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ABSTRAK
Rohanafi, Nailatul. 2020. Analisis Mas}lah}ah terhadap Dispensasi Perkawinan Dalam
Penetapan Perkara Nomor 0135/Pdt.P/2017/PA.MgtDi Pengadilan Agama
Magetan.Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Martha Eri Safira, M.H
.
Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Pengadilan Agama Magetan.
Dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama Magetan,
ada beberapa perkara yang sangat berkaitan erat dengan hak-hak anak, diantaranya
adalah perkara permohonan dispensasi kawin. Dispensasi kawin adalah perkara
voluntair berupa kelonggaran yang diberikan oleh pengadilan kepada calon suami istri
yang belum mencapai batas umur terndah yaitu 19 tahun bagi pria dan wanita agar
dapat melangsungkan perkawinan. Di dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
tahun 1974 tentang perkawinan tidak di jelaskan yang dimaksud dengan penyimpangan
itu apa sehingga dalam hal ini hakim harus menafsirkan sendiri isi dari pasal tersebut
dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan.
Dari ulasan diatas ada beberapa permasalahan yang penulis hendak kaji, yaitu :
(1) Bagaimana dasar hukum hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi
perkawinan Nomor 0135/Pdt.P/2017/PA.Mgt di Pengadilan Agama Magetan ? (2)
Bagaimana pertimbangan hukum dalam putusan perkara dispensasi perkawinan Nomor
0135/Pdt.P/2017/PA.Mgt di Pengadilan Agama Magetan ?.
Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan
yang menggunkan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah
wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data yang akurat. Analisis yang
digunakan menggunakan metode induktif yaitu pembahasan yang diawali dengan
mengemukakan kejadian yang terjadi di lapangan yang bersifat khusus dan selanjutnya
dikemukakan dengan dalil-dalil, teori-teori secara umum.
Dari penelitian ini dapat disimpulkan (1) Ditinjau dari kaidah fikih mas}lah}ah
dasar hukum majelis hakim dalam memberikan penetapan dispensasi nikah dalam
perkara nomor 0135/Pdt.p/2017/PA.Mgt berdasar pada pasal 7 ayat 2 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, selain itu hakim juga berdasar pada kaidah
fiqhiyyah mas}lah}ah sudah tepat yaitu memelihara keturunan (h}i>fz} al-nasl) pada tingkat
d}a>ru>ri}yyah. (2) Ditinjau dengan dalil al-maslahah al-mursalah pertimbangan hukum
dalam perkara nomor 0135/Pdt.p/2017/PA.Mgt sudah tepat dimana hakim melakukan
pertimbangan hukum berdasarkan fakta hukum yang diajukan oleh pemohon, dengan
menimbang antara mas}lah}ah dan mafsadahnyayaitu memelihara keturunan (h}i>fz} alnasl) pada tingkat d}a>ru>ri}yyah, dimana dijelaskan bahwa menolak kerusakan harus
didahulukan dari pada meraih kemaslahatan.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau
perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua
orang laki-laki. Dengan demikian dapat diperoleh pengertian bahwa perkawinan
menurut hukum Islam adalah: “suatu akad atau perikatan laki-laki dan perempuan
dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa kasih
sayang dengan cara yang diridhai Allah”. Apabila pengertian tersebut dibandingkan
dengan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1974
dan Kompilasi Hukum Islam, maka pada dasarnya antara pengertian perkawinan
menurut hukum Islam dan menurut Undang-undang tidak terdapat perbedaan
prinsip; sebab pengertian perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan ialah:
“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa.”1
Berkenaan dengan calon mempelai pria dan wanita, Undang-undang
mensyaratkan batas minimum umur calon suami dan calon istri. Dalam penjelasan
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan tujuan ditetapkannya batas umur
adalah untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan. 2 Larangan menikah
muda ini juga tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) : untuk
kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon
mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang1

Prof. Dr.A.Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Banda Aceh:PeNa,

2010),33.
2

Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” pasal 1.
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undang Nomor 1 tahun 1974 dan telah diperbaharui dengan pasal 16 tahun 2019
yakni calon suami dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun. Aturan
mengenai dispensasi perkawinan ini juga terdapat dalam pasal 13 ayat (1) Peraturan
Menteri Agama No. 3 tahun 1975: Apabila seseorang calon suami belum mencapai
umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak
melangsungkan pernikahan, harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan
Agama.3
Undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 pasal 26 mengenai
kewajiban dan tanggung jawab orang tua pasal (1) huruf C: mencegah terjadinya
perkawinan pada usia anak.

4

Selanjutnya pasal 7 (2) “dalam hal adanya

penyimpangan terhadap pasal 7 Undang-undang Perkawinan ini dapat dilakukan
dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau penjabat lain, yang ditunjuk
oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita dengan alasan sangat
mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
Hakim dalam memutus dan mempertimbangkan perkara menggunakan akal
dalam menilai buruknya suatu dengan alur kasus dan bukti-bukti yang ada. Dan
bahwa apa yang dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dengan tujuan syara’
dalam menetapkan hukum yaitu memelihara lima prinsip pokok kehidupan.
Keserasian dan kesejalanan anggapan baik oleh akal dengan tujuan syara’ dalam
menetapkan hukum. Mas}lah}ah terbagi menjadi tiga macam, yaitu :
1. Mas}lah}ah al-Mu’tabarah, yaitu kemaslahatan yang diperhitungkan oleh syara’

3
Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai-Pegawai Nikah
Dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan
Bagi Yang Beragama Islam, Pasal 13.
4
Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” Pasal 26.
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2. Mas}lah}ah Al-Mulgha>h, yaitu mas}lah}ah yang ditolak karena ada petunjuk
syara’ yang menolaknya.
3. Mas}lah}ah al-Mursalah, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal sejalan
dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk
syara’ yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara’ yang
menolaknya.5
Pendekatan filsafat dalam penelitian hukum Islam tidak terlepas dari peran
wahyu. Meskipun Al-Qur’an bukan sebuah karya filsafat, demikian peran Nabi
dalam Islam, baik dalam tidak tanduknya, maupun ajarannya, tak ada sedikitpun
yang bersamaan Socrates dan Plato. Dia diyakini umat Islam sebagai “utusan
Allah” yang menyampaikan perintah memperingati kembali kebenaran-kebenaran
tentang Tuhan dalam hubungannya dengan manusia, tentang hidup didunia ini dan
hidup selanjutnya, mengutip cerita-cerita lama, menjanjikan imbalan atas setiap
tindakan manusia baik dalam bentuk ancaman, maupun pahala yakni menjamin
keselamatan.
Dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang Peradilan Agama, ada
beberapa perkara yang sangat berkaitan erat dengan hak-hak anak, diantaranya
adalah perkara permohonan dispensasi perkawinan. Permohonan dispensasi
perkawinan adalah sebuah perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon
perkara agar pengadilan memberikan izin kepada yang dimohonkan dispensasi
untuk bisa melangsungkan pernikahan, karena terdapat syaratyang tidak terpenuhi
oleh calon pengantin tersebut, yaitu pemenuhan batas usia perkawinan.
Dalam memeriksa dan mengadili perkara dispensasi perkawinan, Hakim
harus benar-benar menilik dan mempertimbangkan dasar dan pertimbangan hakim

5

Amir Syarifudin, Ushul Fiqh Jilid 2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), Hal. 329-332.
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dalam memutus perkara tersebut, baik itu maslahat dan manfaat untuk anak jauh ke
masa depan, perlindungan terhadap hak azasi manusia, termasuk pertimbangan
tentang kewajiban orang tua untuk memelihara dan melindungi hak anak tersebut.6
Dalam hal ini terdapat sebuah perkara tentang dispensasi perkawinan yang
terdaftar

di

Kepaniteraan

Pengadilan

Agama

Magetan

Nomor

0135/Pdt.P/2017/PA.Mgt Bahwa para pemohon dengan surat permohonan
tertanggal 11 September 2017 mengemukakan bahwa anak pemohon berusia 18
tahun, 2 bulan, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor
Urusan

Agama

Kecamatan

Magetan

dengan

Surat

Nomor

B-

383/Kua.13.14.01/Pw.01/09/2017.Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak
untuk dilangsungkan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya, dan
sepakat untuk segera menikah, meskipun pemohon telah berulangkali menasehati
untuk menundanya, namun keduanya tetap ingin segera dinikahkan, sehingga
sangat dikhawatirkan akan terjadinya perbuatan yang dilarang oleh agama jika
mereka tidak segera dinikahkan; dan pihak keluarga kedua-belah pihak sudah
sepakat untuk segera menikahkan anak mereka untuk menghindari hal-hal yang
tidak diharapkan;Berdasarkan hal-hal tersebut diatas memohon agar Pengadilan
Agama Magetan mengabulkan permohonan tersebut.
Berdasarkan pemaparan kasus di atas, penulis tertarik untuk meneliti atau
menganalisis kasus tersebut tentang dasar dan pertimbangan hukum ditinjau dari

mas}lah}ah. Karena calon mempelai masih belum cukup umur untuk melangsungkan
pernikahan dan diputusnya juga majelis hakim mengabulkan permohonan
dispensasi perkawinan itu. Dengan melakukan penelitian yang berjudul “Analisis

6

Majalah Peradilan Agama, Perlindungan Hak-hak Anak di Peradilan Agama (Jakarta:
Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Edisi 9, 2016), 38.
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Mas}lah}ah Terhadap Dispensasi Perkawinan Dalam Penetapan Perkara Nomor
0135/Pdt.P/2017/PA.Mgt Di Pengadilan Agama Magetan”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan
dalam penyusunan penelitian ini sebagai berikut :
1. Bagaimana dasar hukum hakim dalam memutus perkara permohonan
dispensasi perkawinan Nomor 0135/Pdt.P/2017/PA.Mgt di Pengadilan
Agama Magetan ?
2. Bagaimana

pertimbangan hukum dalam putusan perkara dispensasi

perkawinan Nomor 0135/Pdt.P/2017/PA.Mgt di Pengadilan Agama Magetan
?
C. Tujuan Penelitian
Adapun hasil yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah terjawabnya
semua permasalahan yang dirumuskan, yaitu:
1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar hakim dalam memutus perkara
permohonan dispensasi perkawinan Nomor 0135/Pdt.P/2017/PA.Mgt di
Pengadilan Agama Magetan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum dalam putusan
perkara permohonan dispensasi perkawinan Nomor 0135/Pdt.P/2017/PA.Mgt
di Pengadilan Agama Magetan.
D. Manfaat Penelitian
1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori
tambahan dan informasi khususnya bagi Hakim yang menangani perkara
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permohonan dispensasi perkawinan kemudian sebagai salah satu bahan
masukan dan melengkapi referensi yang belum ada.
2. Secara praktis, penelitian ini diupayakan memberikan kontribusi pemikiran
dibidang pembangunan hukum dan dalam kehidupan social kemasyarakatan,
dan juga diharapkan dapat menambah pustaka dibidang ilmu hukum khususnya
dalam perkara dispensasi perkawinan dan dapat memberi bahan dan masukan
serta referensi bagi penelitian terkait yang dilakukan selanjutnya.
E. Telaah Pustaka
Kajian terdahulu pada penelitian ini pada dasarnya untuk mendapatkan
gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang
pernah dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah
dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada
pengulangan materi penelitian secara mutlak. Dari beberapa skripsi yang terdapat di
Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, penulis menemukan data yang berhubungan
dengan penelitian yang sedang ditulis, antara lain:
Penelitian Pertama yang dilakukan oleh Hartini, ia mengambil judul tentang,
“Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun
Perspektif Undang-undang No. 1 Tahun 1974” tahun 2008, skripsi mahasiswa
STAIN Ponorogo, dalam penelitian tersebut penulis membahas permasalahan
bagaimana faktor-faktor yang dijadikan alasan pertimbangan hakim dalam
mengabulkan dispensasi perkawinan dibawah umur perspektif Undang-undang No.
1 Tahun 1974, bagaimana prosedur permohonan dispensasi perkawinan serta dasar
hukum apa yang dipakai oleh hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi
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perkawinan dibawah umur perspektif Undang-undang No.1 tahun 1974 di
Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.7
Hal ini berbeda dengan apa yang akan dilakukan oleh peneliti, dimana
penelitian ini melakukan penelitian lapangan menggunakan analisis mas}lah}ah, dasar
hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan dan pertimbangan
hakimdalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan tersebut.
Dari rumusan masalah tersebut hasil penelitian yang dilakukan oleh Hartini
dapat diketahui bahwa, faktor-faktor yang menjadi alasan permohonan dispensasi
ini sangat beraneka ragam, yang nantinya dijadikan pertimbangan hakim dalam
memberikan keputusan. Mengenai alasan tersebut tidak bertentangan dengan
Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo PERMENAG No.3 Tahun 1975. Adapun
prosedur permohonan dispensasi perkawinan diajukan oleh orang tua calon
mempelai yang berupa pendaftaran yang disertai syarat-syarat pengajuan,
pemanggilan para pihak, penyidangan perkara, keputusan pengadilan.
Penelitian Kedua yang dilakukan oleh Intan Rif’atul Hakim, yang berjudul “
Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan
Agama Pacitan Pada Tahun 2016”,tahun 2017, penelitian ini berangkat dari
permasalahan-permasalahan yang ada mengenai dispensasi kawin di Pengadilan
Agama Pacitan yang jumlah dispensasi di Pengadilan tersebut bisa dikatakan
banyak pada tahun 2016. Dan peneliti menekankan pada bagaimana pertimbangan
hakim terhadap penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan tahun
2016 dan faktor-faktor apa yang melatarbelakangi terhadap pengajuan permohonan
dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan. Hal ini berbeda dengan apa yang
akan dilakukan oleh peneliti, dimana penelitian ini melakukan penelitian dengan

