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ABSTRAK  

Nurwana. R, Ahmad,. Argumentasi Pelaku Dispensasi Nikah (studi kasus di KUA 

Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro) Pembimbing (I) Drs. Munawir, 

S.H, M.Hum, Pembimbing (II)  Dr. Miftahul Huda, M.Ag 

 

Kata Kunci: Dispensasi kawin, Argumentasi Pelaku Dispensasi, KUA Margomulyo 

 

Masih terjaganya pernikahan usia dini di KUA Kec. Margomulyo Kab. 

Bojonegoro ini di antaranya ada karena tidak dipenuhinya syarat-syarat dalam Undang-

undang perkawinan, dan pada akhirnya bertambah pula peningkatan pada perceraian. 

Pernikahan di bawah umur terjadi di antaranya karena manipulasi umur, dijodohkan oleh 

orang tuanya, belum adanya persepsi yang sama dalam hal sikap pendapat dan tingkah 

laku. Juga masalah adat istiadat dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakatnya. 

Hal ini sebagai mana yang dilakukan oki pujiatiningsih (15) dan jelas bertolak belakang 

dengan undang – undang perkawinan tahun 1974 pasal 7. 

 

Dari ulasan di atas ada beberapa permasalahan yang penulis hendak kaji, yaitu: 

(1) Apa yang melatar belakangi pelaku dispensasi nikah di KUA Margomulyo tetap 

melanjutkan pernikahan di bawah umur? (2) Bagaimana upaya KUA Margomulyo untuk 

meminimalisir pernikahan di bawah umur ? 

 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Oleh sebab itu penulis 

mengadakan penelitian ini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Margomulyo, untuk 

sumber datanya penulis mengambil sumber data primer yaitu kepala KUA, pelaku 

dispensasi dan sumber data sekunder yaitu berasal dari beberapa buku sebagai rujukan. 

Teknik pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi, 

sedangkan teknik analisa data dengan cara deduksi. 

 

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa (1) faktor-faktor yang 

melatar belakangi pelaku dispensasi melangsungkan pernikahannya ada dua faktor faktor 

ekstern yaitu kehendak yang timbul dari hal - hal dari luar bukan dari pelaku dispensasi, 

dan intern yaitu kehendak yang timbul dari hal – hal dari dalam atau dari para pelaku 

dispensasi itu sendiri. (2) Bahwa upaya atau solusi yang ditempuh untuk meminimalisir 

pernikahan di bawah umur dengan cara sosialisasi bersama masyarakat, menambahkan 

kematangan pendidikan pada anak dan juga memberikan doktrin bahayanya pergaulan 

yang menyimpang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan adalah sebuah perjanjian dipandang dari sistem hukum, 

tetapi merupakan jenis khusus dari perjanjian karena syarat – syaratnya telah 

dibuat sebelum memasuki perkawinan tidak ada ruang bagi persyaratan 

individu, kecuali jika hukum memperbolehkannya
1
. Perkawinan juga 

merupakan suatu akad atau perjanjian untuk menjalin ikatan antara seorang 

laki-laki dan seorang wanita, untuk menghalalkan hubungan kelamin antara 

kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhaan kedua belah pihak, 

untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa 

kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah.
2
 

Begitu pula yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha 

Esa.
3
 

    

   

  

   
                                                           

1 M.B Hooker,Islam Madzhab Indonesia,(Jakarta Selatan: Teraju, 2002),197. 
2 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 

1987), 11. 
3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1. 
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Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 

isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 

bagi kaum yang berfikir.(QS. Ar Ruum:21)
4
 

 

Perkawinan tersebut tentu harus dapat diperbolehkan bagi mereka 

yang telah memenuhi batasan usia untuk melangsungkan perkawinan seperti 

dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tertera 

bahwa, batasan usia untuk melangsungkan perkawinan itu pria sudah berusia 

19 tahun dan wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Secara eksplisit ketentuan 

tersebut dijelaskan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan oleh calon 

pengantin prianya yang belum berusia 19 tahun atau wanitanya belum berusia 

16 tahun disebut sebagai Perkawinan di bawah umur. Bagi perkawinan di 

bawah umur ini yang belum memenuhi batas usia perkawinan, dalam hal 

penyimpangan telah disebutkankan dapat meminta dispensasi ke pengadilan 

atau ke pejabat yang ditunjuk kedua orang tua wali. 

