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ABSTRAK 

 

AKIBAT HUKUM DARI PEMBATALAN PERKAWINAN 

TERHADAP STATUS ANAK 

 

Status anak merupakan hal penting yang dimiliki tiap anak dalam sebuah 

perkawinan karena akan menentukan hak dan kewajiban hukum dari anak dan 

orang tua tersebut. Namun apabila di dalam perkawinan terjadi pembatalan 

perkawinan, maka akan menimbulkan akibat hukum bagi anak yang lahir dari 

perkawinan tersebut. Pembatalan perkawinan merupakan salah satu cara untuk 

mengakhiri suatu perkawinan.Perkawinan yang dapat dibatalkan adalah 

perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan yang sudah 

ditentukan di dalam hukum normatif yang mengatur mengenai perkawinan di 

Indonesia. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap status anak yang lahir dari 

perkawinan yang dibatalkan. Karena apabila suatu perkawinan sudah dibatalkan 

maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi sebelumnya. Pembatalan 

perkawinan ini sudah diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Perkawinan, 

namun di dalam penulisan karya tulis ini akan ditekankan kepada penerapan dari 

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembatalan perkawinan. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang memandang 

hukum sebagai fenomena sosial. Penelitian hukum empiris ini didukung dengan 

adanya wawancara terhadap Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan Advokat. Di 

dalam penilitian ini menggunakan jenis pendekatan kasus (the cases approach), 

pendekatan peraturan perundang-undangan (the statute approach), dan 

pendekatan fakta (the fact approach). 

Kata Kunci : Pembatalan Perkawinan, Akibat Hukum, Status Anak 
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ABSTRACT 

 

THE LEGAL CONSEQUENCES OF MARRIAGE ANNULMENT 

ON THE STATUS OF CHILDREN 

 

The status of children is an important thing that must be possessed by every child 

in a marriage, because this will be used to determine the legal rights and 

obligations of children and parent. However, if the annulment occurs within the 

marriage, then it will brought legal consequences to the children born by that 

marriage. Annulment of marriage is one way to end a marriage. Marriage that 

can be canceled is a marriage that does not meet the marriage requirements, as 

set forth in the normative law regulating marriage in Indonesia. This will affect 

the status of children due to the cancellation of the marriage of his parents. 

Because once a marriage has been canceled, then the marriage is 

consideredunprecedented. Annulment of marriage has been regulated specifically 

by the Law on marriage, but this study will focus more on the application of laws 

and regulations governing the annulment of marriage.   

This research uses empirical legal research that sees the law as a social 

phenomenon.This empirical legal study is supported by the interviews of the 

Denpasar District Court judges, and advocates. This study uses several 

approaches, that is the cases approach, the statute approach, and the fact 

approach. 

 

Keywords: Marriage Annulment, Legal Consequences, Status of Children 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Manusia memiliki tiga hal yang paling esensial di dalam hidupnya, tiga hal 

tersebut antara lain adalah kelahiran, perkawinan, dan kematian. Dari ketiga hal 

tersebut perkawinan merupakan hal yang paling esensial di dalam kehidupan 

manusia, karena melalui perkawinan maka akan terpenuhi kebutuhan manusia 

yang  berupa kebutuhan jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani ini timbul dari 

naluri manusia yang ingin memiliki keturunan yang sah secara biologis. 

Sedangkan kebutuhan rohani di dalam suatu perkawinan ini merupakan 

penjelmaan dari hasrat manusia untuk hidup saling berpasang-pasangan dengan 

kasih sayang.Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan 

manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami 

istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Perkawinan ini 

merupakan suatu hal yang dianggap suci maka dari itu setiap agama selalu 

menghubungkan kaidah-kaidah perkawinan dengan kaidah-kaidah agama, karena 

perkawinan itu sendiri sangat erat hubungannya dengan agama. Seperti yang 

sudah diketahui setiap agama mengatur mengenai sah atau tidaknya suatu 

perkawinan, dan setiap agama juga memiliki hukum perkawinannya masing-

masing.  

Untuk mendukung keberlangsungan dari perkawinan itu sendiri, maka diperlukan 

adanya suatu peraturan yang mengatur mengenai syarat-syarat 

1 
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peresmian, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya suatu perkawinan. 

