utama adalah karena AN masih berstatus 

sebagai isteri sah dari seorang pria. Sedangkan mengenai pemalsuan identitas, 

seperti pengurangan umur dan pemalsuan nama, apabila HD dan keluarganya 

dapat menerima, maka tidak menjadi soal, dengan syarat AN telah bercerai 

dengan suaminya. Sebab walaupun pihak HD dan keluarganya dapat 

menerima pemalsuan identitas yang dilakukan AN, namun status AN masih 

menjadi istri sah seorang pria, maka tetap saja perkawinan tersebut harus 

dibatalkan.
98
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BAB IV 

DAMPAK PEMBATALAN PERKAWINAN DI DUSUN IROYUDAN DESA 

GUWOSARI KECAMATAN PAJANGAN KABUPATEN BANTUL: 

ANALISIS YURIDIS DAN PSIKOLOGI SOSIAL 

 

A. Analisis Yuridis 

Dalam Pasal 22 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa 

perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat 

untuk melangsungkan perkawinan. Salah satu syarat untuk melangsungkan 

perkawinan adalah tidak melanggar larangan perkawinan. Larangan 

perkawinan ini ada yang bersifat tetap dan ada juga yang bersifat sementara. 

Larangan perkawinan yang bersifat tetap misalnya ketika seorang lelaki akan 

menikah dengan seorang wanita yang masih berhubungan darah dengannya 

(seperti putri kandung atau saudara kandung), maka perkawinan tersebut 

terlarang untuk dilaksanakan.
99

 Sifat larangannya adalah selamanya. 

Sedangkan larangan yang bersifat sementara, misalnya seorang lelaki akan 

menikahi wanita yang masih terikat perkawinan dengan pria lain, maka 

perkawinan tersebut terlarang untuk dilaksanakan. Namun, sifat larangannya 

hanya sementara, sebab apabila kelak wanita tersebut bercerai dengan 
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 Di antara wanita ada yang haram dinikahi seorang laki-laki selamanya; tidak halal 

sekarang, dan tidak akan halal pada masa-masa yang akan datang. Abdul Aziz Muhammad 
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suaminya, si lelaki boleh menikahi wanita itu segera setelah masa iddah 

wanita tersebut selesai.
100

  

Pembatalan perkawinan atas inisiatif RH yang terjadi di Dusun 

Iroyudan telah sesuai dengan Hukum Islam dan ketentuan perundangan yang 

berlaku di Indonesia. Alasan RH dan keluarga membatalkan perkawinan 

putranya (HD) adalah karena RH menganggap bahwa perkawinan putranya 

tersebut rusak. RH berpendapat demikian karena dalam perkawinan putranya 

(HD) telah terjadi pelanggaran terhadap larangan perkawinan, yakni larangan 

perkawinan yang bersifat sementara. Larangan ini disebut sementara karena 

sewaktu-waktu dapat berubah apabila keadaan telah berubah. Selain 

melanggar larangan perkawinan, perkawinan tersebut juga dianggap 

melanggar materi perkawinan. Pelanggaran larangan perkawinan dan materi 

perkawinan yang disebutkan oleh RH, yakni: 

1. Mempelai perempuan ternyata telah memiliki seorang suami dan dia 

belum bercerai dengan suaminya tersebut. Selang beberapa saat setelah 

akad perkawinan antara HD dan AN, suami pertama AN mendatangi KUA 

Pajangan dan menjelaskan bahwa AN masih terikat perkawinan 

dengannya. Dia menunjukkan bukti berupa buku nikah yang dikeluarkan 

oleh KUA Kretek, KUA tempat dia dan AN dahulu menikah. Alasan 

pembatalan ini sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 yang berbunyi: “Barangsiapa yang karena perkawinan masih terikat 

dirinya dengan dari salah satu pihak, dan atas dasar masih adanya 
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perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru”. Hal ini 

dikuatkan dalam KHI yang menyebutkan bahwa seorang lelaki dilarang 

menikah dengan seorang wanita yang masih terikat perkawinan dengan 

pria lain.
101

 

2. Mempelai perempuan telah memalsukan identitasnya untuk dapat menikah 

dengan HD. Ketika menikah dengan HD, ternyata AN memalsukan data 

dirinya, yakni berupa nama, tanggal lahir sekaligus usia dan status dirinya. 

Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

disebutkan: 

“Apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka 

mengenai diri suami atau istri, maka salah seorang antara suami atau istri 

dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.” 

Dari dua alasan ini, perkawinan tersebut jelas telah melanggar materi 

perkawinan dan dapat dibatalkan. Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam 

menegaskan lagi bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila kemudian 

diketahui perempuan yang dikawini ternyata masih menjadi istri pria lain yang 

mafqud. Di sini disebutkan bahwa menjadi istri pria lain yang mafqud saja 

dapat dibatalkan, apalagi pria yang dimaksud (suami yang pertama) tidak 

mafqud dan jelas orangnya, maka pembatalan tersebut dapat dilakukan dan 

sah. Dari kasus pembatalan perkawinan di dusun Iroyudan, suami yang 

pertama jelas ada dan tidak mafqud. Jadi, keputusan RH untuk membatalkan 

perkawinan putranya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 
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Berdasarkan ketentuan Hukum Islam dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka status perkawinan 

antara HD dan AN telah batal saat berlangsungnya perkawinan. Dalam KHI 

dan UU No.1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa batalnya suatu perkawinan 

dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum tetap 

dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
102

 Jadi, memang sejak 

awal perkawinan tersebut telah batal karena bertentangan dengan ketentuan 

perundangan yang berlaku. Untuk lebih menguatkan kenapa perkawinan 

tersebut bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku dapat 

dilihat dalam KHI Pasal 40 yang menyebutkan bahwa seorang pria dilarang 

menikahi seorang wanita yang masih terikat perawinan dengan pria lain. Hal 

sejalan dengan firman Allah SWT: 

واىَذصْذ ٍِ اىْسبء االٍبٍينذ اٌَْنٌ
103

 

Firman Allah ini menjelaskan bahwa seorang laki-laki dilarang untuk 

mengawini wanita yang masih bersuami. Dalam kasus di Dusun Iroyudan, HD 

dan keluarganya baru mengetahui kalau wanita yang baru saja dinikahinya, 

yakni AN sebelumnya telah menikah dengan laki-laki lain (AD), dan status 

perkawinan mereka masih sah, dalam arti mereka belum bercerai. 