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam juga menetapkan batasan usia nikah 

yang disebutkan dalam pasal 15. Menurut KHI berdasarkan pasal di atas 

adanya batasan usia nikah adalah demi menjaga keutuhan rumah tangga dan 

membentuknya menjadi keluarga yang bahagia. Baik Undang-Undang 

perkawinan maupun KHI menilai bahwa anak-anak pada usia muda belum 

                                                           
4
 Al quran dan terjemahannya , (bandung, j-art, 2005), 406 
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mampu berfikir dan bersikap dewasa dalam menghadapi problematika 

keluarga. Oleh karena itu, anak-anak pada usia dini yang melakukan 

pernikahan kemungkinan besar tidak mampu mempertahankan keharmonisan 

dan keutuhan rumah tangga. Dan ditegaskan dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2002, “Bahwa anak adalah seseorang yang belum 

berusia 18 (delapan belas) tahun dikategorikan masih anak-anak, juga 

termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila melangsungkan 

perkawinan tegas dikatakan adalah perkawinan di bawah umur.
5
 

Dengan demikian, langgengnya kehidupan perkawinan merupakan 

satu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam. Akad nikah diadakan untuk 

selamanya dan seterusnya hingga meninggal dunia, suami istri bersama-sama 

dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati 

naungan rasa kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya dalam 

pertumbuhan yang baik.
6
 Oleh karena itu Allah menyebutkan perjanjian 

suami istri dengan perjanjian yang kokoh Mi>tha>qan Gali>z{an. 

     7
 

 

Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian 

yang kuat. 

 

Namun dalam kenyataannya untuk mewujudkan tujuan yang ideal 

tersebut sebagian masyarakat rela memberikan kontribusi bahkan terkadang 

sangat bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan ini menjadikan 

                                                           
5 Kumpulan Kitab Undang Undang (,Wipress, 2008), 181. 
6 As Sayid Sa>biq, Fiqh as-Sunnah (Beirut: Da>r al-Fikr, 1980), II: 206.  
7 QS. an-Nisa> (4): 21. 
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sesuatu yang mendarah daging hingga saat ini. Bahkan masih banyak pula 

masyarakat hanya mengenal pernikahan sebagai hubungan yang disyariatkan 

antara pria dan wanita, pemahaman ini diakibatkan perbedaan status sosial 

dan tingkat pemikiran masing – masing. Suatu perkawinan akan menjadi 

langgeng atau lestari bila didasari dengan kematangan kedua belah pihak baik 

pondasi fisik maupun psikisnya. Masih ada banyak syarat-syarat perkawinan 

yaitu perkawinan yang dilangsungkan dengan syarat umur yang tidak 

memenuhi dalam undang-undang perkawinan.  

Adapun latar belakanganya dari perkawinan ini disebabkan dari 

berbagai faktor untuk terjadi perkawinan di bawah umur ini.  

Faktor-faktornya adalah :  

1. Untuk melepaskan tanggung jawab sebagai orang tua  

2. Menurut agama Islam bahwa apabila telah akil baligh seorang anak sudah 

kewajiban orang tuanya untuk mengawinkan anaknya walaupun untuk si 

anak belum mencapai usia yang telah diatur dalam Undang-undang 

perkawinan.  

3. Dengan perkawinan maka si anak akan mendapat teman hidup baik untuk 

pergaualan dimasyarakat maupun di dalam rumah tangga.  

Dengan alasan di atas banyak orang tua yang ingin cepat-cepat 

mengawinkan anaknya. Pada masyarakat Kec. Margomulyo, Kab. 

Bojonegoro masih saja terjadi pernikahan usia dini dikarenakan pemahaman 

masyarakatnya itu sendiri,. Masih terjaganya pernikahan usia dini di Kec. 

Margomulyo Kab. Bojonegoro ini diantaranya ada karena tidak dipenuhinya 
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syarat-syarat dalam Undang-undang perkawinan,dan pada akhirnya 

bertambah pula peningkatan pada perceraian. Pernikahan di bawah umur 

terjadi di antaranya karena manipulasi umur, dijodohkan oleh orang tuanya, 

belum adanya persepsi yang sama dalam hal sikap pendapat dan tingkah laku. 

Juga masalah adat istiadat dan norma-norma yang berlaku dalam 

masyarakatnya.
8
 

Oleh sebab itu , undang – undang perkawinan tidak menghendaki 

perkawinan anak – anak dengan membatasi usia perkawinan, yaitu 21 tahun. 