7

Hartini, “Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun
Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974” (Skripsi Sarjana, STAIN, Ponorogo,2008), vii.
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terfokus pada dasar dan pertimbangan hukum dalam menetapkan dispensasi
perkawinan ditinjau mas}lah}ah.8
Penelitian yang ketiga Aulia Ismail tentang “Pandangan Hakim Pengadilan
Agama Kabupaten Trenggalek Tentang Penerapan Dispensasi Kawin Dalam Buku
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi (Buku II)” tahun 2014, skripsi
mahasiswa STAIN Ponorogo. Dalam hal ini ada beberapa permasalahan yaitu
adanya perbedaan antara peraturan pengajuan dispensasi kawin yang dilakukan oleh
calon mempelai dalam buku II berlawanan dengan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan. Sehingga dalam penerapannya hakim harus benar-benar bisa
melaksanakannya dengan baik agar tidak ada penyimpangan. Dari hal tersebut
peneliti mengambil rumusan masalah mengenai bagaimana pandangan hakim
Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek tentang pengajuan permohonan
dispensasi kawin dalam buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi (buku
II) dan implementasinya.9
Kemudian penulis juga membahas mengenai apa landasan hukum yang
digunakan para hakim Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek dalam pengajuan
permohonan dispensasi kawin. Sehingga penelitian ini berbeda dengan penelitian
yang akan dilakukan oleh peneliti. Dimana penelitian ini dilakukan di Pengadilan
Agama Trenggalek sedangkan yang akan dilakukan peneliti di Pengadilan Agama
Magetan. Mengenai pembahasannya juga berbeda peneliti ini lebih menekankan
pada satu perkara mengenai dispensasi perkawinan ditinjau dari mas}lah}ah yang
membahas tentang dasar dan pertimbangan hukum dalam mengabulkan
permohonan dispensasi perkawinan tersebut.

8
Intan Rif’atul Hakim, “ Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Di
Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016”(Skripsi Sarjana, IAIN Ponorogo,2017),viii
9
Aulia Ismail, “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek Tentang
Penerapan Dispensasi Kawin Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
(BukuII)”(Skripsi Sarjana, STAIN, Ponorogo,2014”),viii.

xiv

Dari ketiga penelitian terdahulu maka berbeda dengan penelitian yang akan
dilakukan oleh peneliti. Karena dalam penelitian ini berangkat dari permasalahanpermasalahan yang ada mengenai dispensasi kawin di Pengadilan Agama Magetan
bagaimana dasar dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan
dispensasi perkawinan Nomor 0135/Pdt.P/2017/PA.Mgt di Pengadilan Agama
Magetan.

F. Metode penelitian
Adapun yang dikemukakan dalam bagian ini meliputi :
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (field research), penelitian
ini mengambil data primer dari lapangan yang dikaji secara intensif yang
disertai analisis dan pengujian kembali pada semua data atau informasi yang
telah dikumpulkan. Dilihat dari sisi pelaksanaannya, peneliti secara langsung
berinteraksi dengan hakim Pengadilan Agama Magetan untuk mendapatkan data
tentang dasar dan pertimbangan hukum terkait penetapan dispensasi perkawinan
pada tahun 2017.
Maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif, penelitian kualitatif merupakan suatu strategi inquiry yang
menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala,
symbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena; focus dan multimetode,
bersifat alami dan holistic; mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa
cara, serta disajikan secara naratif. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa
xv

tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu
fenomena atau pernyataan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis
dengan menggunakan pendekatan kualitatif.10
Dalam hal ini jelas, bahwa penelitian yang digunakan adalah studi
kasus, yaitu suatu deskripsi dan analisis fenomena tertentu atau sosial individu,
kelompok atau masyarakat. Pendekatan deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan
kondisi keadaan aktual dari unit penelitian, atau prosedur penelitian yang
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari
orang- orang dan perilaku yang dapat diamati.
2. Kehadiran Peneliti
Kehadiran peneliti dalam hal ini sangatlah penting dan utama, hal ini
seperti yang diadakan Moleong bahwa dalam penelitian kualitatif, kehadiran
peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama.
Sesuai dengan penelitian kualitatif, kehadiran peneliti di lapangan adalah
sangat penting dan diperlukan secara optimal. Peneliti merupakan instrument
kunci utama dalam mengungkapkan makna dan sekaligus sebagai alat
pengumpul data.11 Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti terjun langsung
ke lapangan untuk mengamati dan mengumpulkan data yang dibutuhkan.
3. Lokasi Penelitian
Tempat penelitian adalah tempat yang digunakan peneliti dalam
melakukan penelitiannya untuk memperoleh data-data yang diinginkan. Dalam
hal ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Pengadilan Agama Magetan.
4. Data dan Sumber Data
a. Data
10

Prof.Dr.A.Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan
(Jakarta :kencana, 2014), 329.
11
Moleong J. Lexy, Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 87.
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Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data-data yang
berkaitan dengan dasar dan pertimbangan hukum penetapan dispensasi
perkawinan dalam perkara No. 0135/Pdt.P/2017/PA.Mgt Di Pengadilan
Agama Magetan.
b. Sumber Data
1) Sumber Data Primer
Data primer dalam penelitian ini di peroleh dari hasil wawancara
dengan Hakim Pengadilan Agama Magetan yang memutus perkara
tersebut untuk mendapatkan data tentang dasar dan pertimbangan
hukum

terhadap

penetapan

dispensasi

perkawinan

nomor

0135/Pdt.P/2017/PA.Mgt.
2) Sumber Data Sekunder
Data sekunder adalah dokumen pendukung yang berkaitan
dengan skripsi ini, data yang diperoleh atau dikumpulkan dan disatukan
oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi
lain. Biasanya sumber tidak langsung berupa data dokumentasi dan
peraturan lainnya yang dapat mendukung skripsi ini. Penelitian dengan
menggunakan sumber data sekunder menggunakan bahan yang bukan
dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh data. Dan data
sekunder

merupakan

pelengkap

yang

nantinya

secara

tegas

dikorelasikan dengan data primer antara lain berupa dokumentasi dari
Pengadilan Agama Magetan seperti profil Pengadilan Agama Magetan.
Dalam penelitian penulis menggunakan data sekunder berupa informasi
dari responden yaitu: Hakim dan pejabat yang berwenang di Pengadilan
Agama Magetan.
5. Teknik Pengumpulan Data
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Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam hal ini
: 12 (a) Dokumentasi dilakukan dengan telaah dan mengutip isi berkas
putusan hakim yang mengadili perkara tersebut dan buku- buku yang
berhubungan dengan masalah yang diteliti. (b) Teknik wawancara atau
interview, wawancara ini dilakukan dengan cara mengadakan dialog atau
tanya jawab dengan hakim di Pengadilan Agama Magetan, untuk
selanjutnya data tersebut dianalisis dan disimpulkan.
6. Analisis Data
Analisis data merupakan proses penyederhanaan data kedalam
bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterprestasikan. Dalam penelitian ini
penulis menggunakan analisis deduktif, yaitu beranjak dari proporsiproporsi yang umum untuk diambil penjabaran yang bersifat khusus.
Adapun secara rinci langkah-langkah yang dilakukan untuk analisis data
sebagai berikut :13
a. Reduksi data adalah penyederhanaan data dengan memilih hal-hal pokok
yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian.
b. Display data adalah suatu pengorganisasian data sehingga mudah untuk
dianalisis dan disimpulkan. Proses ini dilakukan dengan cara menyusun
data-data yang telah didapatkan dari berbagai macam referensi sehingga
menjadi data yang deskriptif.
c. Conclution adalah pengambilan kesimpulan. Dalam penelitian ini
menggunakan metode deduktif, yaitu pembahasan yang diawali dengan
mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum

12

Pedoman Penulisan Skripsi (Fakultas Syariah), (Ponorogo: 2019), 69.
Buku Pedoman Penulisan Skripsi(Syaria’ah, Tarbiyah, Ushuludin)Kualitatif, Kuantitatif,
Library Reseach (Ponorogo: P2MP, 2010), 41.
13
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dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus. Dalam hal
ini peneliti mengemukakan terlebih dahulu tentang teori-teori mas}lah}ah,
kemudian menjelaskan tentang analisis mas}lah}ah terhadap dispensasi
perkawinan dalam penetapan nomor 0135/Pdt.P/2017/PA.Mgt untuk
memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.

7. Pengecekan Keabsahan Data
Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dalam pengecekan
keabsahan data. Triangulasi sendiri diartikan sebagai pengecekan data dari
berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Ada tiga macam
triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi
waktu. 14 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber
yaitu dengan cara pengumpulan data dari beragam sumber yang saling
berbeda dengan menggunakan suatu metode yang sama, triangulasi sumber
dilakukan dengan cara mengecek informasi/data yang diperoleh melalui
wawancara dengan informan. Kemudian data tersebut ditanyakan kepada
informan lain yang masih terkait satu sama lain.
G. Sistematika Pembahasan
Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka penulis
mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing masing bab tersebut menjadi
beberapa sub bab. Semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh , yang
saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah:
14

Sugiono, Metode Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D, (Bandung: ALFABETA,2016), 274.
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BAB I

: PENDAHULUAN
Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam
skripsi ini, yang meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan
persoalan skripsi, yang di uraikan menjadi beberapa sub- bab yaitu
latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan
yang akan ditulis dalam penelitian tersebut.

BAB II:KONSEPMAS}LAH}AH
Bab dua ini membahas landasan teoritis yang digunakan peneliti
dalam melakukan penelitian berisikan tentang pengertianmas}lah}ah,
dasar hukum mas}lah}ah, macam-macam mas}lah}ah, pemeliharaan al-

d}ha>ru>ri} yat al-khams.
BAB III

: DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA
MAGETAN PERKARA NOMOR 0135/Pdt.P/2017/PA.Mgt
Bab ini merupakan deskripsi data, yaitu pemaparan data berupa hasil
wawancara penulis dengan informan terkait. Di point pertama akan
membahas gambaran umum tentang wilayah penelitian dilamanya
membahas sejarah berdirinya Pengadilan Agama Magetan, visi misi
Pengadilan Agama Magetan. Pada point kedua membahas deskripsi
kasus penetapan Dispensasi Perkawinan terdiri dari dasar dan
pertimbangan

hukum

(Studi

Atas

Penetapan

Nomor

0135/Pdt.P/2017/PA.Mgt di Pengadilan Agama Magetan.