Selain itu, RH menyebutkan bahwa perkawinan ini nantinya dapat 

berdampak buruk pada kelangsungan hidup keluarga RH, HD maupun juga 

keluarga AN. Sebab apabila perkawinan antara HD dan AN dipertahankan, 

akan menimbulkan ketidaktertiban dalam masyarakat yang dapat merusak 
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sendi-sendi kehidupan masyarakat berupa aturan-aturan yang berlaku 

berkenaan dengan etika dan moralitas dalam membangun sebuah keluarga 

yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
104

 Dengan alasan-alasan ini, maka RH 

selaku ayah dari HD berhak mengajukan pembatalan perkawinan. 

Pembatalan perkawinan yang dalam istilah fiqh dikenal dengan 

fasakh
105

 merupakan perceraian dengan proses pengadilan. Para pihak, 

terutama penggugat harus memiliki alat bukti yang lengkap dan cukup kuat 

untuk meyakinkan hakim. Keputusan hakim nantinya didasarkan pada 

kebenaran alat bukti tersebut. Namun, dalam hal hakim memiliki bukti yang 

lengkap dan cukup kuat untuk memfasakh perkawinan antara suami istri, 

tetapi suami dan istri tersebut rela dengan keadaan masing-masing pasangan 

mereka, maka hakim tidak dapat menceraikan suami istri tersebut. Kecuali 

apabila alasan fasakh itu berhubungan dengan hak Allah, seperti karena suami 

murtad, perkawinan antara seorang lelaki dengan wanita yang haram 

dinikahinya, maka untuk alasan seperti tersebut hakim sewaktu-waktu dapat 

memanggil kedua suami istri itu untuk mengadili perkara mereka.
106

 

Dampak yang timbul akibat pembatalan perkawinan ini adalah 

perkawinan mereka putus. Artinya bahwa mereka tidak dapat melakukan 
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 Wawancara dengan RH pada tanggal 20 Mei 2014. 
105

 Istilah fasakh berarti suatu pelaksanaan ibadah yang dilaksanakan dengan tidak 

mencukupi syarat dan rukunnya. Dalam literatur-literatur fiqh yang berkaitan dengan kajian 

fasakh dan batil, hukum Islam dibagi kepada dua kelompok. Kelompok pertama, hukum ibadah, 

dan akad selain akad transaksi yang berhubungan dengan harta benda, misalnya akad nikah, talak, 

rujuk, wasiat, wakaf, mewakilkan, pinjam-meminjam, dan akad jaminan. Kelompok kedua, adalah 

macam-macam akad transaksi yang menimbulkan kewajiban timbal balik yang  berkenaan dengan 

harta. Satria Effendi M.Zein, Problematika Hukum Kleuarga Islam Kontemporer Analisis 
Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 21. 
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 Kamal Mukhtar, Asas-Asas hukum Islam tentang Perkawinan (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1993), hlm. 212-213. 
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hubungan lagi layaknya suami istri, sebab apabila hal tersebut terjadi, maka 

sama saja dengan berzina. Selain dampak di atas, yang juga perlu diperhatikan 

dalam kasus pembatalan perkawinan di Dusun Iroyudan adalah mengenai 

masa iddah, masalah nafkah dan masalah harta, baik harta bawaan atau harta 

bersama. Masalah iddah dalam pembatalan perkawinan disamakan seperti 

masa iddah karena talak.
107

 Lamanya masa iddah tergantung pada keadaan si 

wanita. Apabila ia sedang mengandung, maka masa iddahnya sampai ia 

melahirkan. Jika si wanita masih memiliki datang bulan (haid), maka 

iddahnya adalah tiga kali suci dan sekurang-kurangnya sembilan puluh hari. 

Apabila si wanita sudah tidak memiliki haid, maka ditetapkan sembilan puluh 

hari. Bagi wanita yang putus perkawinannya karena perceraian, sedang antara 

wanita tersebut dengan mantan suaminya belum pernah terjadi hubungan 

kelamin, maka tidak ada waktu tunggu bagi wanita tersebut.
108

 Dalam kasus 
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 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang penyebaran Kompilasi Hukum Islam Pasal 155. 

Pasal tersebut berbunyi: “Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, 

fasakh dan li’an berlaku iddah talak”.  
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 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang penyebaran Kompilasi Hukum Islam Pasal 153. 

Bunyi pasal 153: 

(1) Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla 

al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami. 

(2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut: a) apabila perkawinan putus 

karena kematian walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh 

hari). b) apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid 

ditetapkan 3 (tiga) kali suci dan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang 

tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari. c) apabila perkawinan putus karena perceraian 

sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu ditetapkan sampai melahirkan. d) apabila 

perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu 

ditetapkan sampai melahirkan.  

(3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda 

tersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul. 

(4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu dihitung sejak jatuhnya 

putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi 

perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami. 