Namun, apabila hendak melangsungkan perkawinan di bawah umur 21 tahun, 

kedua calon mempelai harus mendapatkan izin dari orang tua dengan syarat 

tidak kurang dari umur 19 tahun bagi laki – laki dan 16 tahun bagi 

perempuan. Apabila keadaan mendesak untuk menikahkan mereka di bawah 

peraturan tersebut, maka pihak bersangkutan harus mengajukan permohonan 

dispensasi nikah. Pada realitanya perkawinan di bawah umur masih banyak 

terjadi di berbagai wilayah Indonesia, dan secara tidak langsung mereka yang 

melakukan hal tersebut harus meminta permohonan dispensasi hal ini terjadi 

pula di Kec.Margomulyo,Bojonegoro dan dapat dilihat dari data di KUA 

Margomulyo. 

Berangkat dari hal-hal di atas, maka Penulis tertarik untuk mengkaji 

lebih lanjut tentang hal yang melatarbelakangi pelaku dispensasi nikah tetap 

meneruskan pernikahan tersebut. Maka penulis,memberikan judul skripsi ini 

                                                           
8Desi Sabrina Ekawati,BlogBojonegoro.com . 
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“Argumentasi Pelaku Dispensasi Nikah (Studi Kasus di KUA kec. 

Margomulyo Bojonegoro)” . 

 

B. Rumusan masalah 

Rumusan masalah merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian, 

hal ini dikarenakan rumusan masalah akan membantu penulis dalam 

mengindentifikasi persoalan yang akan diteliti secara jelas, sehingga akan 

menentukan arah penelitian yang akan ditentukan, Berdasarkan latar belakang 

masalah di atas maka rumusan masalah dalam skripsi ini dirumuskan dalam 

bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut : 

1. Apa yang melatar belakangi pelaku dispensasi nikah di KUA Margomulyo 

tetap melanjutkan pernikahan di bawah umur ? 

2. Bagaimana upaya KUA Margomulyo untuk meminimalisir pernikahan di 

bawah umur ? 

 

C.  Tujuan penelitian 

Suatu penulisan skripsi harus memuat tujuan penelitian, dengan adanya 

tujuan penelitian maka dapat diketahui tujuan  yang ingin dicapai dalam 

penulisan skripsi ini dengan cara mengkorelasikannya dengan rumusan 

masalah, adapun tujuan penelitian penulisan skripsi ini adalah : 

 

1. Untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi pelaku dispensasi nikah di 

KUA Margomulyo tetap melanjutkan pernikahan di bawah umur . 
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2. Untuk mengetahui upaya KUA Margomulyo untuk meminimalisir 

pernikahan di bawah umur. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penulisan skripsi  ini diharapkan memiliki manfaat didalam bidang 

akademis dan non akademis baik secara teoritis maupun praktisnya: 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Hasil karya ilmiah ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan 

keilmuan dan menambah wacana ataupun wawasan para mahasiswa 

fakultas hukum.setelah melihat realita yang terjadi,yaitu masih banyak 

pernikahan di bawah umur terjadi di masyarakat maka perlu diadakan 

peninjauan kembali atas keefektifan undang undang tersebut atau 

memperketat syarat syaratnya,dan mungkin karya ilmiah ini dapat 

digunakan sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi yang berminat dengan 

bentuk dan aspek yang lain 

b. Memberikan sumbangan khazanah ilmu pengetahuan terutama bagi 

kemajuan ilmu di bidang hukum, khususnya yang menyangkut 

pengajuan permohonan dispensasi kawin. 

c. Semoga karya ilmiah ini diharapkan membuka atau memberikan 

kesadaran masyarakat untuk tidak menikah atau menikahkan anaknya di 

usia dini. 

2. Kegunaan secara praktis 
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a. Penulis dapat menambah wawasan dalam hal pengajuan permohonan 

dispensasi kawin. 

b. Menambah perbendaharaan referensi di perpustakaan Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, terutama jurusan Syari‟ah 

prodi Ahwal Syakhsyiyah. 

 

E. Telaah pustaka 

Karya ilmiah dari Ahmad Nur Ali yang berjudul “ Perkawinan Di 

Bawah Umur Kaitanya Dengan Pembinaan Keluarga Bahagia Sejahtera Di 

Kabupaten Magetan”. Yang berisi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

terjadinya perkawinan di usia muda di kab. Magetan, kaitan antara 

perkawinan di bawah umur dengan terjadinya keluarga bahagia dan sejahtera 

serta upaya untuk menanggulagi laju atau tingginya perkawinan di bawah 

umur, 

Karya ilmiah dari Darmansyah yang berjudul “Perkawinan Anak Di 

Bawah Umur Dan Akibatnya Ditinjau Dari Hukum Islam”. Yang berisi 

kedudukan akad perkawinan di bawah umur ditinjau dari hukum islam,hak 

dan kewajiban suami istri dalam perkawinan di bawah umur ditinjau dari 

hukum islam dan kedudukan dalam perkawinan di bawah umur. 