BAB

IV

:

ANALISISMAS}LAH}AHTERHADAP

DANPERTIMBANGAN
xx

HAKIM

TENTANG

DASAR
DISPENSASI

PERKAWINAN

DALAM

0135/Pdt.P/2017/PA.Mgt

PERKARA

DI

PENGADILAN

NOMOR
AGAMA

MAGETAN
Bab

ini

merupakan

inti

dari

penelitian,

yaitu

analisismas}lah}ahterhadap dasar hukum dan pertimbangan hukum
terhadap

penetapan

dispensasi

perkawinan

perkara

Nomor

0135/Pdt.P/2017/PA.Mgt di Pengadilan Agama Magetan.
BAB V :PENUTUP
Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi
yang memaparkan kesimpulan dan saran-saran yang kemudian
diakhiri dengan daftar pustaka dan disertakan lampiran-lampiran
terhadap penulisan penelitian ini.
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BAB II
KONSEP MAS}LAH}AH
A. Pengertian Mas}lah}ah
Kata mas}lah}ah yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan maslahat,
berasal dari bahasa Arab yaitu mas}lah}ah. Menurut bahasa kata “maslahat” berasal
dari bahasa arab ( ﻣﺼﻠﺤﺔmas}lah}ah)yang berarti

manfaat, faedah,bagus, baik,

kebaikan,guna atau kegunaan. Mas}lah}ahmerupakan bentuk masdar (adverb) dari
fi’il (verb) (ﺻﻠﺢs}alah}a), yaitu manfaat atau terlepas dari kerusakan.15
Pengertian mas}lah}ah dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang
mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti umum adalah setiap segala
sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau
menghasilkan keuntungan atau kesenangan. Atau dalam arti menolak atau
menghindarkan dari kerusakan.16
Dalam

kajian

teori

hukum

Islam

(ushul

al-

fiqh),

mas}lah}ah

diidentifikasikan dengan sebutan (atribut) yang bervariasi, yakni prinsip
(principle, al-asl, al-qa’i>dah, al-mabda), sumber atau dalil hukum

(source,

masdar, dalil), doktrin (doctrine,al-dabit), konsep (concept, al-fi}kra}h), metode
(method, al-ta>rikqa>h), dan teori (theory, al-nazariyah).17
Secara etimologis arti al-mas}lah}ah dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan,
kepantasan, kelakyakan, keselarasan, kepatuhan. Kata al-mas}lah}ah biasanya juga
dilawankan dengan kata al-ma>fsadah yang artinya kerusakan. 18 Menurut Ibn

15

Ahmad Munif Suratma Putra, Filsafat Hukum Islam Al-Gazali (Jakarta: Pustaka Firdaus,
2002), 21.
16
Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2014), 368.
17
Asmawi, “Konseptualisasi Teori Maslahah,”Jurnal: Filsafat Dan Budaya Hukum, (Vol.1, No.
2, 2014), 313.
18
Ibid., 314.
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Mandhur dalam lisan al-Arab, mas}lah}ah adalah searti dengan kata shalaah,
bentuk tunggal dari kata ma}sha}lih. Dengan demikian setiap sesuatu yang
mengandung manfaat baik dengan cara menarik seperti menarik hal-hal yang
dapat merugikan dan menyakitkan adalah layak disebut mas}lah}ah.19
Secara etimologis, mas}lah}ah(jamak : ma}sha}lih) berasal dari (ﺻﻠﺢs}alah}a).
Kata kerja ini biasanya digunakan untuk menunjukan jika sesuatu atau seseorang
menjadi baik, benar, adil, saleh, jujur atau secara alternatif untuk menunjukkan
keadaan yang mengandung kebijakan-kebijakan. Dalam pengertian rasionalnya,

mas}lah}ah (Indonesia: maslahat) sebagai lawan dari mafsadat juga berarti sebab,
cara atau suatu tujuan yang baik. Kata mas}lah}ah juga berarti suatu permasalahan
atau bagian dari suatu urusan yang menghasilkan suatu kebaikan, kemanfaatan.20
Secara terminologis, arti al-mas}lah}ah telah diberi muatan makna oleh
beberapa ulama ushul al-fiqh. Al-Gazali misalnya, mengatakan bahwa makna
genuin dari mas}lah}ah adalah menarik atau mewujudkan kemanfaatan atau
menyingkirkan/ menghindari kemudaratan (jalb manfaah atau daf mudarrah).
Menurut al-Gazali, yang dimasksud mas}lah}ah dalam arti terminologis-syar’I,
adalah memelihara dan mewujudkan tujuan Syara’ yang berupa memelihara
agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan.Ditegaskan oleh al-Gazali
bahwa setiap sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi kelima hal
tersebut dikualifikasi sebagai mas}lah}ah, sebaliknya, setiap sesuatu yang dapat
mengganggu dan merusak kelima hal tersebut dinilai sebagai mafsadah; maka

19

A. Malthuf Siroj, Paradigm Ushul Fiqh Negosiasi Konflik Antara Maslahah Dan Nash,
(Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2013) 11.
20
Dr.H.Mukhsin Nyak Umar, MA, Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia
(Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah), (Yayasan Pena Banda Aceh, 2006),9.
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mencegah dan menghilangkan sesuatu yang demikian dikualifikasi sebagai

mas}lah}ah.21
Ibnu Taimiyah mendefinisikan al-mas}lah}ah al mursalah adalah suatu
perbuatan yang dipandang oleh mujtahid sebagai perbuatan yang mengandung
manfaat secarah rajih (jelas/meyakinkan), dan tidak didapati dalil syara’ yang
menolaknya/menentangnya. Dari definisi tersebut dipahami bahwa al-mas}lah}ah

al-mursalah adalah kemaslahatan yang merupakan bagian dari pemeliharaan us-l
al-khamsah (pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) secara
meyakinkan melalui analisa para mujtahid, tetapi tidak disebutkan secara khusus
oleh dalil nas tertentu, meskipun tidak didapati pula dalil nas yang
menentangnya. Karena kemaslahatan ini seolah didiamkan oleh nas, maka
sebagian

ulama

usul

mengistilahkannya

al-mas}lah}ah

al-maskut

‘anha

(kemaslahatan yang didiamkan atau tidak disebutkan oleh nas secara langsung).22

Mas}lah}ah dapat diartikan dari dua sisi yakni dari sisi bahasa dan dari sisi
hukum atau shara’. Dalam pengertian bahasa merujuk pada tujuan pemenuhan
kebutuhan manusia dan karenanya mengandung pengertian untuk mengikuti
syahwat atau hawa nafsu. Sedangkan dalam arti shara’ yang menjadi ukuran dan
rujukannya adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda
tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia, yaitu mendapatkan
kesenangan dan menghindarkan ketidak senangan.23
Dari uraian yang telah dipaparkan, dapat ditarik sejumlah pokok fikiran,
bahwa mas}lah}ah merupakan tujuan yang dikehendaki oleh al-Syar’i dalam
hukum-hukum yang ditetapkan-Nya melalui teks-teks suci Syari’ah (nusu>s al-

21

Asmawi, Konsepualisasi Teori Maslahah, 314.
Muhammad Tahmid Nur, Menggapai Hukum Pidana Ideal (Kemaslatan Pidana Islam Dan
Pembaharuan Hukum Pidana Nasional), (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 74.
23
Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, 370.
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xxiv

syari>’ah) berupa Al-Qur’an dan Hadist.24Bagi para ulama ushul fiqh terdapat tiga
pokok pikiran tentang mas}lah}ah atau manfaat yang sangat kontradiktif dengan
pemikiran ahli filsafat etika diatas yaitu:
1. Bahwa pengertian mas}lah}ah atau manfaat itu tidak hanya bersifat duniawi
saja tapi sekaligus bersifat ukhrawi, sebab manusia mempunyai dua alam
kehidupan yaitu kehidupan jangka pendek di dunia dan jangka panjang di
akhirat kelak. Dua alam kehidupan ini sama-sama penting bahkan kehidupan
di akhirat jauh lebih penting, karena itu kehidupan didunia hanyalah sebagai
tujuan antara menuju kehidupan akhirat yang abadi.25
2. Bahwa mas}lah}ah atau manfaat itu tidak hanya terbatas kepada yang bersifat
fisik saja sebagaimana menjadi pandangan para ahli filsafat dan etika, tetapi
meliputi fisik dan jiwa manusia. Manusia, menurut para ulama ushul fiqih
terdiri dari dua unsure yang penting yaitu unsur fisik dan rohani atau jiwa.
Masing-masing unsur penting manusia ini membutuhkanmas}lah}ah yang
berbeda satu sama lain. Karenanya Islam membangun ajarannya sangat
komperhensif meliputi akidah dan syariah yang menjadi kebutuhan itu
secara utuh.26
3. Bahwa kemas}lah}atan agama adalah menjadi prinsip bagi kemas}lah}ah
ukhrawi. Untuk itu para ulama ushul fiqih mengklasifikasikan kebutuhan
manusia dalam lima tingkatan yang harus diwujudkan oleh hukum islam
yaitu, memelihara agama sebagai kebutuhan paling penting, selanjutnya
memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan, dan semua ini
kemudian disebut dengan al-da>rur>iy} at al-khamsah atau kebutuhan primer

24

Asmawi, Konsepualisasi Teori Maslahah, 325.
A. Malthuf, paradigama Ushul Fiqh, 13.
26
Ibid, 14.
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manusia yang lima. Dan pada tingkat dibawahnya terdapat kebutuhankebutuhan lain yang bersifat sekunder dan komplementer.27
B. Dasar Hukum Mas}lah}ah
Sumber asal dari mas}lah}ah adalah diambil dari al-Qur’an, Hadist, dan
ijma’.28 Dasar mas}lah}ah dari Al-Qur’an sebagaimana dalam ayat-ayat berikut ini:
1. Qs. Al Baqarah : 179


   
  
  
   
Artinya:
“Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai
orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”.29
2. Qs. Al Anbiya’ : 107

      
Artinya :
“Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi
semesta alam”.30

3. Qs. Al Baqarah : 220

27

Ibid, 15.
Indriana, Tinjauan Maslahah Terhadap Implementasi Fatwa MUI No. 33 Tahun 2018 Tentang
Penggunaan Vaksin Mr Produk Dari SII(Serum Institute Of India) Untuk Imunisasi Di Desa Temboro
Kecamatan Magetan, Skripsi (Ponorogo: Iain Ponorogo 2019), 29.
29
Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an & Terjemahannya (Jakarta: Almahira,
2015), 27.
30
Ibid.,331.
28
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Artinya :
“Tentang dunia dan akhirat. dan mereka bertanya kepadamu tentang anak
yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika
kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah
mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan.
dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya dia dapat mendatangkan kesulitan
kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.31
Pada

dasarnya

menetapkan

hukum

berdasarkan

pertimbangan

mas}lah}ah mempunyai akar historis dan yuridis yang sangat kuat. Nabi
Muhammad saw dan para sahabatnya dalam menetapkan hukum selalu
mengacu kepada pertimbangan mas}lah}ah. Sebenarnya masih banyak lagi ayatayat al Qur’an yang menunjukkan tentang prinsip mas}lah}ah namun, hanya
beberapa ayat al Qur’an diatas yang menurut penulis cukup sebagai bukti
bahwa mas}lah}ah dalam hukum Islam sangat diperhatikan, sehingga maslahah
merupakan salah satu sumber dalam penetapan hukum syara’.32
C. Macam –MacamMas}lah}ah
Ada beberapa macam mas}lah}ah yang perlu diketahui antara lain:
1. Dari segi kekuatanya :
a. Mas}lah}ah Al-D}a>ru>ri}yyah