(5) waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid 

karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu suci. 
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pembatalan perkawinan di Dusun Iroyudan, HD mengakui bahwa dia belum 

pernah sekalipun berhubungan badan dengan AN. Hal ini diperkuat dengan 

keterangan RH yang menyatakan bahwa selama proses akad hingga perginya 

AN dari rumah Bapak RH, tidak sekalipun beliau melihat HD dan AN berada 

dalam satu kamar.
109

 Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa HD dan AN 

bercerai qabla dukhul, sehingga masa iddah untuk AN tidak ada. Hal ini 

sejalan dengan firman Allah: 

ٌباٌهباىظٌِ اٍْىااطاّنذزٌ اىَؤٍْذ ثٌ طيقزَىهِ ٍِ قجو اُ رَسىهِ فَبىنٌ عيٍهِ ٍِ عضح 

رعزضوّهب
110

 

Masalah nafkah istri yang ditalak, menurut para Ulama‟ Maliki, suami 

berkewajiban menyediakan akomodasi bagi istri yang dicerainya, apabila dia 

telah bercampur dengan istrinya.
111

 Dari penjelasan ini dapat diambil 

kesimpulan bahwa jika suami belum bercampur dengan istrinya, maka suami 

tidak berkewajiban menyediakan akomodasi atau nafkah bagi istri yang 

dicerainya. Sejalan dengan itu, dalam Pasal 81 ayat (1) Kompilasi Hukum 

Islam dijelaskan bahwa suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri 

dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah. Dalam kasus 

pembatalan perkawinan ini, AN tidak memiliki iddah karena dia bercerai 

dengan HD qabla dukhul, sehingga HD tidak wajib memberi nafkah berupa 

tempat kediaman kepada AN. 

                                                                                                                                                               
(6) dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, 

akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali, maka iddahnya menjadi tiga 

kali suci.    
109

 Wawancara dengan keluarga RH pada tanggal 14 Mei 2014. 
110

 Al-Ahza>b (33): 49. 
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Abdurrahman I. Doi, Perkawinan dalam Syari’at Islam, alih bahasa Basri Iba 

Asghary dan Wadi Masturi (Jakarta, Rineka Cipta, 1992), hlm. 126. 
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Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menyebutkan 

mengenai harta bersama. Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa harta 

bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Perkawinan yang 

dimaksud dalam undang-undang ini adalah perkawinan yang sah, yang rukun 

dan syarat perkawinannya terpenuhi. Dalam kasus pembatalan perkawinan di 

Dusun Iroyudan, status perkawinan antara HD dan AN dianggap tidak sah, 

sebab ada larangan perkawinan yang dilanggar, yakni AN sebagai mempelai 

wanita masih terikat perkawinan dengan pria lain. Jadi, apa yang disebut 

sebagai harta bersama tidak dapat dikenakan dalam perkawinan antara HD dan 

AN. Namun mengenai harta bawaan, karena sifatnya adalah hak milik pribadi 

masing-masing, maka perlu dijelaskan dan diselesaikan. Ada beberapa barang 

berharga yang dibawa oleh AN ke rumah HD, seperti sepeda motor dan 

pakaian. Untuk sepeda motor, pada saat AN meninggalkan rumah HD, AN 

membawa serta sepeda motornya tersebut. Sedangkan untuk pakaian, selang 

beberapa hari setelah AN meninggalkan rumah HD, RH, HD dan beberapa 

anggota keluarga mereka mendatangi rumah Kepala Dukuh Tegal Japen Desa 

Tirtosari Kecamatan Kretek tempat tinggal AN untuk menyerahkan pakaian-

pakaian AN sekaligus juga untuk mengambil handphone HD yang memang 

dibawa oleh AN.
112

 Sehingga dari sini permasalahan yang mengenai harta 

bawaan dapat terselesaikan. 
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 Wawancara dengan RH  pada tanggal 20 Mei 2014. 
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B. Analisis Psikologi Sosial 

1. Interaksi Sosial HD dan Keluarganya Dalam Masyarakat 

Pembatalan perkawinan memiliki berbagai dampak, baik positif 

maupun negatif. Dampak yang sering muncul adalah dampak yang 

berkaitan dengan masalah yuridis bagi pasangan tersebut, baik itu 

berkaitan dengan anak, harta, ataupun pihak ketiga yang berhubungan 

dengan pasangan suami atau isteri itu. Sebenarnya, yang juga tidak kalah 

penting dicermati adalah dampak yang berkaitan dengan masalah 

psikologi sosial, terutama bagi korban dan keluarganya.  

Psikologi sosial menjadi penting untuk diamati karena selain 

berbicara mengenai kejiwaan seseorang, cakupan psikologi sosial juga 

membicarakan tentang hubungan personal seseorang dengan 

lingkungannya, seperti interaksi sosial dalam masyarakat. Berkenaan 

dengan hal tersebut, maka pembahasan pembatalan perkawinan di Dusun 

Iroyudan Desa Guwosari juga akan dikaitkan dengan dampak psikologi 

sosial korban dan keluarganya, terutama yang berkaitan dengan interaksi 

mereka dengan masyarakat, sebelum dan sesudah pembatalan perkawinan 

itu terjadi. 

Interaksi sosial dapat didefinisikan sebagai suatu fungsi individu 

yang ikut berpartisipasi atau ikut serta dalam situasi sosial yang mereka 

setujui.
113

 Jadi, seseorang dikatakan berinteraksi apabila dia ikut dalam 

situasi sosial yang ada dan bersosialisasi dengan masyarakat sesuai dengan 
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 Slamet Santoso, Teori-Teori Psikologi Sosial (Bandung: Refika Aditama, 2010), 

hlm.164. 
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kaidah dan norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Namun, tidak 

semua orang mampu berinteraksi sosial dengan baik. Menurut S. Stanfeld 

Sargent ada beberapa faktor yang mempengaruhi interaksi sosial:
114

 

1. Hakikat situasi sosial (The Nature of Social Situation).  

2. Kekuasaan norma-norma yang diberikan oleh kelompok sosial (The 

Norms Prevaling in Any Given Social Group).  

