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 Kantor Urusan Agama Jatiasih, Bekasi segera mengajukan pembatalan 

pernikahan Muhamad Umar-Friska Anastasya Oktaviany ke Pengadilan Agama 
Bekasi. Pernikahan itu dinilai cacat hukum dan tidak sah sebab Friska ternyata laki-
laki bernama Rahmat Sulistyo. Pernikahan sesama lelaki atau perempuan dilarang 

di Indonesia.( KOMPAS.com, Senin, 4 April 2011). 

            Heboh, perkawinan  sejenis yang menghiasi media saat ini, karena sang 
mempelai wanita ternyata seorang laki - laki. Sang suami baru tahu setelah enam 

bulan hidup bersama, yang menjadi pertanyaan adalah; apakah betul tidak tahu, 
atau memang sudah ada rekayasa sebelumnya. Terlepas dari semua itu. Apakah 

KUA Jatiasih, Bekasi berhak mengajukan pembatalan nikah, dan masih bisakah 

diajukan padahal sudah berlangsung selama enam bulan ?.  

            Dalam Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia, ada beberapa 
penyebab pernikahan bisa dibatalkan. Dalam Islam pernikahan dapat dibatalkan. 

Pertama nikah syigar, yaitu: pernikahan yang dilaksanakan dengan mahar si wanita 

itu sendiri. Misalnya, “aku nikahkan saudara A dengan putriku, dengan mahar 

saudara A menikahkan putri saudara kepadaku.” Kedua nikah mut’ah, yaitu 
pernikahan berjangka, yang biasa disebut dengan kawin kontrak. Meskipun pernah 
dibolehkan, setelah itu dilarang. Ketiga, nikah muhrim, perkawinan yang dilakukan 

oleh salah seorang mempelai yang sedang melaksanakan ihram. Keempat, 
pernikahan yang dilakukan oleh dua orang wali yang berjauhan tempatnya, dan 

tidak diketahui yang mana lebih dulu. Kalau diketahu wali yang mana lebih dulu 
menikahkan, maka yang lebih dululah yang sah. Dan kelima, pernikahan yang 
dilakukan dalam keadaan mempelai wanita masih dalam masa iddah. Imam Syafi’i, 

menambahkan perkawinan karena beda agama. 

            Sedangkan hukum yang berlaku di Indonesia, perkawinan dapat dibatalkan 
dengan alasan, sebagai mana yang dimuat dalam Undang – undang Nomor 1 tahun 

1974: 

1.      Pasal 22, perkawinan tidak sesuai dengan syarat – syarat perkawinan 

2.      Pasal 24, masih ada ikatan perkawinan, 

3.      Pasal 27 ayat (1,2 dan 3), perkawinan dilangsungkan dalam ancaman yang 
melanggar hukum, atau salah satu pihak memalsukan identitas dirinya (seperti 

status, usia atau agama). 

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 71, disebutkan, yang dapat dibatalkan, yaitu: 



1.      Seorang suami melakukan poligami tanpa izin yang dikeluarkan oleh Pengadilan 
Agama, 

2.      Wanita yang diketahui ternyata masih menjadi istri laki –laki lain, 

3.      Wanita yang dikawini masih dalam masa iddah, 

4.      Perkawinan yang melanggar batas minimal usia yang ditentukan oleh Undang – 
undang Perkawinan, 

5.      Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang 

tidak berhak, dan 

6.      Perkawinan karena dipaksa. 

Apabila, perkawinan dilaksanakan yang terjadi sabagai mana disebutkan di 
atas, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan dengan mengajukan ke 
Pengadilan, dimana pasangan atau salah satu pasangan suami - istri itu bertempat 

tinggal. Pasal 25 Undang – undang Nomor 1 tahun 1974. 

Siapa yang berhak mengajukan pembatalan pernikahan tersebut; 
berdasarkan pasal 23 Undang – udang Nomor 1 tahun 1974, disebutkan para 

keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri. Suami atau istri. 
Pejabat yang berwenang atau pejabat pengadilan. Sedangkan dalam Kompilasi 

Hukum Islam, pasal 73, menyebutkan: Para keluarga dalam garis keturunan ke 
atas dan ke bawah dari suami atau istri. Suami atau istri. Pejabat yang berwenang 
mengawasi pelaksanaan menurut undang – undang. Para pihak yang 

berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan 
menurut hukum Islam dan peraturan perundang – undangan. Mereka yang 

disebutkan dalam peraturan tersebut dapat mengajukan pembatalan perkawian, 
baik oleh dirinya sendiri atau menguasakan kepada kuasa hukumnya, dengan 

datang ke pengadilan yang mewilayahinya. 

Dalam pasal 26 ayat ( 2 ) Undang – undang Nomor 1 tahun 1974, hak untuk 

membatalkan oleh suami atau istri gugur, apabila mereka sudah hidup bersama 
sebagai suami – istri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat 

pegawai pencatat nikah yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui 

supaya sah. Begitu juga dalam hal adanya ancaman, setelah pasangan tersebut 
hidup bersama selama jangka waktu 6 (enam) bulan tidak menggunakan haknya 

dan ancamannya telah berhenti, maka tidak dapat lagi diajukan pembatalan. Pasal 
27 ayat (3) Undang – undang Nomor 1 tahun 1974. 

 Pembatalan suatu perkawinan berlaku setelah ada keputusan Pengadilan 

mempunyai kekuatan hukum yang tetap, pasal 28 ayat (1) Undang – undang 
Nomor 1 tahun 1974. 



Dalam perkawinan, antara Muhamad Umar-Friska Anastasya Oktaviany, 
sangat jelas perkawinan tersebut banyak hal yang dilanggar, baik syarat – syarat 

yang diatur dalam Islam juga persyaratan adminitrasinya. 

Maka, berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, Kantor Urusan 
Agama Jatiasih, Bekasi, berhak untuk mengajukan pembatalan perkawinan antara 

Muhamad Umar-Friska Anastasya Oktaviany. Karena KUA termasuk pejabat yang 
berwenang untuk itu, dan karena dengan kejadian tersebut KUA merasa dirugikan. 

dan KUA tersebut dapat mempidanakannya. 

Adapun dalam hal pembatasan pengajuan pembatalan, dalam kasus ini tidak 
ada pembatasan waktu untuk pembatalan perkawinan, meski pasangan tersebut 
telah hidup bersama dalam rentang waktu 6 (enam) bulan, karena yang ada 

pembatasan itu hanya, bagi suami – istri, sebagai mana yang tersebut dalam 
Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 26 ayat (2) dan pasal 27 ayat (3). 

 