31
32

Ibid.,35.
Indriana, Tinjauan Maslahah, 32.
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Mas}lah}ah d}ar> u>ri}yyahadalah sesuatu kemaslahatan dimana kehidupan
keagamaan dan keduniaan manusia bergantung kepadanya. Dengan kata
lain apabila tidak ada sesuatu tersebut, maka rusaklah kehidupan
manusia. Atau kemaslahatan jenis ini menjadi tiang untuk menegakkan
berbagai kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Jika tiang-tiang syariat
tersebut tidak ditegakkan dan dilaksanakan, maka kemaslahatan dunia
dan akhirat itu akan hilang dan tidak akan terwujud. Bahkan, kerugian
dan kerusakanlah yang akan terjadi. Mas}lah}ah d}a>ru>ri}yyahini terbatas
pada pemeliharaan lima hal pokok yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan
harta.33
Yaitu kemas}lah}atan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok
umat manusia didunia dan di akhirat.Kemas}lah}atan yang keberadaaannya
sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Artinya, kehidupan manusia
tidak berarti apa-apa bila salah satu dari prinsip yang lima itu tidak
ada. 34 Kemas}lah}atan seperti ini ada lima, yaitu : memelihara agama,
memelihara jiwa, akal, keturunan dan memelihara harta. Kelima

kemas}lah}atan ini disebut dengan al-mas}halih al-khamsah.35
Untuk melindungi agama Allah mensyariatkan bermacam-macam
ibadah, mengharamkan perbuatan murtad, melarang memaki sembahan
selain Allah dan lain-lain. Untuk melindungi jiwa Allah melarang
pembunuhan, melarang segala tindakan yang membahayakan jiwa,
mensyari’atkan pernikahan, mewajibkan mencari rizki dan lain-lain. Untuk
melindungi akal Allah mengharamkan meminum minuman keras,
mewajibkan menuntut ilmu, dan lain-lain. Untuk melindungin keturunan
33

Dr.H.Mukhsin Nyak Umar, MA,Rekonstruksi Pemikiran, 23.
Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, 371.
35
Suwarji, Ushul Fiqh (Yogyakarta: Teras, 2012), 142.
34
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Allah mensyariatkan pernikahan, melarang perzinahan dan tabanni
(mengadobsi anak), dan lain-lain. Sedangkan untuk melindungi harta Allah
mengharamkan pencurian, riba, judi, dan lain-lain.36
b. Mas}lah}ah Al-H}aj> i>yah

Mas}lah}ah Al-H}aj> i>yahyaitu kemaslahatan yang dibutuhkan oleh
manusia untuk menghilangkan kesukaran dan kesulitan. Tanpa itu sendisendi kehidupan manusia tidak akan rusak, tetapi akan mengalami
kesulitan dan kesukaran. Mas}lah}ah h}aj> i>yahdalam pengertian ini merujuk
pada tujuan untuk menghilangkan kesukaran manusia dan meringankan
beban mereka.37
Yaitu kemas}lah}atan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan

kemas}lah}atan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan
untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.
Contoh mas}lah}ah al-h}aj> i>yah ialah terdapatnya ketentuan tentang rukhs}ah
(keringanan) dalam ibadah, seperti rukhs}ah sholat atau meringkas
(qhasar) shalat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir.
Pengabaian terhadap mas}lah}ah h}aj> i>yah tidak menimbulkan
ancaman bagi keberlangsungan hidup manusia, tetapi akan menimbulkan
kesulitan dan kesempitan. Dalam rangka merealisasikan mas}lah}ah

h}aj> i>yahini Allah mensyari’atkan berbagai transaksi, seperti jual-beli,
sewa-menyewa, dan memberikan beberapa keringan hukum (rukhs}ah),
seperti kebolehan menjamak dan mengqashar shalat bagi musafir,
kebolehan menunda pelaksanaan berpuasa Ramadhan bagi orang yang

36
37

Ibid.,142.
Dr.H.Mukhsin Nyak Umar, MA,Rekonstruksi Pemikiran, 26.
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sedang hamil, menyusui, dan sakit, serta tidak diwajibkannya shalat lima
waktu bagi orang yang sedang haid dan nifas.38

c. Mas}lah}ah al-Tah}siniyyah

Mas}lah}ah tah}siniyyahyaitu segala sesuatu yang disyariatkan
untuk kemuliaan akhlak atau diperlukan oleh adat kemuliaan akhlak atau
diperlukan oleh adat-adat yang baik. Jika kemaslahatan seperti ini
diabaikan, maka seseorang keluar tuntutan akhlak yang mulia. Maslahat
ini mencakup masalah-masalah ibadah, muamalah, adat dan uqubat.39

Mas}lah}ah tah}siniyyah Yaitu kemas}lah}atanyang bersifat pelengkap
berupa keleluasan yang dapat melengkapikemas}lah}atan sebelumnya. Jika

mas}lah}ah tah}siniyyahtidak terpenuhi, manusia tidak sampai mengalami
kesulitan memelihara kelima unsure pokoknya, tetapi mereka dipandang
menyalahi nilai-nilai kepatutan, dan tidak mencapai taraf “hidup
bermartabat”.40
Contohmas}lah}ah tah}siniyyahdalam ibadah adalah adanya syariat
menghilangkan najis, bersuci, menutup aurat, mendekatkan dir kepada
Allah dengan bersedekah dan melaksanakan perbuatan-perbuatan yang
sunnah lainnya. Sedangkan contoh dalam kehidupan sehari-hari ialah
mengikuti sopan santun dalam makan dan minum, menghindarkan diri
dari sikap foya-foya dan boros, serta melakukan hal-hal yang dipandang
kotor dan keji. Sementara contoh dalam bidang muamalah adanya
larangan melakukan transaksi dagang barang-barang najis. Semua itu
tidak

termasuk

dalam

kategorid}aru>riyyahataupunh}aji>yatdalam
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memelihara unsur pokok yang disebut sebelumnya. Tetapi karena adanya
syariat yang mengatur hal-hal ini akan menjadikan manusia menjadi lebih
baik.41
2. Dilihat dari segi kandungan
a. Mas}lah}ah Al-Ammah
Yaitu kemas}lah}atan umum yang menyangkut kepentingan orang
banyak/mayoritas umat. Kemas}lah}atan umum bukan berarti untuk
kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas
umat atau kebanyakan umat. Misalnya, para ulama membolehkan
membunuh penyebar bid’ah yang dapat merusak aqidah umat, karena
menyangkut kepentingan orang banyak.42
b. Mas}lah}ah Al-Khassah
Yaitu mas}lah}ah yang berkaitan dengan kepentingan orang-orang
tertentu (pribadi), seperti kemas}lah}atan yang berkaitan dengan pemutusan
hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (mahfu>d).
Pentingnya pembagian kedua kemas}lah}atan ini berkaitan dengan prioritas
mana yang harus didahulukan apabila antara kemas}lah}atan umum
bertentangan dengan kemas}lah}atan pribadi. Dalam pertentangan kedua

kemas}lah}atan ini, Islam mendahulukan kemas}lah}atan umum daripada
kemas}lah}atan pribadi.43
3. Dilihat dari adanya keserasian
a. Mas}lah}ah al-Mu’tabarah
Adalah mas}lah}ahyang diperhitungkan oleh syar’i. maksudnya, ada
petunjuk dari syari’, baik langsung maupun tidak langsung, yang
41
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memberikan petunjuk pada adanya mas}lah}ah yang menjadi alasan dalam
menetapkan hukum. 44 Mas}lah}ah yang mempunyai bukti tekstual dalam
melakukan pertimbangannya. Mas}lah}ah jenis ini berkaitan dengan
ketentuan-ketentuan hukum secara jelas dalam nash. Seperti hukum
memotong tangan pencuri, hukuman orang yang berzina, dan sebagainya.
Pada ketentuan-ketentuan hukum tersebut mengandung kemaslahatan.

Mas}lah}ah jenis inilah yang dapat digunakan sebagai landasan untuk
melakukan qiyas, yaitu sebagai al-ashl (hukum asal) yang dijelaskan oleh
syar’i yang di dalamnya mengandung kemaslahatan.

Mas}lah}ahmu’tabarah berorientasi untuk melindungi kehidupan
manusia seperti adanya hukum qishash bagi orang yang membunuh dengan
sengaja melindungi harta seperti adanya hukum potong tangan bagi
pencuri, menjaga kehormatan seperti adanya had bagi orang zina. Semua
itu merupakan hukum-hukum yang disyari’atkan untuk merealisasikan
kemaslahatan.45
b. Mas}lah}ah Al-Mulgha>h
Yaitu kemas}lah}atan yang ditolak oleh shara’’, karena bertentangan
dengan ketentuan shara’. Lebih lanjut Amir Syarifuddin menjelaskan
bahwa mas}lah}ahal-mulgha>hadalah mas}lah}ah yang dianggap baik oleh akal,
tapi tidak diperhatikan oleh shara’ dan ada petunjuk penolakan oleh

shara’.46
Contohnya, masyarakat pada masa sekarang telah mengakui
emansipasi wanita untuk menyamakan derajatnya dengan laki-laki. Hal ini
oleh akal dianggap baik atau mas}lah}ah, untuk menyamakan hak
44
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perempuan dengan laki-laki dalam memperoleh harta warisan, dan ini pun
dianggap sejalan dengan tujuan ditetapkannya waris oleh Allah untuk
memberikan hak waris kepada perempuan sebagaimana yang berlaku bagi
laki-laki. Namun hukum Allah telah jelas dan ternyata berbeda dengan apa
yang dikira baik oleh akal itu, yaitu hak waris laki-laki adalah dua kali lipat
hak waris perempuan, sebagaimana ditegaskan dalam al-Quran surat An-

Nisa>’ ayat 11, dan penegasan Allah tentang hak waris saudara laki-laki
sebesar dua kali lipat hak saudara perempuan, sebagaimana ditegaskan
dalam surat An-Nisa>’ ayat 176.47
c. Mas}lah}ah al-Mursalah
Yaitu suatu kemas}lah}atan yang tidak ditetapkan oleh shara’ suatu
hukum mewujudkannya dan tidak pula terdapat suatu dalil shara’ yang
memerintah untuk memperhatikannya dan mengembalikannya.48Mas}lah}ah
juga biasa disebut dengan istis}la>h adalah suatu yang dipandangn baik oleh
akal, sejalan dengan tujuan shara’ dalam menetapkan hukum. Namun tidak
ada petunjuk shara’ yang memperhitungkannya dan tidak ada pula
petunjuk shara’ yang menolaknya.49
Misalnya, perkawinan dibawah umur tidak dilarang dalam agama
dan sah dilakukan oleh wali yang berwenang, namun ada data-data statistik
menunjukkan bahwa perkawinan dibawah umur banyak menyebabkan
perceraian, karena anak yang kawin di bawah umur belum siap secara fisik
maupun mentalnya untuk menghadapi peran dan tugas sebagai suami
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istri. 50 Mas}lah}ah al-mursalah yaitu apa yang dipandang baik oleh akal
sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum; namun tidak ada
petunjuk syara’ yang memperhitungkannya dan tidak ada petunjuk syara’
yang menolaknya.51
D. Pemeliharaan Al-Dharu}riyat Al-Khams
Pada umumnya para ulama menempatkan pemeliharaan agama (al-din)
sebagai prioritas utama. Memang tidak ditemukan banyak dalil untuk mengatakan
agama yang menjadi prioritas pertama, apalagi jika dihubungkan dengan manusia
yang akan melaksanakan agama itu. Dilihat dari satu sisi, secara logis tentu saja
nyawa manusia (al-nafs) yang mesti diprioritaskan, karena agama tidak akan tegak
apabila tidak ada manusia yang menjalankannya. Sebaliknya, manusia akan tetap
hidup walaupun tidak ada agama.52
Namun setidaknya terdapat beberapa ayat dalam Al-Qur’an yang
memerintahkan manusia untuk memelihara agama (berijti>had) walaupun harus
mengorbankan harta dan jiwanya, misal QS. At-Taubah [9]:4153