Karya ilmiah Ahmad Hendri Kurniawan yang berjudul “Kajian 

Sisiologis Tradisi Perkawinan Usia Muda Di Kecamatan Pudak (Studi Kasus 

Terhadap Pelaku Perkawinan Usia Muda Di Desa Pudak Kecamatan Pudak 
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Tahun 2007 – 2009)”. Yang berisi sebab pasangan suami istri melakukan 

penikahan usia muda, dan akibat dari pernikahan tersebut. 

Hanya saja perbedaan skripsi ini dengan skripsi di atas adalah 

memberikan solusi atau cara KUA meminimalisir pernikahan dini pada 

daerah tersebut. Dan juga skripsi ini membahas pula sebab yang membuat 

kukuhnya para pelaku dispensasi untuk tetap melanjutkan pernikahannya. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan penelitian. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian 

kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data  deskriptif 

berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati.
9
 

2. Jenis penelitian. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus (field research) 

merupakan salah satu kegiatan penelitian yang dilakukan terhadap 

keseluruhan obyek secara genesis di dalam pengumpulan datanya.
10

 yang 

meneliti dengan cara wawancara, responden dan observasi 

3. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrument yang 

mencari data, sekaligus sebagai pengumpul data. Akan tetapi tidak 

menutup kemungkinan peneliti akan melibatkan bantuan orang lain dalam 

                                                           
9 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2005), 1. 
10 Aji Damanuri, Metode Penelitian Mu’amalah (Ponorogo : Stain PO Press, 2010), 13. 
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melaksanakan penelitian ini untuk mendapatkan data yang sebenar -

benarnya. 

4. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat utama yang mendukung penelitian 

ini dalam menggali data yang valid, guna memberikan pembahasan yang 

riil, aktual dan faktual. Lokasi yang akan dilakukan adalah di beberapa 

Desa di Kecamatan  Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro. Lokasi ini 

dipilih karena memiliki potensi dimana tempat terjadinya pernikahan di 

bawah umur dan dispensasi. 

5. Sumber data 

Adapaun sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam 

melakukan penelitian ini adalah: 

a) Sumber data primer 

Jenis data primer adalah data pokok yang berkaitan dan di 

peroleh secara langsung dari subyek penelitian. Sedangkan sumber data 

primer adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian 

secara langsung. Sumber hukum berupa:
11

Penelitian ini juga 

menggunakan sumber data lapangan, yakni hasil wawancara dengan 

narasumber yang meliputi pelaku pernikahan dini dan dispensasi, tokoh 

agama, warga desa , dan perangkat desa di Kecamatan Margomulyo. 

 

 

                                                           
11 Joko.P Subagyo, Metode Penelitian  Teori Dan Praktek,(Jakarta, Rineka Cipta, 1991), 

88-89. 
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b) Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak 

lain, tidak langsung di peroleh oleh peneliti dari subyek penelitian. 

Dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang dapat memberikan 

informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok. 

Penelitian yang menjadi sumber data sekunder adalah segala sesuatu 

yang memiliki kompetensi dengan masalah yang menjadi pokok 

penelitian ini, baik berupa manusia maupun benda (majalah, buku, 

koran internet ataupun data-data lain).
12

 

6. Teknik pengumpulan data 

 Teknik pengupulan data yang akan di pakai adalah prosedur yang 

sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan, cara 

pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu: 

a) Observasi 

Dalam penelitain ini, observasi dilakukan untuk mendapatkan 

data tentang keadaan, situasi dan kondisi terkini terhadap masalah 

dispensasi di Kec. Margomulyo, Kab. Bojonegoro sehingga peneliti 

bisa melanjutkan penelitiannya Kec.  Margomulyo, Kab. Bojonegoro 

b) Wawancara 

Penliti juga menggunakan metode wawancara agar mendapatkan 

informasi yang mendukung penelitian ini. Wawancara yang peneliti 

lakukan adalah dalam bentuk formal, yaitu mengandung unsur resmi, 

                                                           
12 Ibid” 
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berpola dan berstruktur. Dan  dalam bentuk percakapan informal, yang 

mengandung unsur sepontanitas, kesantaian, tanpa pola atau arah yang 

ditentukan sebelumnya.13 

c) Dokumentasi 

Dalam penelitian ini, selain sumber data yang peneliti peroleh 

dari observasi dan wawancara, peneliti juga menggunakan cara 

dokumentasi. Adapun data yang diperoleh adalah: 

a. Data-data dan  file-file  kua kecamatan margomulyo 

b. Hasil wawancara. 