3. Kecenderungan kepribadian sendiri (The Own Personality Trend). 

4. Kecenderungan sementara individu (A Person’s Transitory 

Tendences).  

5. Proses menanggapi dan menafsirkan situasi sosial (The Process of 

Perceiving and Interpretating a Situation).  

Pembatalan perkawinan di Dusun Iroyudan yang kemudian 

berdampak pada interaksi sosial HD dan keluarganya dalam lingkungan 

masyarakat juga tidak terlepas dari hal-hal yang mempengaruhi interaksi 

sosial sebagaimana yang disebutkan oleh S. Stanfeld Sargent di atas. 

Pertama, tempat seseorang bergaul, berinteraksi dan saling mengenal satu 

sama lain memiliki pengaruh terhadap kehidupan orang tersebut. Dalam 

hakikat situasi sosial, HD dan keluarganya memiliki tempat situasi sosial 

untuk bergaul yang nyaman dan bersahabat. Masyarakat di sekitar tempat 

tingal HD dan keluarganya adalah masyarakat yang peduli dan penuh 

toleransi. Biasanya, masyarakat berkumpul sesuai dengan usianya, seperti, 

bapak berkumpul dengan bapak-bapak, anak muda berkumpul dengan 

                                                           
114Ibid., hlm.199-201. 
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sesama anak muda, dan sebagainya. Walaupun tidak menutup 

kemungkinan, pada suatu kondisi, mereka membaur dan saling bergaul 

tanpa dibatasi oleh usia. Teman bermain HD misalnya adalah orang-orang 

sebayanya dan ada yang lebih muda usianya. Hal ini membuat HD nyaman 

berinteraksi dengan mereka. Selain itu pengalaman dan pendidikan di 

antara mereka juga tidak jauh berbeda bahkan sama, yang ini membuat 

komunikasi di antara HD dan teman-temannya terbilang lancar.  

Kedua, norma-norma yang dimiliki oleh suatu keluarga dan 

masyarakat juga memiliki pengaruh dalam interaksi sosial. Dalam hal ini, 

keluarga dan masyarakat di lingkungan HD adalah masyarakat Jawa yang 

memiliki norma-norma sosial yang tinggi. Toleransi, gotong royong, dan 

ramah tamah merupakan beberapa norma yang masih dipegang kuat oleh 

masyarakat di Dusun Iroyudan.
115

 Norma-norma ini telah hidup lama 

dalam masyarakat Dusun Iroyudan hingga saat ini. Selain itu, norma-

norma agama juga memiliki akar kuat dalam masyarakat. Norma agama 

dan norma sosial dalam masyarakat Dusun Iroyudan bersifat saling 

melengkapi dan menjadi sebuah benteng kokoh dari tergerusnya moral 

akhlak masyarakat akibat kemajuan zaman. 

Ketiga, kecenderungan kepribadian yang dimiliki oleh HD juga 

memiliki pengaruh bagaimana dia berinteraksi dengan masyarakat sekitar. 

HD adalah pemuda yang memiliki sifat baik dan patuh terhadap orang tua. 

Sifat-sifat seperti ini lazim ada dalam keluarga di Dusun Iroyudan, karena 
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telah diajarkan kepada anak-anak sejak mereka kecil. Setidaknya inilah 

yang disampaikan oleh RH dan tetangga-tetangganya. Sifat baik HD 

misalnya tercermin dari bagaimana dia mampu berkomunikasi dan 

menjalin persahabatan dengan baik, sehingga tidak ada orang yang 

membencinya. Kepatuhan HD kepada orang tuanya terlihat dari 

bagaimana HD selalu mendengarkan apa yang dinasehatkan oleh orang 

tuanya, terlebih lagi ibunya. Dia sangat menyayangi ibunya, begitu pula 

sebaliknya. Faktor inilah yang membuat HD dekat dengan ibunya dan 

kurang dekat dengan bapaknya (RH). Sejak kecil, HD memang dekat 

dengan ibunya, sehingga apapun yang dilakukan HD, ibunya selalu 

membelanya. Walaupun HD tidak terlalu dekat dengan RH, namun setiap 

ada hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan, mereka sangat kompak 

untuk melaksanakannya bersama-sama, sehingga masyarakat menilai 

positif sifat HD.
116

 

Keempat, kecenderungan keadaan seseorang yang dapat berubah-

ubah. Keadaan seseorang dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi 

kejiwaan maupun fisiknya. Keadaan ini dapat mempengaruhi seseorang 

dalam berinteraksi dengan masyarakat. Ada seseorang yang biasanya 

ramah dalam bergaul, tiba-tiba menjadi pendiam dan ketus. Ada pula 

seseorang yang biasanya pendiam, tiba-tiba menjadi periang. Dalam kasus 

pembatalan perkawinan ini, HD dan keluarganya sebagai korban 

mengalami keadaan jiwa yang tidak menentu. Setelah pembatalan 

                                                           
116

 Wawancara dengan Abu pada tanggal 26 April 2014 dan Muh.Suharto pada 
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perkawinan terjadi, muncul rasa kecewa dan malu dalam diri HD dan 

keluarganya yang berdampak pada interaksi mereka dengan masyarakat 

sekitar. Misalnya, HD yang dikenal ramah dan periang, tiba-tiba menjadi 

pendiam dan menutup diri. Dia yang sehari-harinya sering bermain di luar 

rumah dengan teman-temannya menjadi sering mengurung diri di 

kamar.
117

  