     
  
 
 
 
  
 

 

Artinya :

50

Ansyari Irman Hadi, 26.
Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, 332.
52
Busyro, Maqasid Al-Syariah, (Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah) (Jakarta:
KENCANA, 2019), 117.
53
Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an & Terjemahannya (Jakarta: Almahira,
2015),194.
51

xxxiv

“Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan
berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah
lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui”.
Agaknya dalil inilah yang menjadi dasar utama bagi para ulama untuk
menempatkan pemeliharaan agama di atas pemeliharaan jiwa dan yang lainnya.54
1. Memelihara agama (h}i>fz} al-di>n)
Memelihara agama berada pada d}ar> u>ri}yyah yang paling penting.
Sebagaimana firman Allah pada QS. At-Dhariyat ayat 56 :55

 
 
 
  
   
Artinya :
“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka
mengabdi kepada-Ku”.
Menjaga dan memelihara agama berdasarkan kepentingannya dapat
dibedakan menjadi tiga peringkat :
a. Memelihara agama dalam peringkat d}a>ru>ri}yyah yaitu memelihara dan
melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk peringkat primer,
seperti melaksanakan sholat lima waktu, puasa, zakat, dan haji. Bila sholat
ini diabaikan, maka terancam eksistensi agamanya. Begitu juga
memelihara agama dari ancaman yang datang dari luar, sehingga dalam hal
ini diwajibkan berijti>had.56
b. Memelihara agama dalam peringkat h}aj> i>yah, yaitu melakukan ketentuan
agama dengan maksud menghindari kesulitan, seperti sholat jama’ dan

qashar bagi musafir, begitu juga kebolehan berbuka puasa bagi mereka
(rukhsah). Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan, maka tidak akan
54
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mengancam

eksistensi

agama,

hanya

saja

dapat

mempersulit

pelaksanaannya.
c. Memelihara agama dalam peringkat tah}si>ni>yah, yaitu mengikuti petunjuk
agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi
pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan. Misalnya anjuran untuk
memakai pakaian yang baik di dalam sholat dan membersihkan pakaian,
badan dan tempat, berhias dan memakai wewangian ke tempat ibadah.57
2. Memelihara jiwa (h}i>fz} al-nafs)
Pemeliharaan jiwa merupakan prioritas selanjutnya setelah agama. Tidak
ada pembenaran dalam Islam untuk mempermainkan jiwa orang lain dan juga
jiwa diri sendiri.58 Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 179:59


   
    
    
Artinya :
“Dan dalamqishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orangorang yang berakal, supaya kamu bertakwa.”
Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan
menjadi tiga petingkat:
a. Memelihara jiwa pada tingkat d}a>ru>ri}yyah adalah memenuhi kebutuhankebutuhan pokok agar dapat memelihara kelangsungan hidup. Misalnya
kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal. Dalam hal ini, Ibnu
Taymiyah mengatakan wajib hukumnya makan, sekalipun makanan
haram apabila berada dalam situasi darurat. Apabila aturan tentang
kebutuhan-kebutuhan untuk memelihara jiwa ini tidak dilakukan, akan
berakibat kepada terancamnya eksistensi jiwa manusia.
57
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b. Memelihara jiwa pada peringkat h}aj> i>yah adalah dibolehkan berburu dan
menikmati makanan lezat dan halal, kebolehan memakai sutra bagi lakilaki dalam keadaan cuaca sangat dingin. Jika kegiatan ini diabaikan tidak
akan mengancam eksistensi kehidupan manusia, melainkan hanya dapat
mempersulit hidupnya. Contoh lain misalnya perintah untuk menafkahi
keluarga. Di sisi lain dilarang memakan harta orang lain secara batil,
dilarang memakan riba, dan sebagainya.60
c. Memelihara jiwa pada tingkat tah}si>ni>yah seperti ditetapkan tata cara
makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan
dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia
atau mempersulitnya.
3. Memelihara Akal (h}i>fz} al-‘aql)
Manusia

hidup

dengan

akalnya,

mencari

jalan

keluar

dari

permasalahannya dengan akalnya, dan berbagai fungsi akal lainnya. Allah
berfirman QS Al-‘Alaq ayat 5:61


 
 
   
Artinya :
“Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”.
Berkenaan dengan hal itu, memelihara akal dilihat dari kepentingannya
dapat dibedakan menjadi tiga peringkat :
a. Memelihara akal pada peringkat d}a>ru>ri}yyah adalah kemestian bagi
seseorang untuk memiliki akal yang sehat. Oleh karena itu, diperintahkan
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untuk menuntut ilmu dan hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan
kualitas akal.
b. Memelihara akal pada peringkat h}aj> i>yah, seperti mendirikan sekolah untuk
sarana menuntut ilmu dan dilarang merusak sarana-sarana yang disiapkan
untuk menuntut ilmu. Sekiranya aturan-aturan itu diabaikan dapat
menghalangi seseorang terkait mendapat ilmu pengetahuan dan akhirnya
berimbas kepada kesulitan dalam hidup.62
c. Memelihara akal pada peringkat tah}si>ni>yah, seperti anjuran menuntut ilmu
pada sekolah yang berkualitas dan menghindarkan diri dari sesuatu yang
tidak berfaedah.
4.

Memelihara keturunan (h}i>fz} al-nasl)
Mempunyai keturunan merupakan salah satu tujuan perkawinan
disamping tujuan-tujuan lainnya. Ketika keturunan jelas, maka aka nada hukumhukum selanjutnya yang berhubungan dengan itu. Sebagaimana firman Allah
dalam QS. Al-Isra’ ayat 32:63

     

Artinya :
“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu
perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.
Oleh karena itu, pemeliharaan keturunan merupakan sala satu hal pokok
yang mesti dipelihara oleh manusia.
a. Memelihara keturunan pada tingkat d}ar> u>ri}yyah, seperti disyariatkannya
menikah dan dilarangnya berzina. Pentingnya garis keturunan yang jelas
62

Busyro, Maqasid Al-Syariah, 123.
Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an & Terjemahannya (Jakarta: Almahira,
2015), 285.
63

xxxviii

ini tidak hanya menghasilkan kemas}lah}atan di dunia, tetapi juga untuk
kehidupan di akhirat.
b. Memelihara keturunan pada tingkat h}aj> i>yah, menurut Ibnu Taymiyah
diharamkan

menikahi

wanita

pezina

sebelum

bertobat,

dilarang

menjatuhkan talak kecuali dalam situasi darurat, begitu juga larangan
menyia-nyiakan pendidikan anak.64
c. Memelihara keturunan pada tingkat tah}si>ni>yah, misalnya disyariatkannya
khitbah dan larangan menikah dengan kerabat dekat.
5. Memelihara Harta (h}i>fz} al-ma>l)
Harta menjadi penopang kehidupan yang sangat penting dan diakui oleh
Allah untuk dimiliki oleh manusia. Allah berfirman dalam QS. An-Nisa’ ayat
5:65

     
     
     
Artinya :
“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna
akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah
sebagai pokok kehidupan”
Memelihara harta, ditinjau dari kepentingannya dibagi menjadi tiga
peringkat:
a. Memelihara harta pada peringkat d}a>ru>ri}yyah, seperti disyari’atkan mencari
rezeki, pembagian harta melalui hukum kewarisan, dan lain sebagainya.
Apabila tidak dilaksanakan akan menimbulkan kemudaratan.66
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b. Memelihara harta pada peringkat h}a>fi>yah, seperti disyariatkan jual beli
salam, transaksi sewa menyewa, utang-piutang, mud}arabah, musaqah dan
lain sebagainya. Aturan-aturan tersebut dibutuhkan untuk memberikan
kemudahan.
Memelihara harta pada peringkat tah}si>ni>yah, hal ini berupa etika
bermuamalah dan sama sekali tidak merusak eksistensi kepemilikan harta tidak
pula menimbulkan kesulitan.67

BAB III
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DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA MAGETAN
PERKARA NOMOR 0135/Pdt.P/2017/PA.Mgt
A. Profil Pengadilan Agama Magetan
1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Magetan
Pengadilan Agama Magetan, telah ada secara defacto (kenyataan) sejak
masa awal masuknya Agama Islam di Pulau Jawa, terutama setelah zaman
kerajaan Demak sekitar tahun 1600 M. Pada saat itu di masyarakat telah timbul
praktek kemasyarakatan yang sudah dipengaruhi oleh ajaran Agama Islam.
Ketika masyarakat mengalami sengketa dan perselisihan, mereka bertahkim
pada pemuka Agama Islam, demikian juga dengan masalah pernikahan, talak,
cerai, rujuk, waris, hibah, wasiat dan lain-lain diselesaikan berdasarkan syariat
Islam. Dengan adanya fakta yang demikian itulah, maka secara deyure (yuridis
formil) Pemerintah Belanda mengakui adanya praktek Pengadilan Agama di
masyarakat Magetan, sehingga pada tahun 1882 Pemerintah Belanda
mengeluarkan Statsblads 1882, yang mengakui berdirinya Pengadilan Agama
Magetan, secara formil. Pada awal berdirinya, Pengadilan Agama Magetan
dipimpin oleh Raden Mochamad Sahid, seorang Penghulu yang diangkat oleh
Residen dengan persetujuan Raad van Justite (pada waktu itu, penghulu
Kabupaten Magetan secara otomatis menjadi Priseden Raad Agama (Ketua
Pengadilan Agama).68
2. Gambaran Umum Pengadilan Agama Magetan
Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dinyatakan bahwa “Kekuasaan
kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang
68
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berada dibawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan
Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha
Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 69 Dengan dicantumkannya
Peradilan Agama dalam kostitusi tersebut sudah tidak dapat diragukan lagi
keberadaan Pengadilan Agama di Republik Indonesia sebagai salah satu badan
kekuasaan kehakiman.
Sebagai pelaksanaan dari pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar
tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan
Kehakiman dimana dalam pasal 13 ayat (1) Undang-Undang tersebut
dinyatakan bahwa organisasi, administrasi dan financial Mahkamah Agung dan
peradilan di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, dan
sejak saat itu Peradilan Agama berada dalam satu atap dalam lingkungan
kekuasaan Mahkamah Agung. 70 Perubahan besar telah terjadi pula pada
lingkungan Peradilan Agama yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama dimana ditegaskan kembali tentang pembinaan tehnis
peradilan, organisasi, administrasi dan financial Pengadilan Agama dilakukan
oleh Mahkamah Agung, tetapi yang tidak kalah pentingnya yaitu ditambahnya
tugas dan wewenang Pengadilan Agama yaitu dapat mengadili perkara zakat,
infaq, dan ekonomi syari’ah.71
Untuk adanya pengaturan yang lebih komprehensif terutama tentang
pengaturan pengawasan hakim dan sebagainya maka Undang-Undang Nomor 4
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Tahun 2004 telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.
Sedangkan untuk Pengadilan Agama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
telah dirubah untuk kedua kalinya yaitu dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 yang dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam
penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian
peradilan dan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim.
Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi
rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan
oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada
Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.72
Pengadilan Agama Magetan merupakan yuridiksi dari Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Magetan terletak di jalan raya
magetan- maospati KM. 06, Magetan- 63391 dengan nomor telpon (0351)
895169 yang mempunyai yuridiksi 235 Kelurahan/ Desa dari 18 kecamatan,
dengan luas wilayah 688,85 km2 dan jumlah penduduk 620.146 jiwa. Gedung
Pengadilan Agama Kabupaten Magetan berdiri diatas tanah seluas 1.539 m2
dengan gedung permanent ukuran 250 m2. Dan diresmikan tanggal 11 januari
2012 dengan disahkan oleh Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH.MH.73
Berdasarkan

keputusan

ketua

Mahkamah

Agung

R.I

Nomor.