Indonesia sendiri sudah memiliki suatu produk hukum yang khusus mengatur 

mengenai perkawinan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 

1974 Lembaran Negara No. 3019 tentang Perkawinan, dengan Peraturan 

Pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang selanjutnya disebut 

denganUndang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 1 

dari Undang-Undang tersebut terdapat pengertian mengenai perkawinan. Bunyi 

dari Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu, 

“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita 

sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan 

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Menurut Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya 

dilihat dari aspek formal, tetapi juga dilihat dari aspek agama dan sosial. Aspek 

agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan aspek formal 

adalah menyangkut aspek administratif , yaitu pencatatan di catatan sipil. Dengan 

adanya suatu perkawinan maka akan menimbulkan akibat hukum yaitu dengan 

timbulnya hak dan kewajiban tertentu antara suami dengan istri dan antar mereka 

bersama dengan masyarakat. Dengan sudah dilakukannya perkawinan yang sah, 

maka pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat sesuai dengan 

kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat. 

Di dalam suatu perkawinan kehadiran seorang anak ke dalam keluarga 

merupakan hal yang paling dinantikan oleh pasangan suami istri dalam kehidupan 

berumahtangga. Anak merupakan amanah yang dititipkan oleh Tuhan yang 
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hendaknya dijaga dan dirawat agar sehat jasmani dan rohani demi kelangsungan 

hidup keluarga secara baik-baik dan terus menerus. Pengertian mengenai anak ini 

diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, dalam hal ini secara 

khusus mengenai sah nya seorang anak, sedangkan pada Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan pengaturan yang merinci 

mengenai kedudukan anak. Pengaturan mengenai kedudukan anak pada Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanini hanya terdiri dari 3 Pasal, yaitu 

Pasal 42 sampai Pasal 44. Menurut Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan disebutkan bahwa anak yang sah yaitu anak yang dilahirkan 

dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah
1
. Sedangkan di dalam KUH 

Perdata mengenai kedudukan anak memiliki pengaturan yang lebih rinci. Sebagai 

perbandingan, di dalam KUH Perdata ini pada BAB XII Pasal 250 dinyatakan 

bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, 

memperoleh suami sebagai bapaknya
2
.Dengan hadirnya seorang anak di dalam 

suatu perkawinan maka akan menimbulkan hubungan antara orang tua dengan 

anak, hubungan antara orang tua dan anak ini akan timbul semenjak anak tersebut 

dilahirkan. Hubungan antara orang tua dan anak ini juga akan menimbulkan hak 

dan kewajiban dari orang tua terhadap anak. Anak yang memiliki hubungan sah 

menurut hukum dengan orang tuanya akan memiliki hak yang dilindungi. Dengan 

adanya hubungan antara orang tua dengan anak ini akan menimbulkan adanya hak 

dan kewajiban antara orang tua dan anak, yang dimana hak dan kewajiban antara 

                                                           
 
1
http://www.jurnalhukum.com/kedudukan-anak/. diakses tangga l2 Maret 2015 

2
R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, 1991, Hukum Orang dan Keluarga 

(Personen en Familie Recht), Airlangga University Press, Surabaya, h. 164. 

http://www.jurnalhukum.com/kedudukan-anak/
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orang tua dan anak ini diatur lebih jelas di dalam BAB X Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Perjalanan dari suatu perkawinan itu tidak selalu berjalan mulus sesuai 

dengan keinginan pasangan suami istri. Di dalam suatu perkawinan adalah hal 

biasa apabila terjadi masalah, yang membedakan adalah ada beberapa pasangan 

yang dapat mempertahankan perkawinannya dan ada juga yang tidak. Biasanya 

untuk pasangan yang tidak dapat mempertahankan perkawinannya, maka jalan 

yang diambil untuk mengakhiri perkawinannya adalah dengan perceraian. Tetapi 

perceraian bukanlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri perkawinan, ada juga 

jalan lain yang dikenal dengan pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan 

ini berarti suatu perkawinan yang sudah berlangsung dianggap sebagai peristiwa 

yang tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan. Hal tersebut 

diatur di dalam Pasal 22Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

yang menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak 

memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.Pembatalan 

perkawinan ini biasanya dilakukan apabila terdapat syarat-syarat untuk 

melangsungkan perkawinan yang tidak terpenuhi dari para pihak. Berikut ini 

adalah penyebab terjadinya pembatalan perkawinan yang sudah diatur di dalam 

Pasal 27 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan 

bahwa :  

(1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan 

perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar 

hukum. 
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(2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan 

perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka 

mengenai diri suami atau isteri. 

