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ABSTRAK
Dalam Pasal 1 UUP dan Pasal 2 KHI mengatur mengenai perkawinan yaitu untuk
membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa. Pasal 22 UUP menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan bila tak
memenuhi rukun dan syara sah, Pasal 72 ayat (3) KHI Pembatalan perkawinan
memiliki jangka waktu pengajuan yaitu hanya 6 bulan atau disebut daluwarsa.
Tidak semua permohonan pembatalan perkawinan yang daluwarsa ditolak, pada
Putusan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 406/Pdt.G/2020/ PA.Batg hakim
menyetujui karena Syamsir bin H. Harsa tidak memenuhi Pasal 9 UUP. Pokok
permasalahan yang diangkat adalah 1.) Apakah pembatalan perkawinan yang
melebihi batas waktu dalam putusan Nomor 406/Pdt.G/2020/PA.Batg dapat
dilakukan? 2.) Apakah Hakim dalam keputusannya yang tercantum di Putusan
Nomor 406/Pdt.G/2020/PA.Batg mengenai pembatalanperkawinan sudah sesuai
dengan UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam? Penelitian ini
menggunakan tipe penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis
dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan
data diolah secara kualitatif dengan menggunakan penarikan kesimpulan logika
deduktif. Kesimpulan Penulis yaitu 1.) pembatalan perkawinan yang telah melewati
batas waktu dalam putusan ini tidak dapat di batalkan dikarenakan tidak sesuai
dengan Pasal 2 UUP karena perkawinan tersebut tidak tercatatkan di KUA dengan
Pasal 2 UUP bisa di batalkan,dikarenakan hak dari Pasal 27 ayat (3) UUP telah
gugur. 2.) Keputusan hakim dalam putusan ini tidak sesuai dengan Pasal 27 ayat (3)
UUP dan Pasal 72 ayat (3) KHI tentang jangka waktu pengajuan pembatalan.
Kata Kunci: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam,
Daluwarsa
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A.

LATAR BELAKANG
Pernikahan menjadi tahap sangat penting secara pribadi dan sosial di

masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1
menyatakan:
“Adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai
suami isteri yang memiliki tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) penuh
kebahagiaandan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.1
Menurut KHI (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), menjelaskan bahwa berdasarkan
hukum dalam Islam, yang disebut dengan pernikahan merupakan akad yang
kuat/Mistaqan Ghalidha yang dilaksanakan atas perintah Allah sebagai ibadah dan
memiliki tujuan membentuk kehidupan keluarga Sakinah, Mawadah dan Rahmah.2
Mistaqan Ghalidha memiliki makna adanya hubungan seorang laki-laki
dengan seorang perempuan yang telah melakukan Uqdah nikah dan memiliki ikatan
kuat sepeti simpul tali yang sulit diputuskan. 3 Untuk melaksanakan perkawinan
harus sesuai dengan aturan pemerintah yang telah ada. Perkawinan yang sah di atur
dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu:
1) Perkawinan sah dapat dilakukan apabila berdasarkan hukum dari agama
dan kepercayaan.
2) Setiap perkawinan yang terjadi wajib dilakukan pencatatan menurut
peraturan perundangan yang berlaku 4
Rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur didalam Kompilasi Hukum Islam
Pasal 14 mengenai peraturan perkawinan yaitu:
“Calon yang akan menjadi suami, Calon yang akan menjadi istri, Wali nikah,
Saksi sebanyak dua orang, Ijab dan Kabul”.
Dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai peraturan
perkawinan yang menjelaskan bahwa:

1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.
Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 2 dan 3.
3
Retnowulandari Wahyuni, Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Jakarta: Universitas Trisakti,
(2016), hal.19-20
4
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Op.Cit., Pasal 2.
2
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“Pengadilan mengizinkan seseorang menikah kembali atau memiliki istri
lebih dari satu apabila pihak-pihak terkait mengehendaki hal tersebut” 5
Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juga berbunyi:
“Suami yang hendak beristri lebih dari 1(satu) orang harus mendapat izin dari
pengadilan agama”.6
Aturan menikah di Indonesia pada dasarnya mengikuti prinsip monogami.
Asas monogami berkaitan dengan pernikahan yang memungkinkan untuk menikahi
lebih dari satu perempuan. Sesuai dengan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974, dinyatakan sebagai berikut:
“Bagi laki-laki yang sudah menikah dan berkeinginan lagi untuk mempunyai
banyak istri, harus mengajukan permohonan ke pengadilan di tempat kediaman
sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.”7
Pihak–Pihak terkait selain Pengadilan terdekat, menurut Pasal 5 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 ayat (1) menjelaskan bahwa:
“Pengajuan permohonan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat 1 harus
memenuhipersyaratan sebagai berikut:
1)