Kelima, usia, pendidikan dan pengalaman memberikan pengaruh 

pada seseorang dalam menafsirkan situasi sosial.
118

 Dari segi usia, HD 

tergolong sudah dewasa dan secara emosi seharusnya dapat 

mengendalikan dirinya dengan baik. Hal ini memang terbukti, yakni ketika 

kasus pembatalan perkawinan ini terjadi, secara emosi dia dapat menahan 

diri untuk tidak melakukan hal-hal yang tercela kepada AN, seperti 

memaki dan mencela AN. Dari segi pengalaman, ini merupakan 

pengalaman pertama bagi HD, terutama yang berkaitan dengan hukum, 

sehingga pada awalnya ada rasa khawatir ketika HD harus masuk keluar 

pengadilan untuk memproses pembatalan perkawinannya. Namun dari segi 

menangani rasa kecewa dan malu di hadapan teman-teman ataupun 

masyarakat sekitar, HD termasuk memiliki tekad yang kuat untuk segera 

bangkit dan melupakan kejadian yang menimpanya.
119

  

2. Kekecewaan dan Mekanisme Pertahanan HD dan Keluarganya 

Dalam disiplin ilmu Psikologi Sosial ada salah satu bahasan yang 

berkaitan dengan kekecewaan, yakni frustration and defence mechanism 
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(kekecewaan dan mekanisme pertahanan). Menurut David Krech dan 

Richard S. Crutchfield, yang dimaksud kekecewaan adalah apabila 

kemajuan terhadap suatu tujuan dihalangi dan ketegangan yang mendasari 

tidak terpecahkan.
120

 Dalam kasus pembatalan perkawinan ini, yang 

menjadi tujuan HD untuk menikah, yakni agar dapat membina sebuah 

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai atau 

terhalang. Inilah yang kemudian membuat HD kecewa. 

J. Dollard menyebutkan bahwa ada kaitan yang jelas antara 

kekecewaan dengan tingkah laku. J. Dollard menguraikan sebagai berikut: 

1. Frustation (kekecewaan), adalah suatu keadaan terhalangnya 

pemenuhan suatu motive.
121

 Suatu  motive yang diinginkan HD dan 

keluarganya adalah terbentuknya sebuah keluarga yang baik 

berlandaskan asas Islami. Motive ini kemudian tidak dapat terpenuhi 

karena adanya perkawinan HD dibatalkan. Hal ini kemudian 

menyebabkan kekecewaan pada diri HD dan keluarganya. 

Kekecewaan di sini sebenarnya bersifat kompleks, artinya bahwa 

kekecewaan dimulai dengan rasa kecewa mereka terhadap AN yang 

telah berbohong pada mereka dan memalsukan identitasnya sehingga 

berakibat pembatalan perkawinan.  

2. Emotion (perasaan), yakni suasana individu yang mengalami 

kekecewaan yang biasanya bersifat negatif.
122

 Suasana jiwa HD 

maupun keluarganya yang kecewa dengan AN yang berakibat 

                                                           
120

 Slamet Santoso, Teori-Teori Psikologi Sosial, hlm. 122. 
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pembatalan perkawinan tergambar dalam situasi menyendiri dan 

pendiam yang ditunjukkan HD dalam pergaulan di masyarakat. 

3. Habit or mechanism (kebiasaan atau mekanisme), yaitu suatu upaya 

individu untuk mengatasi kekecewaan yang biasanya melalui 

kebiasaan individu bertingkah laku atau mencari cara-cara baru yang 

lebih tepat.
123

 Upaya yang dilakukan oleh HD dan keluarganya dalam 

mengatasi rasa kekecewaan yang mereka rasakan adalah dengan tetap 

bergaul seperti biasa dengan masyarakat. Walaupun awalnya ada rasa 

malu, namun lama-kelamaan rasa itu hilang dengan sendirinya. Faktor 

penerimaan masyarakat terhadap HD dan keluarganya dalam pergaulan 

juga memiliki pengaruh yang positif. Mereka sangat peduli dengan 

pembatalan perkawinan yang dialami HD. Mereka berusaha memberi 

motivasi dan membesarkan hati HD bahwa apa yang dialami HD 

merupakan cobaan dan bukan kesalahan HD, sehingga dia tidak perlu 

malu.
124

 

4. Overt behavior (tingkah laku nyata), yaitu tingkah laku yang tampak 

sebagai upaya individu untuk mengatasi kekecewaan.
125

 Tingkah laku 

nyata yang ditunjukkan HD adalah berusaha menjadi pribadi yang 

riang dengan selalu bergaul dengan masyarakat sekitar kapanpun dia 

memiliki waktu luang. Seperti, ketika pulang dari kerja ataupun ketika 

malam sehabis isya‟. Dia selalu menyempatkan diri untuk berkumpul 

dan memulai pembicaraan terlebih dahulu. Selain itu, HD juga mulai 
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aktif megikuti berbagai kegiatan yang diadakan oleh kelompok 

pemuda Dusun Iroyudan, seperti perkumpulan muda-mudi dan 

kegiatan perlombaan olahraga.
126

 

David Krech dan Richard S. Crutchfield menyebutkan paling tidak 

ada empat hal yang menyebabkan individu frustasi, yaitu: 

1. The physical environment, yakni sumber-sumber yang berasal dari 

lingkungan fisik. 

2. The biological limitation, yakni sumber penyebab frustasi yang berasal 

dari keterbatasan biologis individu itu sendiri. 

3. Psychological complexity, sumber penyebab frustasi yang berasal dari 

suasana psikologis dalam diri individu yang kompleks dan 

bertentangan akibat ketidaksesuaian lingkungan psikologis dengan 

kebutuhan dan tuntutan. 