KMA/004/SK/II/1992 tanggal 24 februari 1992 tentang susunan organisasi dan
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tata

kerja

kepaniteraan

Pengadilan

Agama

Dan

Pengadilan

Tinggi

Agama.Pengadilan Agama Magetan mempunyai bagan struktur sebagai berikut.
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Magetan
Pengadilan Agama Magetan mempunyai visi dan misi sebagai berikut :
a. Visi
Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan
tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Magetan. Visi
Pengadilan Agama Magetan mengacu pada visi Mahkamah Agung RI dan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah sebagai berikut :
Terwujudnya Pengadilan Agama Magetan Yang Agung.
b. Misi
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi
yang ditetapkan agar tujuan organisasi terlaksana dan terwujud dengan baik.
Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Magetan
menetapkan misi-misi sebagai berikut:
1.

Menjaga kemandirian aparatur Pengadilan Agama Magetan

2.

Meningkatkan kualitas layanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan
transparan.

3.

Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.

4.

Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi
masyarakat.74

4. Struktur Organisasi
Ketua

: Drs. Zainal Arifin, M.H.

Wakil Ketua

:-
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Hakim

: 1. H. Wasidi, S.H.
2. Drs. Basyirun, M.H.
3. Hj. Nurul Chudaifah, S. Ag., M. Hum.
4. Nurul Fauziyah, S.Ag.

Panitera

: Syaiful Aifin. S.H.

Panitera Muda Hukum

: 1. Hj. Siti Marfu’ah, S.H.
2. Ahmad Hamim Anshori, A. Md.

Panitera Muda Gugatan

: 1. Siti Romlah, S.H.
2. Hj. Amin Suprapti
3. Isa Ansori, S.H.
4. Feri Ayu Andriyati, S. Kom

Panitera Muda Permohonan : 1. Sri Hartati Ekwan Rubiyanti, S. Ag.
2. Najwa Fatta, S. Sos.
3. Widya Tri Handayani, S.H.
Panitera Pengganti

: 1. Subban Kafrowi, S. Ag.
2. Sri Rahayu Wilujeng, S.H.
3. Lucky Aziz Hakim, S. HI., M.H.
4. Tarmuji, S.H.
5. Muhamad Mauludin, S.H.
6. Candra Rizqi Hariyunan, S.H.
xlv

Jurusita/Jurusita Pengganti

: 1. Moh. Muclis Murhadi
2. Ria Eko Wahyudi, SH.
3. Antoni Windika, S.H.
4. Subban Kafrowi, S. Ag.
5. Sri Rahayu Wilujeng, S.H.
6. Hj. Amin Suprapti
7. Suwardi

Sekertaris

: St. Mar’atu Ulfah, S. Ag.

Kasubbag Kepegawaian

: 1. Ipuk Rindi Astuti, S. Kom.
2. Tirta Negoro

Kasubbag Perencanaan IT dan Pelaporan : 1. Ria Eko Wahyudi, S.H.
2. Aji Wibowo, S.H.
Kassubag Umum dan Keuangan : 1. Antoni Windika, S.H.
2. Suwardi
3. Arie Triawan, S. Kom
4. Miftakhul Huda
5. Suhartopo
6. Aris Kusbandono
Fungsional Arsiparis

:xlvi

Fungsional Pustakawan

:-

Fungsional Pranata Komputer : Fungsional Bendahara

: Lucky Aziz Hakim, S.HI., M.H.

Dalam Undang- undang Nomor 3 tahun 2006 sebagaimana telah
diperbaharui dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Pengadilan Agama
Magetan yang merupakan Pengadilan tingkat Pertama mempunyai susunan
Organisasi Pengadilan Agama yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim,
Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan,
Panitera Muda Hukum, Kasubbag Umum & Keuangan, Kasubbag Kepegawaian
Organisasi dan Tata Laksana, Kasubbag Perencanaan TI dan Pelaporan,
Panitera Pengganti dan Jurusita /Jurusita Pengganti .75
B. Putusan

Perkara

Permohonan

Dispensasi

Nikah

Nomor

0135/Pdt.P/2017/PA.Mgt Di Pengadilan Agama Magetan
1. Deskripsi Singkat Putusan Nomor 0135/Pdt.P/2017/PA.Mgt
Perkara yang dibahas oleh peneliti adalah perkara putusan pada
permohonan penetapan dispensasi perkawinan yang dikabulkan oleh Pengadilan
Agama Magetan, penelitian ini diangkat dari perkara yang ditangani oleh hakim
Pengadilan

Agama

Magetan

pada

tahun

2017.

Pemohon

dengan

permohonannya yang diajukan secara tertulis, dan terdaftar dikepaniteraan
Pengadilan Agama Magetan tertanggal 11 september 2017 dengan nomor
0135/Pdt.P/2017/PA.Mgt maka dari itu peneliti akan mengulas surat
permohonan dan surat putusan dalam perkara tersebut.
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Pokok perkara dispensasi perkawinan yaitu pemohon sebagai ayah
menikahkan anak kandung pemohon yang berumur 18 tahun 2 bulan dengan
calon istrinya yang berumur 20 tahun, perkawinan yang akan dilaksanakan dan
dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Magetan, namun di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Magetan
dengan surat nomor B-383/Kua.13.14.01/Pw.01/09/2017. Dikarenakan anak
pemohon belum mencapai usia 19 tahun. Syarat-syarat untuk melaksanakan
perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan
perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak
pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun.
Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan sebabhubungan
anak pemohon dengan calon istrinya sulit untuk dipisahkan karena keduanya
sudah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah yang meskipun
pemohon sudah berulangkali menasehati mereka untuk menunda pernikahan
tersebut, namun mereka berdua tetap ingin segera dinikahkan dan tidak bisa
dihalang-halangi. Anak pemohon telah akil baligh dan dengan calon istrinya
tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan, dimana anak
pemohon berstatus jejaka sedangkan calon istrinya berstatus perawan, keduanya
tidak ada hubungan mah}ram, mushaharah maupun sesusuan serta mereka
berdua sama-sama beragama Islam dan tidak dalam pinangan orang lain.
Keluarga pemohon dan orang tua calon istri anak pemohon telah merestui
rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas
berlangsungnya perkawinan. Majelis Hakim telah menyarankan kepada
pemohon agar menikahkan anaknya sampai batas umur minimal 19 tahun akan
tetapi tidak berhasil, pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada
Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan mengabulkan permohonannya.
xlviii

Anak pemohon mempunyai penghasilan Rp. 900.000 setiap bulan, sedangkan
calon istrinya mempunyai penghasilan Rp. 800.000 setiap bulan, mereka berdua
siap membangun rumah tangga serta menjadi suami-istri yang baik. keteranganketerangan para pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti surat P.1, P.2, P.3,
P.4, P.5, dan P.6.76
Serta keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa anak para pemohon telah
berhubungan akrab dan menjalin cinta serta keduanya sering bersama dalam
kesehariannya, apabila tidak segera dinikahkan maka dikhawatirkan bisa terjadi halhal yang melanggar hukum dan norma kesusilaan.
2. Dasar

Hukum

Hakim

Dalam

Mengabulkan

Perkara

Nomor

0135/Pdt.P/2017/PA.Mgt
Dasar hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutus perkara
permohonan dispensasi perkawinan tersebut adalah sesuai penetapan nomor
0135/Pdt.P/2017/PA.Mgt dan sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan
majelis hakim.
Sebagaimana tersurat dalam putusan/penetapan telah dijelaskan bahwa
pemohon telah mengajukan permohonan agar Pengadilan Agama Magetan
mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan terhadap anaknya yang masih
dibawah umur yang pada saat itu masih berumur 18 tahun 2 bulan, maka
berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang perkawinan Nomor 1
tahun 1974 disebutkan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan pasal 7 ayat
(1) mengenai batas usia minimal untuk menikah dapat diminta dispensasi pada
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Pengadilan Agama atau pejabat lain yang diajukan oleh kedua orang tua pihak
laki-laki maupun pihak perempuan.
Dalam diktum putusan ini jelas bahwa Pengadilan Agama Magetan dalam
memutus

perkara

permohonan

dispensasi

perkawinan

nomor

0135/Pdt.P/2017/PA.Mgt dasar hukum yang dijadikan dasar dalam memutus
perkara tersebut sesuai Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang
perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Kaidah Fiqhiyah.
Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan hakim
Pengadilan Agama Magetan selaku informan dari penelitian ini :
a. Drs. Basyirun, M.H
Bapak Drs. Basyirun, M.H selaku majelis hakim yang memutus perkara
nomor 0135/Pdt.P/2017/PA.Mgt di Pengadilan Agama Magetan beliau
menyatakan dasar hukum dalam mengabulkan putusan, yaitu :
“Dasar hukum hakim Pengadilan Agama antara menolak dan
mengabulkan
permohonan
dispensasi
perkawinan
Nomor
0135/Pdt.P/2017/PA.Mgt dengan memakai dasar telah ditolak oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Magetan dengan Surat Nomor B383/Kua.13.14.01/Pw.01/Pw.01/09/2017 dikarenakan anak pemohon
berusia 18 tahun, 2 bulan, dasar hukum hakim dalam memutus perkara ini
yaitu menggunakan kaidah fiqih:

ِ َدرءاﻟْﻤ َﻔ
ِ ﺎﺳ ِﺪ ُﻣ َﻘ ﱠﺪ ٌم َﻋﻠَﻰ َﺟ ْﻠ
ﺼﺎﻟِ ِﺢ
َ ﺐ اﻟْ َﻤ
َ ُْ
Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik
kemaslahatan”.
“apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan terdapat calon mempelai
tersebut maka akan dikhawatirkan terjadi perbuatan-perbuatan yang
melanggar norma agama dan peraturan yang berlaku”.77
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Jadi dengan pemberian Dispensasi Perkawinan terhadap pasangan
mempelai yang di bawah umur dapat menghindarkan pasangan mempelai
dari hal-hal yang tidak diinginkan dengan kata lain dispensasi terhadap
perkawinan di bawah umur dapat memberikan kemaslahatan (manfaat) yang
besar dan lebih baik daripada tidak diberikan dispensasi perkawinan.
b. Drs. Ahmad Ashuri
Bapak Drs. Ahmad Ashuri selaku hakim anggota yang memutus
perkara nomor 0135/Pdt.P/2017/PA.Mgt di Pengadilan Agama Magetan
beliau menyatakan dasar hukum dalam mengabulkan putusan, yaitu :
“Dalam hal ini para hakim melihat segi kondisi orang yang melaksanakan serta
tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan
hukum wajib, perkawinan menjadi wajib bagi calon mempelai yang memiliki
cukup kemampuan untuk melakukannya (secara financial dan fisikal), dan
sangat kuat keinginannya untuk menyalurkan hasrat seksual dalam dirinya,
sementara dari pihak keluarga khawatir terjerumus dalam perzinaan apabila
tidak segera menikah. Mengingat bahwa menjaga kesucian diri menjauhkan
dari perbuatan haram adalah wajib hukumnya. Sedangkan hal itu tidak dapat
terpenuhi kecuali dengan menikah.”
“Hal ini kemudian diperkuat dengan dasar akan fakta-fakta tersebut di atas
dihubungkan dengan Al-Qur’an Surat An-Nur ayat 32 berbunyi :


  
  
      
 