Terdapat persetujuan dari istri atau para istri

2)

Terdapat jaminan bahwa suami memiliki kemampuan untuk memenuhi
segala keperluan hidup istri-istri serta anak-anak mereka

3)

Suami mampu memastikan bahwa dirinya bisa memperlakukan para
istri dan anak-anak mereka dengan adil.”

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga
menyatakan bahwa:
“Jika pihak terkait masih memiliki ikatan dengan salah satu pihak karena masih
adanya perkawinan, ini berarti dia diizinkan untuk melakukan pembatalan
perkawinan yang baru.”8
Pengajuan permohonan permbatalan perkawinan memiliki jangka waktu dalam
mengajukannya. Para pasangan tersebut memiliki jangka waktu, yaitu selama enam
5

Ibid., Pasal 3 Ayat (2).
Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 56 Ayat (1).
7
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Op.Cit., Pasal 4 Ayat (1).
8
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Op.Cit., Pasal 24.
6
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6 bulan untuk dapat mengajukan haknya dalam melakukan pengajuan pembatalan
perkawinan. Sehingga, jika para pasangan tersebut tidak mempergunakan haknya
untuk melakukan pembatalan perkawinan yang memiliki jangka waktu 6 bulan
tersebut, maka otomatis haknya gugur. Seperti yang di jelaskan pada Pasal 27 ayat
(3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974Tentang perkawinan, bahwa:
“Jika ancaman itu hilang/jika pelaku mengetahui keadaannya dan kemudian
hidup sebagai pasangan dalam waktu enam bulan dan tidak menggunakan haknya
untuk membatalkan, maka hak itu berakhir.”
Pasal 72 ayat (3) KHI juga menjelaskan terkait jangka waktu dalam hal
pengajuan pembatalan perkawinan sebagai berikut:
“Jika ancaman sudah tidak ada, atau yang memiliki salah sangka itu sadar
akan keadaannya dan masih tetap hidup sebagai pasangan suami dan isteri dalam 6
(enam) bulan, dan tidak bisa memakai haknya untuk pembatalan perkawinan, maka
hak yang dimilikinya dinyatakan telah berakhir.”
Pembatalan perkawinan apabila dilakukan melebihi batas waktu tertentu,
disebut daluwarsa. Daluwarsa memiliki pengertian yaitu gugatan yang diajukan
telah melebihi tenggang waktu yang telah di tetapkan9. Pasal 26 ayat(2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa:
“Jika karena alasan-alasan yang disebutkan dalam ayat 1 Pasal ini, pasangan
harus menunjukkan dan memperbarui akta nikah yang tidak disetujui setelah hidup
bersama, hak mereka untuk meminta pembatalan pernikahan pasangan mereka akan
berakhir karena menikah itu sah.”10
Perkawinan yang tidak memenuhi beberapa syarat di dalam perkawinan
seperti tidak di catatkan di Kantor Urusan Agama, Tidak adanya saksi, tidak adanya
wali dan tidak adanya surat izin dari pengadilan agama serta tidak adanya izin dari
isti pertama, Pernikahan tersebut jelas bisa di batalkan, namun para pasangan
tersebut telah hidup berdampingan sebagai suami istri selama 6 bulan. Hak yang di
gunakan dalam mengajukan pembatalan perkawinan sudah gugur seperti yang
9

Dharmawan, Yogantara,Darmadha, Klinik Hukum Perdata (Denpasar: Udayana University Press,
2016), hal.55.
10

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Op.Cit., Pasal 26 Ayat (2).
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tertera pada penjelasan di Pasal 27 ayat (3) Undang- undang Nomor1 Tahun 1974.
Mengingat alasan dalam putusan pengajuan pembatalan perkawinannya telah
melewati batas daluwarsa namun tetap di sahkan oleh Majelis Hakim, Maka dari
latar belakang ini, penulis membuat penelitian tugas akhir sebagai tugas akhir
dengan judul: Pembatalan Perkawinan Yang Telah Daluwarsa Menurut UndangUndang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukim Islam (Studi kasus putusan
No.406/ Pdt.G/2020/PA.Batg.