(3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu 

menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih 

tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk 

mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.Jadi, perkawinan yang 

dilangsungkan atas dasar ancaman, dan pemalsuan identitas dapat dilakukan 

pembatalan perkawinan.  

Dengan terjadinya suatu pembatalan perkawinan ini akan menimbulkan 

akibat hukum bagi pasangan suami istri dan anak hasil dari perkawinan tersebut. 

Khususnya untuk anak hasil dari perkawinan yang mengalami pembatalan 

perkawinan ini akan menimbulkan akibat hukum terhadap status anak tersebut. 

Terhadap masalah tersebut diperlukan kajian melalui penelitian empiris, yang 

hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “AKIBAT HUKUM 

DARI PEMBATALAN PERKAWINANTERHADAP STATUS ANAK”. 

 

1.1 Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai pembatalan perkawinan di dalam 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ? 

2. Bagaimanakah status anak terhadap orang tuanya yang perkawinannya 

dibatalkan? 
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1.2 Ruang Lingkup Masalah 

Di dalam penulisan karya tulis ilmiah ini perlu diberikan batasan mengenai 

materi yang akan dibahas di dalamnya. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari 

adanya penyimpangan terhadap materi pembahasan yang akan dibahas dari 

masalah yang sudah dirumuskan, sehingga nantinya bisa diuraikan secara lebih 

sistematis. Adapun ruang lingkup masalah yang akan dibahas di dalam karya tulis 

ilmiah ini adalah sebagai berikut : 

1. Membahas mengenai pengaturan pembatalan perkawinan di dalam 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

2. Selanjutnya akan dibahas juga mengenai akibat hukum daripembatalan 

perkawinan terhadap status anak yang lahir dari perkawinan tersebut. 

 

1.3 Tujuan Penelitian : 

Adapun tujuan dari dibuatnya karya tulis ilmiah ini antara lain adalah 

sebagai berikut : 

A. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan 

mengenai pembatalan perkawinan di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan dan untuk mengetahui akibat hukum yang 

ditimbulkan dari pembatalan perkawinan ini terhadap status anak. 

B. Tujuan Khusus 

Ada beberapa tujuan khusus yang ingin dicapai dengan adanya karya 

tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut : 
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1. Untuk memahami pengaturan 

mengenai pembatalan perkawinan di dalam Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

2. Untuk memahami akibat hukum 

yang ditimbulkan atas terjadinya suatu pembatalan perkawinan 

terhadap status anak. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan adanya karya tulis ilmiah ini diharapakan dapat memberikan 

beberapa manfaat sebagai berikut : 

A. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan untuk ilmu hukum pada umumnya, khususnya pemahaman 

teoritis mengenai hukum keluarga dan perkawinan dalam hukum perdata. 

Dan diharapkan juga penelitian ini bisa menjadi referensi bagi penelitian 

berikutnya. 

B. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran kepada masyarakat mengenai pengaturan pembatalan 

perkawinan di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan dan akibat hukum dari terjadinya pembatalan perkawinan 

terhadap status anak. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat 

berkontribusi di dalam hal pengembangan ilmu khususnya di bidang 
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hukum yang berdasarkan atas kasus yang terjadi di dalam masyarakat dan 

disertai dengan teori–teori maupun peraturan–peraturan hukum positif. 

 

1.5 Landasan Teoritis 

Perkawinan merupakan persekutuan antara seorang pria dan seorang 

wanita yang diakui oleh negara untuk hidup bersama/bersekutu yang kekal.
3
 

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 

disebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria 

dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. 

Perkawinan yang sah menurut Undang-Undang ini adalah perkawinan yang 

dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya. Jadi, di 

Indonesia perkawinan baru dikatakan sah apabila kedua calon pasangan suami 

istri  ini menikah dengan satu kepercayaan atau agama yang sama. Tujuan dari 

adanya suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan 

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang berarti bahwa perkawinan 

tersebut dapat berlangsung seumur hidup, apabila bercerai diperlukan syarat-

syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir, dan suami istri membantu untuk 

mengembangkan diri.
4
 

Agar suatu perkawinan menjadi sah maka terdapat beberapa persyaratan 

yang harus dipenuhi, syarat-syarat melangsungkan perkawinan tersebut diatur di 

                                                           
 
3
R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1998, Pluralisme dalam Perundang-undangan 

Perkawinan di Indonesia, Airlangga University Press,  Surabaya, hal. 35  
4
Salim HS, 2001, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, h. 62 
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dalam Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (6) dan Pasal 7Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974 tentangPerkawinan, adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:  

(1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. 