 
Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu,
dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu
yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka
miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah
Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.
“Dasar hukum hakim Pengadilan Agama antara menolak dan
mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan memakai dasar yaitu
menimbang antara mas}lah}ah dan mafsadahnya. Memang lebih banyaknya
hakim menggunakan kaidah fiqh dan selain itu jarang sekali hakim
menggunakan dasar hukum selain kaidah fiqh, karena sekali lagi perkara
dispensasi perkawinan adalah perkara permohonan”.78
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Jadi hukum pernikahan itu akan sangat mempengaruhi buat baik atau
buruk dampak yang diterima oleh pasangan yang menikah jadi baik
buruknya dampak yang diterima itu tergantung orang yang melakukan
pernikahan dibawah umur itu. Jika memang sudah tidak bisa menahan nafsu
lagi memang baiknya harus menikah. Supaya pernikahan itu berdampak
positif, akan tetapi secara nafsu belum bergejolak lebih baik itu tidak
menikah dulu apalagi jika dari segi keinginan dan materi belum ada maka
jangan menikah dahulu, karena nanti pernikahan itu bisa berhukum sunnah,
bahkan bisa saja haram karena pada dirinya tidak ingin menikah hanya untuk
satu saja bukan karena niat ibadah yang akan menjadikan suatu pernikahan
berhukum haram.
3. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Mengabulkan Perkara Nomor
0135/Pdt.P/2017/PA.Mgt
Pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutus perkara
permohonan dispensasi perkawinan tersebut adalah sesuai putusan Nomor
0135/Pdt.P/2017/PA.Mgt dan sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan
majelis hakim.
Sebagaimana tersurat dalam putusan telah dijelaskan bahwa pemohon telah
mengajukan permohonan agar Pengadilan Agama Magetan mengabulkan
permohonan dispensasi perkawinan terhadap anaknya yang masih dibawah umur
yang pada saat itu masih berumur 18 tahun 2 bulan, alasan pernikahan tersebut
sangat mendesak untuk dilangsungkan sebab hubungan anak pemohon dengan
calon istrinya sulit untuk dipisahkan, keduanya sudah saling mencintai dan
sepakat untuk segera menikah.
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Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan hakim
Pengadilan Agama Magetan selaku informan dari penelitian ini:
a. Drs. Basyirun, M.H
Bapak Drs. Basyirun, M.H selaku majelis hakim yang memutus
perkara nomor 0135/Pdt.P/2017/PA.Mgt di Pengadilan Agama Magetan
beliau menyatakan pertimbangan hukum dalam mengabulkan putusan, yaitu :
“Dalam kasus dispensasi perkawinan ini pihak pria yang masih berusia 18
tahun 2 bulan ini harus diberikan dispensasi nikah karena menurut kaidah
fiqhiyah dalam dasar pertimbangan hakim jika mereka tidak segera
dinikahkan akan ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan mungkin
seperti terjadinya kehamilan diluar nikah. Segera menikahkan anak
pemohon dan calon istrinya tersebut merupakan solusi terbaik untuk
mencegah atau menghentikan terjadinya perbuatan melanggar hukum dan
norma kesusilaan. Meskipun anak pemohon masih belum mencapai batas
usia perkawinan namun apabila pernikahan ini ditunda maka mafsadat
yang timbul akan lebih besar dari pada manfaat yang didapat. Untuk
menghindari kemudharatan lebih didahulukan dari pada kepentingan anak
tersebut karna anak tersebut sudah sering keluar berdua tanpa pengawasan
dan dikhawatirkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan”.79
b. Drs. Ahmad Ashuri
Bapak Drs. Ahmad Ashuri selaku hakim anggota yang memutus perkara
nomor 0135/Pdt.P/2017/PA.Mgt di Pengadilan Agama Magetan beliau
menyatakan pertimbangan hukum dalam mengabulkan putusan, yaitu :
“Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut terbukti
meskipun usia anak pemohon belum memenuhi batas usia perkawinan
menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun
ternyata anak pemohon telah melakukan hal-hal yang dilakukan orang
dewasa sehingga anak pemohon dipandang telah siap dan mampu secara
fisik maupun mental untuk menjalankan kewajiban suamiisteri dalam
rumah tangga. Segera menikahkan anak Pemohon dan calon istrinya
tersebut merupakan solusi terbaik untuk mencegah atau menghentikan
terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma kesusilaan yang
berkelanjutan”. Selain itu menggunakan Ma>qasid Asy-Sya>ri’ah
permohonan dispensasi nikah menjadi penting karena apabila permohonan
dispensasi kawin ditolak atau tidak diijinkan akan mengganggu eksistensi
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dari salah satu bagian dari Ma>qasid Asy-Sya>ri’ah yakni memelihara
keturunan”.80
Jadi dengan pemberian Dispensasi Perkawinan terhadap pasangan
mempelai yang di bawah umur dapat menghindarkan pasangan mempelai dari
hal-hal yang tidak diinginkan dengan kata lain dispensasi terhadap perkawinan
di bawah umur dapat memberikan kemaslahatan (manfaat) yang besar dan lebih
baik daripada tidak diberikan dispensasi nikah.

BAB IV
ANALISIS MAS}LAH}AHDASAR DAN PERTIMBANGAN HAKIM
TERHADAP DISPENSASI PERKAWINAN NOMOR
0135/P.dt.P/2017/PA.Mgt DI PENGADILAN AGAMA MAGETAN
A. Analisis

Mas}lah}ah TerhadapDasar Hakim Dalam Memutus Perkara

Permohonan Dispensasi Perkawinan Nomor 0135/Pdt.P/2017/PA.Mgt Di
Pengadilan Agama Magetan
Subyek atau orang yang berperkara yaitu pemohon, dalam perkara
Pengadilan Agama Kabupaten Magetan nomor 0135/Pdt.P/2017/PA.Mgt adalah
perkara dengan satu pemohon yaitu ayah kandung dari anak laki-lakinya yang
dimohonkan perwaliannya, guna mengurus permohonan penetapan dispensasi
perkawinan yang bertujuan agar bisa melangsungkan pernikahan.
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Adapun mengenai dasar hukum yang dipakai majelis hakim Pengadilan
Agama

Kabupaten

Magetan

dalam

menetapkan

perkara

nomor

0135/P.dt.P/2017/PA.Mgt tentang permohonan penetapan dispensasi perkawinan
guna memenuhi syarat agar anak pemohon dapat melangsungkan pernikahan yang
dikarenakan anak pemohon masih berusia dibawah umur. Berdasarkan Pasal 7
ayat 1 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 dan telah diperbaharui dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjelaskan bahwasanya calon mempelai
laki-laki dan perempuan haruslah telah berusia 19 tahun, apabila terjadi
penyimpangan pada pasal tersebut maka dapat diajukan permohonan penetapan
dispensasi perkawinan sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang perkawinan.
Selain dasar hukum yang telah dijabarkan diatas, peneliti juga
mewawancarai majelis hakimyang bernama Drs. Basyirun, M.H yangmemberi
putusan dengan menggunakan dasar kaidah fiqhiyyah :

ِ َدرءاﻟْﻤ َﻔ
ِ ﺎﺳ ِﺪ ُﻣ َﻘ ﱠﺪ ٌم َﻋﻠَﻰ َﺟ ْﻠ
ﺼﺎﻟِ ِﺢ
َ ﺐ اﻟْ َﻤ
َ ُْ
Artinya :
“Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada meraih kemaslahatan”.81
Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon, keterangan anak pemohon,
calon istri anak pemohon dan saksi-saksi, terbukti anak pemohon dan calon istrinya
sudah lama berpacaran dan saling mencintai, keduanya telah berhubungan begitu
dekat, serta keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik
secara hukum Islam maupun menurut Undang-Undang. Bahwa oleh karena anak
para pemohon dengan calon istrinya sudah lama saling mencintai serta keduanya
telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga),
81
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keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang
negative dan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum syar’i yang lebih jauh
serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, oleh karena itu keadaan
darurat yang menjadi alasan dikabulkannya dispensasi nikah untuk menghindari
mudharat yang lebih besar lagi apabila perkawinan tidak dilangsungkan.
Dari wawancara mengenai perkara permohonan penetapan dispensasi
perkawinan di atas, dapat diartikan bahwa pasal pasal 7 ayat 2 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta kaidah fiqih mas}lah}ahal-mursalah
cenderung dipakai sebagai dasar hukum penetapan perkara. Sehingga anak
pemohon bisa diberikan penetapan dispensasi perkawinan yang bertujuan demi
kepentingan anak pemohon (mas}lah}ah).
Dalam kaidah fiqih permohonan penetapan dispensasi perkawinan bagi anak
yang masih di bawah umur adalah perkara yang membutuhkan hukum hakim
(Pengadilan) karena perkara tersebut sudah jelas dipaparkan dalam UndangUndang Nomor 7 ayat 2 yang menjelaskan bahwa calon mempelai yang masih di
bawah umur dapat meminta permohonan dispensasi perkawinan.
Dalam hal ini para hakim melihat segi kondisi orang yang melaksanakan serta
tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum
wajib, perkawinan menjadi wajib bagi calon mempelai yang memiliki cukup
kemampuan untuk melakukannya (secara financial dan fisikal), dan sangat kuat
keinginannya untuk menyalurkan hasrat seksual dalam dirinya, sementara dari pihak
keluarga khawatir terjerumus dalam perzinaan apabila tidak segera menikah. Tindakan
hakim ini mengingat bahwa menjaga kesucian diri menjauhkan dari perbuatan haram
adalah wajib hukumnya. Sedangkan hal itu tidak dapat terpenuhi kecuali dengan
menikah.
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Dari

penjelasan

di

atas,

dapat

dipahami

bahwa

perkara

nomor

0135/Pdt.P/2017/PA.Mgt yang ditetapkan berdasarkan dasar hukum mas}lah}ahyang
menjelaskan bahwa anak pemohon dapat diberikan penetapan karena demi
mengindari kerusakan dan hal ini termasuk dalam memelihara keturunan (h}i>fz} al-

nasl),memelihara keturunan pada tingkat d}a>ru>ri}yyah, seperti disyariatkannya
menikah dan dilarangnya berzina. Pentingnya garis keturunan yang jelas ini tidak
hanya menghasilkan kemas}lah}atan di dunia, tetapi juga untuk kehidupan di
akhirat.Maka peneliti berpendapat jika ditinjau dari kaidah fikih mas}lah}ah adalah
tepat karena hal tersebut telah sesuai dengan konsep dispensasi perkawinan dalam
Undang-Undang maupun dalam konsep kaidah fikih mas}lah}ah yang menjelaskan
bahwa menolak kerusakan harus didahulukan dari pada meraih kemaslahatan.
Dalam hal iniSeorang hakim diperbolehkan memutus perkara dengan