 

7. Teknik Analisis Data 

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis data 

kualitaitf. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan 

bahan-bahan lain sehingga mudah difahami dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain. Dalam hal ini penulis menggunakan 

metode:  

a. Deduktif, yaitu pengambilan kesimpulan yang merupakan proses 

berfikir yang diawali dengan menggunkan teori-teori yang berdifat 

umum, untuk selanjutnya dikemukakan realitas yang bersifat khusus.14 

b. Induktif, yaitu proses berfikir yang diawali dengan mengemukakan 

kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset tersebut, 

                                                           
13 Aji Damanuri, Metodologi Penelitain Mu’amalah, (Yogyakarta: Nadi Offset, 2010), 

151. 
14 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, jilid 2(Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 45. 
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kemudian diakhiri dengan hasil kesimpulan yang bersifat umum berupa 

generalisasi.15 

Kemudian dari hasil analisa data yang diperoleh dideskripsikan 

secara urut dan teliti sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Dalam 

penemuan hasil penelitian dilakukan dengan cara menganalisa bahan-

bahan hasil penyusunan data sehingga diperoleh keimpulan tertentu. 

8. Teknik Pengolahan Data 

Adapun teknik pengelohan data yang digunakan penulis dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu pemeriksaan semua data-data yang diperoleh terutama 

dari segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesesuaian dan 

keselarasan dengan yang lainnya, relevansi dan keragaman sesuatu atau 

kelompok data.16 

b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematiskan data-data yang 

diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan 

sebelumnya. Kerangka tersebut dimuat dan berdasarkan data yang 

relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan 

rumusan masalah.17 

c. Penemuan hasil riset, yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil 

pengorganisasian dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan lain 

                                                           
15 Ibid. 
16 Masri Singaribium dan Sofyan Efendi, Metode Penelitian Survey (Jakarta:LP3IES, 

1981), 191. 
17 Aji Damanuri, Metodologi Penelitain Mu’amalah, (Yogyakarta: Nadi Offset, 2010), 

153. 
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sebagainya. Sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan tertentu yang 

sejalan dengan rumusan masalah yang ada 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini, maka penulis akan 

mengelompokkan menjadi 5 (lima) bab, dan masing-masing bab ini terbagi 

menjadi beberapa sub bab yaitu semua menjadi satu rangkaian pembahasan 

yang sistematik yang berkaitan antara satu dengan yang lain. 

BAB I :  Pendahuluan 

Bab ini merupakan gambaran umum untuk memberi pola 

pemikiran bagi seluruh isi yang meliputi : latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II:  Pengertian Perkawinan,Dipensasi Kawin, Dan Peran 

Kantor Urusan Agama 

Sebagai landasan teori penulis tempatkan pada bab II, yang mengkaji 

tentang perkembangan teori-teori yang melandasi dan mendukung 

penelitian. Teori-teori yang dikaji dalam penelitian ini adalah teori-teori 

tentang pengertian nikah, dispensasi, batasan umur melakukan pernikahan, 

syarat nikah, dan peran Kantor Urusan Agama. 

BAB III:  Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Dan Pelaku 

Dispensasi Nikah Di KUA Kecamatan Margomulyo, Kabupaten 

Bojonegoro 
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 Adapun dalam bab ini merupakan gambaran umum tentang  data 

penelitian, yaitu tentang profil Kantor Urusan Agama Kecamatan. 

Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro. Ketentuan dalam buku II dan juga 

data wawancara dengan pelaku dispensasi nikah 

BAB IV :  Analisis Masalah 

Dalam bab ini membahas tentang analisis hal yang melatar 

belakangi pelaku dispensasi nikah di KUA Margomulyo tetap melanjutkan 

pernikahan di bawah umur, solusi apa yang dapat diberikan KUA 

Margomulyo untuk meminimalisir pernikahan di bawah umur. 