(2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 

(duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. 

(3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau 

dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud 

ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari 

orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. 

(4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak 

mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang 

yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis 

keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat 

menyatakan kehendaknya. 

(5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam 

ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka 

tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat 

tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang 

tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang 

tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini. 

(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang 

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang 

bersangkutan tidak menentukan lain. 
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Dan Pasal 7 dari Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 menyebutkan bahwa : 

(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 

(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam 

belas) tahun. 

(2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi 

kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak 

pria maupun pihak wanita. 

(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua 

tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga 

dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak 

mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6). 

Syarat-syarat di dalam ketentuan tersebut ditentukan dua syarat untuk 

dapat melangsungkan perkawinan, yaitu syarat intern dan syarat ekstern. Yang 

disebut dengan syarat intern adalah suatu syarat yang menyangkut pihak yang 

akan melaksanakan perkawinan. Sedangkan syarat ekstern yaitu syarat yang 

berkaitan dengan formalitas dalam pelaksanaan perkawinan. Selain Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KUHPerdata juga mengatur 

mengenai syarat-syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat 

untuk melangsungkan perkawinan tersebut dibagi menjadi dua yaitu, syarat 

materiil dan syarat formil. Syarat materiil merupakan syarat yang berkaitan 
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dengan inti atau pokok dalam melangsungkan perkawinan. Selanjutnya yang 

disebut dengan syarat formal adalah syarat yang berkaitan dengan formalitas-

formalitas dalam melaksanakan perkawinan.
5
 

Pembatalan perkawinan menurut Pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan adalah suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila para 

pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu 

pembatalan perkawinan juga diatur di dalam Inpres No. 1 Tahun 1991, dalam 

ketentuan ini pembatalan perkawinan dibedakan menjadi dua yaitu perkawinan 

batal dan perkawinan yang dapat dibatalkan. Perkawinan batal merupakan suatu 

perkawinan yang dari sejak semula dianggap tidak ada. Sedangkan perkawinan 

yang dapat dibatalkan merupakan suatu perkawinan yang telah berlangsung antara 

calon pasangan suami-istri, namun salah satu pihak dapat meminta kepada 

pengadilan agar perkawinan tersebut dibatalkan. Beberapa penyebab terjadinya 

pembatalan perkawinantersebut diantaranya adalah apabila perkawinan tersebut 

dilangsungkan dibawah ancaman melanggar hukum, dan pada saat 

melangsungkan perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri 

suami atau istri.
6
 Pembatalan perkawinan ini dapat dilakukan dengan cara 

mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke pengadilan yang meliputi 

wilayah tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan dilangsungkan. 

Pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan ini adalah : 

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

suami atau istri; 

                                                           
 
5
Ibid, h. 64  

6
Ibid, h.71  
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2. Suami atau istri; 

3. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut 

UU; 

4. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam 

rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan 

perundang-undangan. 

Dengan terjadinya pembatalan perkawinan ini maka akan menimbulkan 

akibat hukum, salah satu akibat hukum dari pembatalan perkawinan ini adalah 

akibat hukum terhadap status anak hasil dari perkawinan tersebut. Di dalam suatu 

perkawinan anak merupakan hal yang paling dinantikan kehadirannya, karena 

anak tersebut merupakan generasi penerus dari kedua orang tuanya. Tetapi hal 

tersebut akan berbeda apabila pada perkawinan terjadi pembatalan perkawinan, 

yang dimana pembatalan perkawinan itu sendiri berarti bahwa perkawinan yang 

sudah terjadi dianggap tidak pernah terjadi. Maka hal tersebut akan memberikan 

akibat hukum terhadap status anak. Oleh karena pada pembatalan perkawinan, 

perkawinan yang sudah terjadi dianggap tidak pernah terjadi, maka status anak 

yang dihasilkan dari perkawinan tersebut juga akan dipertanyakan. 