Ijtiha>dnya, selama tidak bertentangan atau tidak diatur secara pasti dalam UndangUndang maupun hukum Islam. Didalam memutus suatu perkara, Hakim
Pengadilan Agama Magetan harus mempunyai pertimbangan yang digunakan
sebagai dasar untuk mengambil suatu keputusan, agar nantinya bisa mengambil
keputusan yang seadil-adilnya dan tidak merugikan pihak yang terkait seperti
perkara dispensasi perkawinan. Maka majelis hakim memutuskan untuk
mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan nomor 0135/Pdt.P/2017/PA.Mgt
ditinjau menurut kaidah fiqhiyyah
memelihara

keturunan

(h}i>fz}

mas}lah}ah

al-mursalahtermasuk dalam

al-nasl),memelihara keturunan pada tingkat

d}a>ru>ri}yyah, seperti disyariatkannya menikah dan dilarangnya berzina.
B. Analisis Mas}lah}ah TerhadapPertimbangan Hukum Dalam Putusan Perkara
Dispensasi Perkawinan Nomor 0135/Pdt.P/2017/PA.Mgt Di Pengadilan
Agama MagetanHakim
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Melihat perkara nomor 0135/Pdt.P/2017/PA.Mgt tentang permohonan
penetapan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Magetan adapun
pertimbangan hukum dalam mengabulkan permohonan perkara penetapan
dispensasi perkawinan yaitu dengan pertimbangan bahwa dispensasi adalah
pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meskipun usianya belum
mencapai batas minimal 19 tahun. Prinsipnya, seorang laki-laki dan seorang
perempuan diizinkan menikah jika mereka sudah berusia 19 tahun ke atas. Jika
ternyata keadaan menghendaki, perkawinan dapat dilangsungkan meskipun salah
satu dari pasangan tersebut belum mencapai usia yang dimaksud. Artinya, para
pihak dapat mengesampingkan syarat minimal usia perkawinan. Menurut Undangundang perkawinan yang baru, penyimpangan hanya dapat dilakukan melalui
pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah
pihak calon mempelai.
Dispensasi atau keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon
mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria
yang belum mencapai usia 19 tahun dan wanita belum mencapai usia 16 tahun.
Dan pada Undang-undang No 16 Tahun 2019 batasan usia menikah calon suami
istri dua-duanya 19 tahun. Jadi pada intinya dispensasi perkawinan menurut
pandangan para majelis hakim yaitu disini memang berbicara kewenangan
pengadilan, tetapi adakala kewenangan itu berlandaskan pelayanan masyarakat,
memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat, dan menegakkan hukum
ditengah-tengah masyarakat. Dan untuk itu maka pengadilan agama yang lebih
berwenang untuk memberikan izin melangsungkan pernikahan di setiap daerah
masing-masing.
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Bahwasannya hakim ketua (Bapak Drs. Basyirun, M.H) setelah melihat
beberapa kondisi, serta penetapan permohonan ini menggunakan kaidah fiqhiyah
dalam artian yang sesungguhnya berdasarkan amatan penulis serta kehati-hatian
penulis dalam menafsirkan kaidah tersebut, para hakim Pengadilan Agama
Magetan justru tidak kaku, dan melakukan pertimbangan yang matang dari
berbagai sisi. Majelis berpendapat bahwa segera menikahkan anak pemohon dan
calon istrinya tersebut merupakan solusi terbaik. Dalam hal ini pertimbangan
hakim adalah apabila dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas
melakukan pernikahan, bahkan dilihat dari segi hubungan mereka yang sudah
demikian erat dapat menghawatirkan akan perbuatan dosa (zina).
Meskipun pemohon masih belum mencapai batas usia perkawinan namun
apabila pernikahan ini ditunda maka mafsadat yang timbul akan lebih besar dari
pada manfaat yang didapat. Untuk menghindari kemudharatan, lebih didahulukan
dari pada kepentingan anak tersebut karna anak tersebut sudah sering keluar berdua
tanpa pengawasan dan dikhawatirkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan.82
Berkaitan dengan pertimbangan yang dijelaskan oleh majelis hakim dalam
penetapan permohonan dispensasi perkawinan nomor 0135/Pdt.P/2017/PA.Mgt
bahwa majelis hakim mengggunakan pertimbangan kemaslahatan, yang dapat
dipahami bahwa pada prinsipnya hakim menetapkan karena mengingat bahwa
menjaga kesucian diri menjauhkan dari perbuatan haram adalah wajib hukumnya.
Sedangkan diberikan dispensasi perkawinan menurut kaidah fiqhiyah dalam dasar
pertimbangan hakim jika mereka tidak segera dinikahkan akan ditakutkan terjadi
hal-hal yang tidak diinginkan mungkin seperti terjadinya kehamilan diluar nikah.

82
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Permohonan dispensasi perkawinan menjadi penting karena apabila
permohonan dipensasi perkawinan ditolak atau tidak diijinkan akan mengganggu
salah satu eksistensi salah satu bagian darimemelihara keturunan (h}i>fz} al-nasl)pada
tingkat d}a>ru>ri}yyah. Para Hakim di Pengadilan Agama dalam memberikan putusan
tidak selalu normatif yang telah ditetapkan Undang-undang akan tetapi hakim
meninjau kembali fenomena sosial yang telah terjadi pada pemohon. Semua itu
dilakukan oleh para hakim dalam memberikan putusan agar sesuai dengan yang
terkandung dalam Undang-undang. Dibuktikan dengan hakim melihat bahwa anak
pemohon dari segi fisik maupun mentalnya dipandang sudah mampu dan layak
untuk menjalankan kewajibannya sebagai istri walaupun umur anak pemohon
masih dibawah umur, dan hubungan anak pemohon dengan calon suaminya telah
berhubungan akrab. Sementara dari pihak keluarga kedua belah pihak khawatir
akan terjadinya perzinahan secara terus menerus jika tidak segera dinikahkan.
Dalam hal ini para hakim melihat segi kondisi orang yang melaksanakan serta
tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum
wajib, perkawinan menjadi wajib bagi calon mempelai yang memiliki cukup
kemampuan untuk melakukannya (secara financial dan fisikal), dan sangat kuat
keinginannya untuk menyalurkan hasrat seksual dalam dirinya, sementara dari pihak
keluarga khawatir terjerumus dalam perzinaan apabila tidak segera menikah. Tindakan
hakim ini mengingat bahwa menjaga kesucian diri menjauhkan dari perbuatan haram
adalah wajib hukumnya. Sedangkan hal itu tidak dapat terpenuhi kecuali dengan
menikah.
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Hal ini kemudian diperkuat dengan dasar akan fakta-fakta tersebut di atas
dihubungkan dengan Al-Qur’an Surat An-Nur ayat 32 berbunyi :83


  
  
     
  
 
Artinya :
“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang
yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba
sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka
dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha
mengetahui”.
Dasar pertimbangan hakim lainnya yang diungkapkan dalam penetapan
dispensasi perkawinan ini adalah menggunakan kaidah fiqhiyah.84

ِ َدرءاﻟْﻤ َﻔ
ِ ﺎﺳ ِﺪ ُﻣ َﻘ ﱠﺪ ٌم َﻋﻠَﻰ َﺟ ْﻠ
ﺼﺎﻟِ ِﺢ
َ ﺐ اﻟْ َﻤ
َ ُْ
Maksud dari kaidah diatas adalah menarik kemaslahatan antara calon istri
dan calon suami telah erat sekali hubungan antara keduanya dan dapat
mengkhawatirkan akan terjadi perbuatan dosa jika tidak segera dilaksanakan
perkawinan. Dan dari segi fisik bahwa calon mempelai pria yang dimohonkan
dispensasi kawin telah cukup pantas melakukan perkawinan.
Perspektif dalil mas}lah}ah al-mursalahyang dipakai dalam permohonan
nomor 0135/Pdt.P/2017/PA.Mgt sudah sesuai dengan tujuan dan maksudnya yaitu
mengganggu eksistensi salah satu bagian dari memelihara keturunan (h}i>fz} al-

nasl),memelihara keturunan pada tingkat d}a>ru>ri}yyah, yakni memelihara keturunan.
Karena hakim Pengadilan Agama Magetan menolak kerusakan bahwa hubungan
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mereka berdua yang sudah begitu eratnya dan dapat dikhawatirkan terjadi
perzinahan serta dikhawatirkan terjadi pencemaran nama baik jika mereka tidak
segera dinikahkan. Dapat dipahami dalam kasus dispensasi ini pihak pria yang
masih berusia 18 tahun, 2 bulan ini harus diberikan dispensasi nikah karena
menurut kaidah fiqhiyah dalam dasar pertimbangan hakim jika mereka tidak segera
dinikahkan akan ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan mungkin seperti
terjadinya kehamilan diluar nikah.
Kaidah

fiqh

yang

dipakai

dalam

permohonan

nomor

0135/Pdt.P/2017/PA.Mgt sudah sesuai, karena dalam hal ini hakim Pengadilan
Agama Magetan meninggalkan kemaslahatan yakni dengan tetap menetapkan batas
umur menikah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan dan telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019,
tapi juga memberikan kelonggaran kepada pemohon perlu tidaknya diberikannya
dispensasi perkawinan berdasarkan fakta persidangan. Dan hakim menggunakan
prinsip menolak kemadharatan karena akibatnya bila terjadi suatu putusan tentang
tidak diterima suatu permohonan akan banyak terjadi kemadharatan diantara
pasangan dibawah umur.
Dalam hal ini hakim dalam memutuskan berpedoman kepada UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 Mengenai Kekuasaan Kehakiman. Hakim dalam
memutus dengan seadil-adilnya dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Kaidah Fiqhiyah dan yang terpenting
berdasarkan Al-Qur’an.
Dari uraian di atas, peneliti simpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam
menetapan permohonan dispensasi perkawinan oleh anak di bawah umur adalah
tepat, karena hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih mas}lah}ah al-mursalahyaitu
lxii

memelihara

keturunan

(h}i>fz}

al-nasl),memelihara keturunan pada tingkat

d}a>ru>ri}yyah, yakni disyariatkannya menikah dan dilarangnya berzina. Pentingnya
garis keturunan yang jelas ini tidak hanya menghasilkan kemas}lah}atan di dunia,
tetapi juga untuk kehidupan di akhirat, hal tersebut dilakukan demi kepentingan
anak dan untuk mencegah kemudharatan.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1.

Ditinjau dari kaidah fikih mas}lah}ah dasar hukum majelis hakim dalam
memberikan

penetapan

dispensasi

perkawinan

dalam

perkara

nomor

0135/Pdt.P/2017/PA.Mgt berdasar pada pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang perkawinan, selain itu hakim juga berdasar pada kaidah
fiqhiyyah mas}lah}ah al-mursalahyaitu memelihara keturunan (h}i>fz} al-nasl) pada
tingkat d}a>ru>ri}yyah, dimana menjelaskan

bahwa menolak kerusakan harus

didahulukan dari pada meraih kemaslahatan.
2. Ditinjau dengan dalilmas}lah}ah al-mursalah pertimbangan Hukum dalam perkara
nomor 0135/Pdt.p/2017/PA.Mgt sudah tepat yaitu memelihara keturunan (h}i>fz}

al-nasl), pada tingkat d}a>ru>ri}yyah dimana hakim melakukan Pertimbangan
hukum berdasarkan fakta hukum yang diajukan oleh pemohon. Hakim
mendapatkan fakta bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk
dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran dan hubungan mereka telah
lxiii

sedemikian eratnya. Hakim menghawatirkan akan terjadi perbuatan yang
dilarang oleh agama jika mereka tidak segera dinikahkan. Hakim juga
mempertimbangkan bahwa antara anak para pemohon dengan calon istrinya
tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, karena tidak mempunyai
hubungan nasab/darah dan bukan saudara sepersusuan

dengan tujuan dan

maksudnya. Dengan menimbang antaramas}lah}ah dan mafsadahnya. Hakim
mempunyai dasar dan factor yang digunakan dalam pemberian Dispensasi
Perkawinan dibawah umur yaitu adanya pertimbangan kemaslahatan, yang
maksudnya apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan terdapat calon
mempelai tersebut maka akan dikhawatirkan terjadi perbuatan-perbuatan yang
melanggar norma agama dan peraturan yang berlaku.

B. Saran
Berdasarkan kenyataan yang sudah diuraikan diatas, maka saran yang dapat penulis
sampaikan adalah sebagaiberikut :
1. Perlu adanya sosialisasi terhadap dampak dari adanya perkawinan dibawah
umur bagi orang tua pada umunya dan remaja khususnya, sehingga permohonan
dispensasi nikah dapat ditekan. Serta sosialisasi tentang tujuan diberlakukannya
Undang-undang, serta maslahat dan mafsadat yang ditimbulkan dari perkawinan
usia muda, perlu dilakukan serta terus menerus kepada remaja dan orang tua
untuk memberikan pemahaman yang lebih baik dan mengayomi pihak-pihak
yang lemah dalam perkawinan usia muda tersebut.
2. Bagi masyarakat pada umumya, yakni orang tua dan anak remaja perlu

mendapat adanya sosialisasi penyuluhan hukum dari pemerintahan daerah
setempat mengenai dampak dari adanya perkawinan di bawah umur, sehingga
permohonan dispensasi nikah dapat ditekan.
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