B.

METODE PENELITIAN
1.

Objek Penelitian
Objek penelitian yang digunakan terkait pembatalan perkawinan
yang dilakukan oleh pengadilan agama telah daluwarsa berdasarkan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam
(Studi kasus Putusan Nomor 406/Pdt.G/2020/PA.Batg)

2.

Tipe Penelitian
Penelitian ini adalah menggunakan penelitian Hukum Normatif.
(Menurut Soerjono Soekamto dan Sri Marmudji: 1979) mengemukakan
pendapat penelitian hukum normatif menjadi dasar hukum yang
dilaksanakan dengan menggunakan cara meneliti bahan keputusan (data
sekunder).11 Yang mencakup:

3.

a.

Dokumen-dokumen Resmi

b.

Buku-buku

c.

Hasil penelitian yang berbentuk laporan dan Buku harian

Sifat Penelitian
Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Hasil Penelitian data dapat
didefinisikan sebagai proses pengelompokan data ke dalam pola, unit
dasar deskripsi, dan kategori, menemukan topik, dan membuat hipotesis
berdasarkan data yang ada.

12

Dilakukannya penelitian ini untuk

11

Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-Press, 2015), hal.12.
12
Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan
Konseling”(Online),tersediadi:http://www.ejournal.stkipsiliwangi.ac.id/index.php/quanta
/article/viewFile/1641/911 /(14 September 2021).
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memberikan suatu hasil penelitian yang jelas dan spesifik yang
berhubungan dengan objek yang diteliti yaitu daluwarsanya putusan
pembatalan perkawinan.
4.

Data dan Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam hasil penelitian ini
menggunakan data sekunder yang didapatkan dari buku, jurnal, UndangUndang, Kompilasi Hukum Islam, Dokumen resmi, Catatan, Internet,
Hasil penelitian dan arsip-arsip terdahulu. Sumber data sekunder yang
dipakai dalam penelitian ini mencakup:
a.

Bahan hukum primer
Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang terdiri atas

peraturan perundang-undangan yang memiliki suatu kekuatan hukum
yang memikat.

13

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan

hukum primer yang terdiri atas:
1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur
mengenai Perkawinan
2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
3) Kompilasi Hukum Islam
4) Putusan Pengadilan Agama Bantaeng No. 406/ Pdt.G/
2020/PA.Batg
b.

Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan humum yang memberikan

penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam bahan hukum skunder
ini penulis memggunakan beberapa data sebagai bahan untuk
menjabarkan

pengetahuan

dan

data

yang

terkait

dengan

permasalahannya Contohnya seperti. Contoh dari bahan hukum sekuner
adalah:

13
Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan
Disertasi,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 15, dilihat juga pada: Ronny Hanitijo Soemitro,
Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hal.15.
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1) Buku
2) Jurnal
3) Dokumen-Dokumen
4) Penelitian-penelitian terdahulu
c.

Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan yang menjelaskan bahan

penelitian berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dapat di
gunakan dengan bahasa yang baku dan formal.
5.

Pengumpulan Data
Studi pustaka pada dokumen-dokumen atau data tertulis
dikumpulkan untuk penelitian. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan
cara mengutip dari buku serta peraturan UndangUndang yang berkaitan
dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Studi
kepustakaan ini dilakukan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas
Trisakti Jakarta dan Perpustakaan Nasioan Republik Indonesia.

6.

Hasil Penelitian Data
Hasil penelitian data yang digunakan untuk penelitian ini adalah
menggunakan metode kualitatif, yaitu metode yang dilakukan dengan
menggunakan data, mencari, menemukan pola, mengklasifikasikan,
menganalisis, dan menafsirkan hubungan antara fakta dan fakta alam,
masyarakat, perilaku manusia,prilaku nyata dan spiritualitas, serta
menemukan prinsip-prinsip pengetahuan dan cara-cara baru untuk
menanggapinya serta hal-hal yang penting untuk dipelajari agar dapat
menghasilkan

suatu

data.