Berikut ini adalah beberapa teori dan asas-asas yang digunakan di dalam 

melakukan penelitian ini, adapun teori dan asas-asasnya adalah sebagai berikut : 

1. Asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah :  

a. Pembentukan keluarga bahagia dan kekal : Prinsip ini merupakan tujuan 

dari suatu perkawinan, untuk dapat mencapai tujuan tersebut pasangan 
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suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing 

dapat mengembangkan pribadinya, membantu dalam mencapai 

kesejahteraan spiritual dan material. 

b. Perkawinan yang sah menurut masing-masing agamanya : Prinsip ini 

mencerminkan isi dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, 

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu. 

c. Pencatatan perkawinan : Prinsip inidimaksudkan agar setiap adanya 

perkawinan dapat tercatat secara resmi untuk mengantisipasi adanya 

pemalsuan identitas antara calon pasangan suami istri yang akan 

melangsungkan perkawinan. Hal ini disebutkan di dalam Pasal 2 ayat (2)  

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan 

tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

d. Asas monogami terbuka : Yang dimaksud dengan asas ini yaitu seorang 

suami dapat memiliki istri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak-

pihak yang bersangkutan. Hal tersebut terdapat di dalam Pasal 3 ayat (2) 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,yang menyatakan 

Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih 

dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. 

e. Prinsip calon suami istri sudah masak jiwa raganya : Yang dimaksud 

dalam prinsip ini bahwa calon suami istri harus siap jiwa dan raganya 
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untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan 

perkawinan dengan baik tanpa berakhir dengan perceraian. Untuk itu harus 

dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah 

umur. 

f. Batas umur perkawinan : Yang dimaksud dengan prinsip ini adalah dalam 

melangsungkan suatu perkawinan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan telah menetapkan mengenai batas umur untuk dapat 

melangsungkan perkawinan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya 

perkawinan dibawah umur. 

g. Perceraian dipersulit : Prinsip ini dimaksudkan agar suatu perkawinan 

tidak berakhir mudah dengan jalan perceraian, maka dari itu untuk 

melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup bahwa pasangan suami 

istri tersebut tidak dapat hidup bersama lagi. 

h. Asas Proporsional : Yang dimaksud dengan asas ini adalah hak dan 

kedudukan seorang istri sama atau seimbang dengan hak dan kedudukan 

seorang suami dalam kehidupan rumah tangga dan di dalam pergaulan 

masyarakat.
7
 

 

1.6 Metode Penelitian 

Penelitian (research) merupakan pencarian kembali. Penelitian merupakan 

upaya pencarian yang bernilai edukatif.
8
 Sedangkan penelitian hukum merupakan 

                                                           
 
7
Hilman Hadikusuma, 2007, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, 

Hukum Adat, Hukum Agama, Cet. III,Mandar Maju, Bandung, h.31  

 



15 
 

suatu kegiatan know-howdalam ilmu hukum, bukan sekedarknow-about. Sebagai 

kegiatan know-how, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum 

yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah 

hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan 

kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.
9
 Dan metode ilmiah 

merupakan suatu prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang ilmiah. Karena 

ideal dari ilmu adalah untuk memperoleh interrelasi yang sistematis dari fakta-

fakta dengan menggunakan pendekatan kesangsian sistematis.
10

Berikut ini adalah 

metode penelitian yang digunakan di dalam karya tulis ilmiah ini : 

a.  Jenis Penelitian 

Pada umumnya terdapat 2 jenis penelitian hukum yaitu penelitian hukum 

normatif dan penelitian hukum empiris. Dalam karya tulis ilmiah ini jenis 

penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris. Penelitian 

hukum empiris atau yang sering juga disebut dengan penelitian hukum 

yang Sosiologis, memandang hukum sebagai fenomena sosial. Penelitian 

hukum jenis ini terdiri dari penelitian berlakunya hukum dan penelitian 

identifikasi hukum tidak tertulis.
11

 

b.  Jenis Pendekatan 

Pada umumnya jenis pendekatan pada penelitian hukum empiris dikenal 

dengan 7 (tujuh) jenis pendekatan, yaitu : 

                                                                                                                                                               
8
Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2003,  Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, h. 19  
9
Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, h.60 