4. The social environment, yakni sumber  frustasi yang berasal dari 

lingkaran yang menyebabkan individu mengalami frustasi dalam 

bertingkah laku sosial.
127

 

Dari keempat hal tersebut, penyebab frustasi yang dialami oleh HD 

dan keluarganya berasal dari lingkungan sosial, yakni lingkungan tempat 

mereka mengalami pembatalan perkawinan. Situasi sosial yang mereka 

alami, yakni pemalsuan identitas yang dilakukan oleh AN hingga 
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menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan, menjadi suatu pukulan 

bagi HD dan keluarganya. HD maupun keluarganya adalah orang-orang 

yang sederhana, yang selama hidupnya tidak pernah mencari masalah 

dengan orang lain. Mereka adalah pribadi-pribadi yang baik. Hal ini 

terbukti dari masyarakat sekitar yang mengenal dekat RH maupun 

keluarganya. Mereka mengenal RH dan juga keluarganya sebagai orang 

yang suka tolong menolong, ramah dan tidak neko-neko. Pembatalan 

perkawinan yang menimpa HD dapat dikatakan sebagai suatu masalah 

besar yang belum pernah dialami oleh keluarga ini. Tentu saja sebagai 

suatu masalah yang besar, pembatalan ini membuat RH dan keluarganya 

sering memikirkan dalam-dalam permasalahan ini, sehingga menimbulkan 

luka hati yang terwujud dalam rasa kecewa. Rasa kecewa ini juga diikuti 

oleh rasa malu dan penyesalan dari RH beserta keluarga. Kompleksitas 

perasaan ini kemudian muncul dalam tingkah laku yang minor dalam 

masyarakat, seperti menarik diri dalam pergaulan dan menjadi pribadi 

yang pendiam. Hal ini akibat ketidaksesuaian antara lingkungan psikologis 

dengan kebutuhan dan tuntutan. Lingkungan psikologis menyatakan 

bahwa mereka kecewa dan malu sehingga menarik diri dari pergaulan, 

sedangkan mereka butuh dan dituntut untuk bersosialisasi, sebab 

masyarakat sekitar tempat tinggal mereka merupakan masyarakat yang 

menjunjung tinggi persahabatan dan interaksi sosial. Apabila ada keluarga 

atau individu yang menarik diri dari pergaulan, jarang bersosialisasi 

dengan masyarakat sekitar, maka masyarakat akan menilai negatif 
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keluarga atau individu tersebut. Mereka akan benar-benar diasingkan dan 

bahkan tidak dianggap sebagai bagian dari masyarakat.
128

 Hal inilah yang 

membuat RH dan keluarga khawatir jika mereka benar-benar diasingkan 

oleh masyarakat Dusun Iroyudan. Mereka butuh waktu untuk 

menenangkan diri, namun di sisi lain mereka juga dituntut untuk selalu 

berinteraksi dengan masyarakat sekitar, sehingga hasilnya adalah mereka 

yang sebelumnya riang terlihat pendiam dalam pergaulan. Dalam 

psikologi sosial, hal semacam ini disebut sebagai defense mechanism atau 

mekanisme pertahanan. Mekanisme pertahanan adalah cara mengatasi 

kekecewaan yang kurang baik.
129

 Ada beberapa jenis mekanisme 

pertahanan yang terdapat dalam ilmu psikologi sosial, di antaranya adalah 

represi, regresi, kemarahan, ketakutan, dan khayalan. Menutup diri dan 

pendiam masuk dalam kategori mekanisme pertahanan dengan cara 

represi. Represi dapat berarti penekanan; penahanan; dan pengekangan. 

Represi dalam psikologi sosial adalah an unconscious kind of holding, 

under or creating back performed by the ego, which become a 

battleground for the conflict between superego and id. Represi merupakan 

sejenis penanganan alam bawah sadar yang muncul karena adanya 

pertentangan batin antara superego dan ego atau id.
130

 Pertentangan batin 

yang dialami oleh HD mewujudkan suatu tingkah laku pendiam dan 

menyendiri. 
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Kasus pembatalan perkawinan yang menimpa seseorang sedikit 

banyak memberikan pengaruh pada orang tersebut. Sebagaimana kasus 

pembatalan perkawinan yang dialami oleh artis Indonesia, yakni 

Asmirandah Zantman. Perkawinan Asmirandah dan Jonas Rivano 

dibatalkan oleh Pengadilan Agama Depok karena adanya penipuan atau 

salah sangka mengenai diri Jonas Rivano. Penipuan yang dimaksud adalah 

pengakuan Jonas yang mengatakan bahwa dia tidak masuk Islam (Jonas 

beragama Kristen). Menurut keterangan dari orang tua Asmirandah, 

sebelum melangsungkan akad nikah dengan Asmirandah pada tanggal 17 

Oktober 2013 di Masjid An-Nur Depok, Jonas telah mengucapkan dua 

kalimat syahadat pada Bulan Agustus 2013, yang ini membuat Jonas resmi 

memeluk agama Islam. Namun, dua minggu setelah akad perkawinan 

dilangsungkan, ketika ada wartawan yang menyakan kepada Jonas apakah 

dia telah masuk Islam, Jonas menjawab bahwa dia tidak pernah masuk 

Islam. Pengakuan Jonas ini tentu saja membuat beberapa pihak, terutama 

orang tua Asmirandah kecewa, dan menginginkan agar perkawinan 

Asmirandah dengan Jonas dibatalkan.
131

 

Pembatalan ini jelas membuat pihak keluarga Asmirandah kecewa 

dan malu. Sebagai keluarga public figure, perasaan malu keluarga 

Asmirandah tentu berlipat dibandingkan dengan keluarga biasa, sebab 

berita pembatalan ini selain diketahui oleh tetangga sekitar juga diketahui 
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oleh masyarakat luas, terutama yang mengenal Asmirandah melalui film 

atau sinetron. Pemberitaan di media juga sangat gencar sehingga tidak 

jarang membuat Asmirandah dan keluarganya kewalahan. Sebagaimana 

diberitakan dalam sebuah surat kabar elektronik bahwa pernah pada suatu 

hari Asmirandah memilih untuk tidak pulang ke rumah karena malu 

kepada wartawan yang setiap hari menunggunya di depan rumah.
132

 