Dipenelitian

ini

menggunakan

cara

menguraikan secara deskriptif untuk dapat menghasilkan data deskriptif.
7.

Cara Penarikan Kesimpulan
Cara penarikan kesimpulan, penelitian ini menggunakan metode
deduktif.

Deduksi

adalah

metode

menggunakan

logika

untuk

menyimpulkan sesuatu berdasarkan asumsi yang ada. Ketika deduksi
termasuk dalam deduksi kompleks, peneliti dapat menarik banyak
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kesimpulan 14 . Metode ini menggunakan cara menganalisis dari suatu
pengertian atau konsep umum serta konsep yang didetail dalam
penelitian ini seperti pengertianperkawinan, pengertian poligami, konsep
pembatalan perkawinan, dan daluwarsa pembatalan perkawinan sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengatur mengenai
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

C.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1.

Daluwarsa Sebagai Alasan Pembatalan Pernikahan menurut
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam
Dalam hal pembatalan pernikahan pada kasus ini, Istri (X) sebagai

pihak yang memohon kepada Pengadilan untuk membatalkan perkawinannya
dengan suami (Syamsir bin H. Harsa) yang telah berlangsung pada tanggal
08 Desember 2018 di Desa Baruga, Kec. Pa’jukukang, Kab. Bantaeng,
Makassar, Sulawesi Selatan. Di dalam perkara tersebut telah dijelaskan
bahwa pernikahan yang dilaksanakan tersebut antara (X) dan (Syamsir bin H.
Harsa) tidak tercatatkan pada Kantor Urusan Agama, (Syamsir bin H. Harsa)
masih memiliki ikatan pernikahan yang sah dengan perempuan yang bernama
Irmawati dan tidak dihadiri 2 (dua) orang saksi.
Penulis berpendapat bahwa jika perkawinan yang bersangkutan
dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan mengenai syarat suatu perkawinan
yang terdapat pada Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1
diketahui:
“Sahnya sebuah pernikahan ditentukan dari tata cara pelaksanaannya
yang harus dilaksanakan dengan menurut hukum masing-masing agama dan
kepercayaan dari pihak-pihak yang menikah.”
Sehingga dalam hal ini, apabila dihubungkan dengan agama dari pihak
yang akan melakukan pernikahan adalah Islam, maka perlu mengacu pada
peraturan bagaimana melangsungkan perkawinan menurut agama islam.
Penelitian Induktif dan Deduktif”, (On-line)
.jopglass.com/penelitian-induktifdeduktif/ . (14 September 2021)
14
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Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan syarat dari pernikahan
dikatakan sah apabila terdapat:
a.

Seseorang yang merupakan calon yang akan menjadi Suami

b.

Seseorang yang merupakan calon yang akan menjadi Istri

c.

Wali Nikah

d.

Saksi Akad Nikah sebanyak dua orang

e.

Ijab dan Qabu
Kelima unsur tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk dapat