10
Bambang Sunggono, 2007, Metodologi Penelitian Hukum, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 

h.44 
 
11

Amiruddin dan H. Zainal Asiki, op.cit, h.118  
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1. Pendekatan Kasus (The Cases Approach) 

2. Pendekatan Perundang-undangan (The Statute Approach) 

3. Pendekatan Fakta (The Fact Approach) 

4. Pendekatan Analisis Konsep Hukum (Analitical & Conseptual 

Approach) 

5. Pendekatan Frasa (Words & Phrase Approach) 

6. Pendekatan Sejarah (Historical Approach) 

7. Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach)
12

 

Jenis pendekatan yang akan digunakan di dalam karya tulis ilmiah 

ini disesuaikan dengan rumusan masalah yang diangkat pada karya tulis 

ilmiah ini. Adapun jenis pendekatan yang digunakan adalah jenis 

pendekatan kasus yaitu dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus 

terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang 

memiliki kekuatan hukum tetap. Selanjutnya jenis pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan perundang-undangan yaitu peraturan 

perundang-undangan yang berlaku menjadi bahan hukum dalam 

penelitian ini. Dan jenis pendekatan yang terakhir adalah jenis 

pendekatan fakta yaitu melakukan pencarian terhadap fakta-fakta yang 

terjadi di dalam prakteknya mengenai rumusan masalah. 

c.  Sifat Penelitian 

Pada penelitian hukum empiris terdapat beberapa sifat penelitian, antara 

lainnya dalah sebagai berikut penelitian eksploratif, penelitian deskriptif, 

                                                           
12

Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2009, Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum 

Universitas Udayana, Denpasar, h.xix 



17 
 

penelitian eksplanatoris, dan penelitian verifikatif. Sifat penelitian yang 

digunakan dalam karya tulis ilmiah ini adalah penelitian deskriptif, 

penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan secara tepat 

sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau 

untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada 

tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam 

masyarakat. 

d. Data dan Sumber data  

Pada penelitian hukum empiris ada dua jenis data yang digunakan yaitu 

data primer dan data sekunder. Berikut ini adalah data yang digunakan 

dalam penelitian ini : 

Data Primer 

Dataprimer bersumber dari data lapangan yaitu data yang 

diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan baik dari 

responden maupun informan. Dalam hal ini penelitian lapangan 

akan dilakukan di Pengadilan Negeri Denpasar. 

Data Sekunder 

Data sekunder ini merupakan data yang memberikan penjelasan 

mengenai data primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-

hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.
13

Data sekunder 

yang digunakan di dalam karya tulis ilmiah ini adalah berupa 

studi pustaka yaitu melalui buku-buku hukum, Peraturan 
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Amiruddin dan H. Zainal Asiki, op.cit, h.32 
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Perundang-undangan yang terkait, Putusan Pengadilan Negeri 

Denpasar Nomor 327/Pdt.G/2010/PN.Dps, dan Putusan 

Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 50/Pdt/2011/PT.Dps. 

e. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini 

adalah teknik studi dokumen dan teknik wawancara. Teknik studi 

dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian 

hukum, baik dalam penelitian hukum normatif maupun penelitian hukum 

empiris, karena meskipun aspeknya berbeda namun keduanya adalah 

penelitian ilmu hukum. Studi dokumen dilakukan atas bahan-bahan 

hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.  

Sedangkan teknik wawancara adalah teknik yang sering dan paling lazim 

digunakan dalam penelitian hukum empiris. Dalam kegiatan ilmiah, 

wawancara dilakukan bukan sekedar bertanya pada seseorang, melainkan 

dilakukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh 

jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada 

responden maupun informan. 

f. Teknik Analisis Data 

Pengolahan dan analisis data pada dasarnya bergantung pada jenis 

datanya, untuk penelitian empiris dikenal model-model analisis seperti : 

Analisis Data Kuantitatif dan Analisis Data Kualitatif. Untuk karya tulis 

ilmiah ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data 

kuantitatif. Di dalam teknik analisis data kuantitatif ini data yang 
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dikumpulkan berupa data naturalistik yang terdiri dari kata-kata (narasi), 

data sukar diukur dengan angka bersifat monografis atau berwujud kasus-

kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam struktur klasifikasi, 

hubungan antar variabel tidak jelas, sampel lebih bersifat non 

probabilitas, dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara 

dan observasi. 

 

 