Berkaitan dengan rasa kecewa yang dialami beberapa orang pasca 

pembatalan perkawinan, ada beberapa cara yang ditempuh. Setiap orang 

memiliki cara yang berbeda untuk mengatsinya. Dalam kasus pembatalan 

perkawinan yang menimpa HD, untuk mengatasi rasa kekecewaan yang 

dialami oleh HD dan keluarganya, beberapa tetangga dan anggota keluarga 

yang lain mencoba untuk menghibur dan membesarkan hati HD dan 

keluarganya. Mereka berusaha untuk tidak mengungkit-ungkit 

permasalahan pembatalan perkawinan ketika bersama HD maupun 

keluarganya. Apabila dalam suatu kesempatan mereka tidak sengaja 

membicarakan tentang pembatalan perkawinan antara HD dan AN, 

kebetulan dalam forum itu hadir HD atau keluarganya, maka mereka 

cepat-cepat mengganti topik pembicaraan. Selain itu, dalam beberapa 

kesempatan, mereka berusaha membesarkan hati HD dengan mengatakan 

bahwa permasalahan pembatalan perkawinan ini bukanlah salah HD, 

melainkan AN, sebab dialah yang memalsukan identitasnya. Oleh sebab 
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itu, maka HD tidak perlu malu kepada para tetangga.
133

 Hal-hal yang 

kelihatannya kecil seperti ini ternyata mampu membuat HD dan 

keluarganya bangkit dan mencoba melupakan permasalahan mereka.
134

 

Selain motivasi yang diberikan oleh tetangga atau kaum kerabat, 

HD dan keluarga mencoba melupakan permasalahan pembatalan 

perkawinan dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT,
135

 menyibukkan 

diri dan melakukan aktifitas yang bermanfaat, seperti memperbanyak 

berdzikir, membaca al-Qur’a>n, giat bekerja dan aktif mengikuti kegiatan 

dusun. Awalnya memang sulit, terlebih lagi ketika aktif dalam kegiatan 

dusun, sebab HD dan keluarganya akan bertemu dan berinteraksi dengan 

banyak orang. Setiap orang memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga 

kepekaan mereka terhadap permasalahan yang dialami HD dan 

keluarganyapun juga berbeda-beda. Ada orang yang mampu menahan diri 
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untuk tidak terlalu ikut campur dalam permasalahan orang lain. Namun 

ada pula orang yang tidak mampu menahan dirinya untuk selalu ikut 

campur dan bahkan memberi tanggapan yang menyakitkan hati terhadap 

permasalahan yang dihadapi oleh orang lain. Untuk orang-orang yang 

disebut terakhir inilah, HD dan keluarganya menyiapkan hati agar tidak 

mudah marah, putus asa dan malu menanggapi pernyataan negatif dari 

mereka. Inilah yang dalam psikologi sosial dinamakan dengan cara 

mengatasi kekecewaan dengan baik. Hal semacam ini disebut the potential 

consequences of frustration are very numerous.
136

 Individu yang 

mengalami kekecewaan dapat menggunakan banyak cara untuk 

mengatasinya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Lebih jauh dari itu, 

HD dan keluarganya berusaha memunculkan sesuatu yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan kebiasaan yang mereka lakukan sebelum munculnya 

kasus pembatalan perkawinan. Dalam psikologi sosial dikenal adanya the 

consequences of frustration are not necessarily bad.
137

 Penanganan akibat 

dari kekecewaan tidak selalu buruk. Hal ini pula yang terjadi pada HD dan 

keluarganya. Mereka melakukan kebiasaan-kebiasaan baru yang 

bermanfaat untuk membantu melupakan permasalahan mereka sekaligus 

memberikan nilai positif dalam interaksi mereka di masyarakat. 

Jadi, apabila melihat temuan-temuan di lapangan, serta informasi 

yang penyusun dapatkan dari HD dan keluarganya serta tetangga di sekitar 

lingkungan HD, maka dampak psikologi sosial pembatalan perkawinan 
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antara HD dan AN adalah munculnya rasa kekecewaan HD dan 

keluarganya terhadap AN. Rasa kecewa ini kemudian terwujud dalam 

perilaku HD dan keluarganya dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku yang 

terlihat mencolok adalah perubahan sikap mereka dalam berinteraksi sosial 

dalam masyarakat. Mereka menjadi pendiam dan berusaha menarik diri 

dari pergaulan dengan tetangga sekitar rumah mereka. Namun, kondisi ini 

tidak berlangsung lama, sebab mereka menyadari bahwa apabila mereka 

menarik diri dari pergaulan di masyarakat, maka mereka akan diasingkan 

oleh masyarakat sekitar. Perlahan tapi pasti mereka berusaha untuk 

kembali menata hidup dengan berinteraksi sosial kembali. Di samping itu, 

untuk melupakan kasus pembatalan perkawinan ini, baik HD maupun 

keluarganya menyibukkan diri dengan bekerja dan aktif dalam kegiatan 

dusun. Akhirnya, dengan menyibukkan bekerja dan aktif dalam kegiatan 

masyarakat, serta didukung pula oleh motivasi moril dari keluarga dekat 

dan tetangga sekitar, kekecewaan akibat kebohongan yang dilakukan AN 

hingga berujung pembatalan perkawinan dapat berangsur-angsur hilang. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penyusun lakukan, maka dapat 

ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dari 

penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Dampak hukum dari pembatalan perkawinan tersebut adalah perkawinan 

antara HD dan AN telah putus, sehingga hal-hal yang berkenaan dengan 

kewajiban antara suami dan istri di antara keduanya juga hilang. Selain 

perkawinan mereka telah putus, untuk AN (mempelai wanita) tidak ada 

iddah, sebab dia belum pernah melakukan hubungan suami istri dengan 

HD setelah menikah. Wanita yang putus perkawinannya karena 

perceraian, sedangkan antara dia dan suaminya belum pernah melakukan 

hubungan badan, maka tidak ada iddah bagi wanita tersebut. Sedangkan 

mengenai nafkah, HD sebagai mantan suami tidak wajib memberikan 

nafkah kepada AN sebab nafkah setelah  perceraian hanya wajib diberikan 

bagi istri yang masih dalam iddah atau sesuai dengan perjanjian antara 

suami dan istri. Kaitannya dengan harta bersama, HD dan AN belum 

memiliki harta bersama, sebab umur perkawinan mereka yang tidak lama, 

sehingga tidak memungkinkan bagi mereka memiliki harta bersama. 