memenuhi syarat perkawinan, karena perkawinan baru bisa dikatakan sah
apabila perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan
hukum negara yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto
Kompilasi Hukum Islam. Pembatalan perkawinan memiliki dasar hukum
berupa Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu:
“Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan
perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah
sangka mengenai dirisuami atau istri”.
Dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 72 ayat (2) yang menyebutkan bahwa:
“Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan
perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan
atau salah sangkamengenai diri suami atau istri”.
Sesungguhnya, permohonan pengajuan pembatalan perkawinan
tersebut memiliki batas waktu dalam pengajuannya. Batas waktu tersebut
dinamakan daluwarsa. Menurut penulis, selain memiliki hak dalam
mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, para pasangan juga
memiliki batas waktu atau daluwarsa dalam mempergunakan haknya untuk
dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan tersebut.
Hak tersebut dapat batal atau tidak berlaku lagi apabila para pasangan
telah menjalani kehidupan mereka bersama sebagai pasangan menikah serta
mampu membuktikan adanya akta perkawinan tidak sah. Sesuai dengan Pasal
26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang
menjelaskan bahwa:
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“Hak pada suami atau istri untuk membatalkan perkawinan dengan
mengungkapkan alasan yang disebutkan dalam ayat (1) pada Pasal yang
dimaksud dinilai gugur jika mereka dapat membuktikan adanya akte
perkawinan yang tidak sah sehinggaperkawinan harus diperbaharui agar sah”.
Batasan waktu atau daluwarsa dalam pengajuan permohonan
pembatalan perkawinan selambat-lambatnya hanya 6 (enam) bulan dari
dilangsungkannya pernikahan.Pendapat penulis ini dikuatkan dengan Pasal
27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa:
“Jika suatu hal yang sifatnya mengancam atau pihak yang memiliki
kesalahan prasangkan sadar akan keadaan yang menimpanya dan masih tetap
hidup sebagi suami- istri selama 6 bulan setelah perkawinannya namun tidak
memanfaatkan haknya untuk membatalkan perkawinan, maka hak yang
dimilikinya tersebut menjadi tidak sah lagi”.
Kompilasi Hukum Islam menjabarkan di dalam Pasal 72 ayat (3) bahwa:
“Jika suatu hal yang sifatnya mengancam atau pihak yang memiliki
kesalahan prasangkan sadar akan keadaan yang menimpanya dan masih tetap
hidup sebagi suami- istri selama 6 bulan setelah perkawinannya namun tidak
memanfaatkan haknya untuk membatalkan perkawinan, maka hak yang
dimilikinya tersebut menjadi tidak sah lagi”.
Sehingga, seharusnya hak bagi sang Istri (X) dalam mengajukan
permohonan pembatalan perkawinan ini dalam membatalkan perkawinannya
antara (X) dengan (Syamsir bin H. Harsa) di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Bantaeng adalah selama enam (6) bulan setelah pernikahan dilangsungkan
atau terhitung sejak diketahui adanya pelanggaran dan ketidaksesuaian
dengan peraturan perundang-undangan, Lebih dari waktu yang ditentukan
tersebut, maka haknya dalam mengajukan permohonan pembatalan
perkawinan seharusnya gugur sehingga tidak dapat mempergunakan kembali
hak dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada
pengadilan agama.
2.

Kesesuaian Isi Amar Putusan No. 406/Pdt.G/2020/PA.Batg terkait
Permohonan Pengajuan Pembatalan Perkawinan namun Telah
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Melewati Batas Waktu Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
Sesuai dengan hal tersebut kemudian memberikan keputusan untuk
mengabulkan permohonan Istri (X) dalam hal pengajuan permohonan
pembatalan perkawinan antara (X) dengan (Syamsir bin H. Harsa) yang telah
berjalan selama 6 (enam) bulan namun baru diajukan permohonan
pembatalan perkawinan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng 4
(empat) tahun setelahnya. Selama persidangan adalah (Syamsir bin H. Harsa)
tidak pernah datang dalam sidang walaupun sudah diberi pemberitahuan
sebagaimana umumnya dan sama sekali tidak mengirimkan orang atau kuasa
hukumnya untuk mewakili dirinya atas pengajuan permohonan pembatalan
perkawinan yang dilayangkan oleh (X)dan ditujukan kepada (Syamsir bin H.
Harsa). Ketidak hadiran dari (Syamsir bin H. Harsa) juga tanpa alasan yang
sah dan jelas, maka hal tersebut menjadi bersifat verstek. Dalam verstek,
(Syamsir bin H. Harsa) telah dinilai tidak menepati janjinya utnuk hadir di
persidangan tanpa memiliki alasan sah dan bisa diterima, sehingga (Syamsir
bin H. Harsa) dianggap telah mengakui sebenar-benarnya bahwa semua dalil
gugatan dari (X) adalah benar.
Namun, Penulis Tidak setuju dengan putusan Majelis Hakim yang telah
mengabulkan pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dari (X)
kepada (Syamsir bin H. Harsa) yang diajukan pada Kepaniteraan Pengadilan
Agama Bantaeng, Sebab merujuk pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa:
“Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu telah
menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu
masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya
untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya menjadi gugur”.
Pengajuan pembatalan perkawinan oleh (X) terhadap (Syamsir bin H.
Harsa) sudah tidak berlaku lagi atau haknya telah gugur dalam mengajukan
permohonan pembatalan perkawinan karena telah melewati batas waktu atau
daluwarsa dalam pengajuan pembatalan perkawinan yang hanya 6 (enam)
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bulan terhitung dari berlangsungnya perkawinan tersebut. Didalam Pasal 72
ayat (3) Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan lagi secara detail bahwa:
“Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu
menyadari kehendaknya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu
masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk
mengajukan permohonan pembatalan maka haknya menjadi gugur.”
Menurut penulis, pengajuan permohonan pembatalan perkawinan itu
harus di ajukan selama 6 (enam) bulan dari awal saat perkawinan
dilangsungkan, apabila melebihi waktu tersebut maka haknya menjadi gugur
sehingga tidak dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Hal ini sangat
tidak menguntungkan bagi pihak yang dirugikan oleh pasangannya.
Walaupun perkawinan tersebut terindikasi memiliki pelanggaran yang sangat
banyak sehingga menjadi cacat hukum.
Penulis tidak setuju dengan dikabulkannya pengajuan permohonan
pembatalan perkawinan oleh Majelis Hakim, Meskipun pihak suami atau
pihak istri telah melanggar banyak Pasal seperti yang dijelaskan diatas.
Penulis tidak setuju karena dari awal proses pengajuan pembatalan
perkawinan sudah tidak sebagaimana mestinya yaitu harus menyerahkan
surat yang menyatakan bahwa telah terjadi perkawinan. Serta, Hak dalam
mengajukan pembatalan perkawinan tersebut juga telah daluwarsa atau
melebihi batas waktu ketika mengajukan permohonan pembatalan
perkawinan tersebut.
Sehingga, walau perkawinan tersebut merugikan salah satu pihak atau
telah cacat dalam hukum, maka pembatalan perkawinan tersebut tidak
seharusnya dapat didaftarkan atau dibatalkan oleh Pengadilan Agama
Bantaeng.

D.

KESIMPULAN
Pembatalan perkawinan siri yang melebihi batas waktu dalam kasus ini tidak

dapat di lakukan. Karna pengajuan pembatalan perkawinan tersebut tidak sesuai
dengan proses dalam pembatalan perkawinan yang semestinya. Sebab, perkawinan
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(X) dengan (Syamsir bin H. Harsa) tidak tercatatkan dan hak untuk mengajukan
pembatalan perkawinan mereka telah daluwarsa. Batas waktu atau daluwarsa dalam
pengajuan permohonan pembatalan perkawinan selambat-lambatnya hanya 6
(enam) bulan dari dilangsungkannya perkawinan. Batas waktu pembatalan
perkawinan tersebut sudah melewati batas waktu yang sudah di jelaskan dalam
Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan melanggar Pasal 72
ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pembatalan perkawinan yang melibihi
batas waktu dapat di ajukan oleh (X) kepada (Syamsir bin H. Harsa) seharusnya
Hakim tidak dapat memutusnya. Sehingga, yang seharusnya adalah hak bagi sang
Istri (X) dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah selama
enam (6) bulan setelah pernikahan dilangsungkan atau terhitung sejak diketahui
adanya pelanggaran dan ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan,
Lebih dari waktu yang ditentukan tersebut, maka haknya dalam mengajukan
permohonan pembatalan perkawinan seharusnya gugur. Jadi, Daluwarsa atau batas
waktu dalam pengajuan permohonan pembatalan perkawinan sangat berpengaruh.
Sehingga, apabila permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan telah
melewati batas waktu yang telah ditentukan atau daluwarsa, maka pembatalan
perkawinan tersebut tidak dapat diterima karena hak dalam pengajuannya telah
gugur dan tidak dapat dibatalkan perkawinannya. Hak dalam pengajuan
permohonan pembatalan perkawinan tersebut itu sudah gugur untuk mengajukan
pembatalan, namun masih diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama
Bantaeng. Serta tidak memperhatikan bahwa perkawinan itu tidak dicatatkan
dimanapun atau disebut perkawinan dibawah tangan atau Nikah Siri. Maka dari itu,
putusan hakim tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
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