Namun kaitannya dengan harta bawaan, keluarga RH telah 

menyelesaikannya dengan AN, yakni dengan dikembalikannya beberapa 
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pakaian AN yang sebelumnya tertinggal di tempat HD, begitu pula dengan 

dikembalikannya handphone HD yang sebelumnya dibawa oleh AN. 

2. Dampak psikologi sosial pembatalan perkawinan antara HD dan AN 

adalah munculnya rasa kekecewaan (frustration) HD dan keluarganya 

terhadap AN. Rasa kecewa ini kemudian terwujud dalam perilaku HD dan 

keluarganya dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku yang terlihat mencolok 

adalah perubahan sikap mereka dalam berinteraksi sosial dalam 

masyarakat. Mereka menjadi pendiam dan berusaha menarik diri dari 

pergaulan dengan tetangga sekitar rumah mereka. Dalam psikologi sosial, 

hal semacam ini disebut sebagai defense mechanism atau mekanisme 

pertahanan. Namun, kondisi ini tidak berlangsung lama, sebab mereka 

menyadari bahwa apabila mereka menarik diri dari pergaulan di 

masyarakat, maka mereka akan diasingkan oleh masyarakat sekitar. 

Perlahan tapi pasti mereka berusaha untuk kembali menata hidup dengan 

berinteraksi sosial kembali. Di samping itu, untuk melupakan kasus 

pembatalan perkawinan ini, baik HD maupun keluarganya menyibukkan 

diri dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT (dengan cara 

memperbanyak berdzikir dan membaca al-Qur’a>n), giat bekerja dan aktif 

dalam kegiatan dusun. Inilah yang dalam psikologi sosial dinamakan 

dengan cara mengatasi kekecewaan dengan baik. Hal semacam ini dalam 

ilmu psikologi sosial disebut the potential consequences of frustration are 

very numerous dan the consequences of frustration are not necessarily 

bad. Akhirnya, dengan menyibukkan bekerja dan aktif dalam kegiatan 
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masyarakat, serta didukung pula oleh motivasi moril dari keluarga dekat 

dan tetangga sekitar, kekecewaan akibat kebohongan yang dilakukan AN 

hingga berujung pembatalan perkawinan dapat berangsur-angsur hilang. 

 

B. Saran-Saran 

1. Untuk pihak-pihak yang terkait dengan proses perkawinan, seperti Dukuh, 

Kelurahan, Kecamatan dan KUA hendaklah teliti dan berhati-hati apakah 

syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan telah terpenuhi dan tidak 

ada halangan untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini dilakukan dalam 

rangka mengurangi kecurangan dan pemalsuan identitas yang dilakukan 

oleh para calon mempelai, sebab banyak cara yang dilakukan oleh orang-

orang untuk memanipulasi data agar tujuannya tercapai. Hendaklah pihak 

yang terkait sering berkoordinasi agar tidak ada celah-celah yang dapat 

dimanfaatkan orang untuk mengelabui petugas. 

2. Kepada para calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan agar 

berhati-hati. Sangat perlu bagi pasangan yang akan menikah untuk 

mengenali calonnya masing-masing, agar tidak terjadi penyesalan di 

kemudian hari hanya karena tidak cermat dan tergesa-gesa dalam  memilih 

pasangan hidup. Perkawinan merupakan perbuatan ibadah sehingga 

diharapkan dengan awal yang baik maka untuk ke depannya perkawinan 

tersebut dapat menjadi suatu berkah. 

3. Untuk wanita yang akan menikah lagi, tetapi dia masih terikat perkawinan 

dengan pria lain, hendaklah menyelesaikan permasalahannya terlebih 
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dahulu dengan suami pertamanya tersebut, seperti perceraian dan masa 

iddah. Hal ini dilakukan agar kelak tidak timbul permasalahan berkenaan 

dengan perkawinan pertamanya yang dapat merusak perkawinannya yang 

kedua. 

4. Perlunya peran aktif dari keluarga dan masyarakat ketika ada keluarga atau 

orang lain yang hendak menikah, tetapi diketahui terdapat halangan untuk 

melangsungkan perkawinan, hendaknya melaporkan kepada pihak terkait 

agar segera ditindaklanjuti. Hal ini dilakukan dalam rangka menghindari 

adanya pembatalan perkawinan di kemudian hari karena diketahui tidak 

memenuhi syarat-syarat perkawinan yang ditetapkan oleh agama maupun 

undang-undang perkawinan yang berlaku serta dengan harapan agar 

keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dapat terwujud. 

5. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menggali lebih dalam lagi kasus-kasus 

pembatalan perkawinan yang ada, terutama dari segi psikologi atau 

psikologi sosialnya, baik itu dari pihak laki-laki maupun pihak wanitanya. 

Tentu antara kasus pembatalan perkawinan yang satu dengan kasus 

pembatalan perkawinan yang lain memiliki dampak psikologi atau 

psikologi sosial yang berbeda. Selain itu, dari segi korbannya, baik laki-

laki maupun wanita juga memiliki karakteristik tersendiri. Selanjutnya 

yang juga perlu diteliti adalah bagaimana cara mereka mengatasi dampak 

psikologi atau psikologi sosial tersebut.  
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