BAB V : Penutup 

Merupakan akhir dari penulisan karya tulis yang berisi tentang 

kesimpulan dan saran-saran yang terkait dengan hasil penelitian. 
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BAB II 

PENGERTIAN PERKAWINAN,DIPENSASI KAWIN, DAN 

PERAN KANTOR URUSAN AGAMA 

 

A. Pengertian Perkawinan 

Sudah menjadi kodrat manusia di dunia ini untuk hidup berpasang-pasangan 

antara pria dan wanita, setiap pria yang normal (sehat) lazim mempunyai keinginan 

untuk hidup berdampingan dengan wanita, demikian pula sebaliknya wanita 

mempunyai keinginan untuk hidup berdampingan dengan pria. Tema pernikahan 

menyangkut kehidupan manusia dan hubungan kebersamaan antara jenis laki – laki 

dan perempuan. Dari sisi ini pernikahan tergolong transaksi paling agung yang 

memperkuat hubungan antar sesame manusia dan paling keritis keadaannya 

mengapa tidak ?pernikahan adalah sarana terpercaya dalam memelihara kontinuitas 

keturunan dan hubungan, menjadi sebab terjaminnya ketenangan, cinta dan kasih 

saying.
18

 

Keinginan untuk hidup berdampingan antara pria dan wanita ini tidaklah 

secara mudah dapat diwujudkan tanpa memperhatikan dan mentaati peraturan agama 

dan peraturan hukum yang berlaku sebab perkawinan dapat menimbulkan beberapa 

akibat hukum baik terhadap mereka yang melakukan perkawinan maupun bagi 

masyarakat dan hukum yang berlaku.  

                                                           
18

  Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas,Fikih Munakahat, (Jakarta, 

Sinar Gafika, 2009 ), 7. 
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Sehubungan hal tersebut maka jelaslah bahwa perkawinan itu mempunyai 

arti atau makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia ini. Bertitik 

tolak dari pandangan di atas maka perlu kita ketahui apakah makna atau pengertian 

dari perkawinan baik dipandang dari segi agama, pendapat para sarjana serta 

pengertian perkawinan secara yuridis sebagaimana telah didefinisikan dalam UU No. 

1 tahun 1974. 

1. Pengertian Perkawinan Menurut Agama Islam  

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut dengan “Nika>h” adalah 

melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang 

laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua 

belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang 

diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang dirid}oi oleh 

Allah
19

 

Jadi menurut pandangan agama perkawinan tidak lain adalah merupakan 

perjanjian (aqad), perjanjian di sini maksudnya adalah perjanjian kawin yang 

isinya telah ditentukan berdasarkan hukum agama, dengan adanya perjanjian 

kawin dan terpenuhinya syarat perkawinan menurut agama maka  sahlah 

hubungan kelamin antara pria dan wanita dalam rangka mewujudkan suatu 

kebahagian hidup yang diliputi rasa kasih sayang dalam berkeluarga.  

Sedangkan kata kawin yang dimaksud di sini adalah perkawinan, 

perkawinan dalam literatur Islam disebut Pernikahan, kata nikah berarti al-

d}ammu wa al-tadkhu>l (bertindih dan memasukkan). Menurut istilah ilmu fikih, 

                                                           
19

 Ny. Soemiyati,  Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan 

(Yogyakarta,  Liberty : 1982) hal. 8. 
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nikah berarti suatu aqad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan 

hubungan seksual dengan memakai lafaz} nika>h atau tazwij.
20

 

Pendapat Sha>fi>’iyyah mengenai pengertian nikah secara shar’i adalah 

bahwa kata itu dari sisi denotatif bermakna “ aqad” sedang dari segi konotatif 

bermakna “hubungan intim”, sebagaimana disinggung al-Qur‟a>n maupun as-

Sunnah, kata “nika>h” dalam firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 230.
21

 

    
    

    
    

  
   

    
    

  
  

 

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka 

perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang 

lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa 

bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika 

keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah 

hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.
22

 

                                                           
20

 Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga  (Bandung: CV. Pustaka Setia,2011), 10. 
21

 Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi’i , terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz (Jakarta: 

Almahira,2010), 450. 
22 

Departemen Agama RI, Al- Quran Al Bayan (Depok: Qur‟an Bayan,2009), 36. 
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Menurut ahli us}ul golongan H{anafi, arti nikah aslinya adalah setubuh 

dan menurut arti maja> z adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan 

kelamin antara pria dan wanita.
23

Menurut Abd Al-Qasim Al-zajjad, Ima>m 

Yah}ya, Ibn H{azm, dan sebagian ahli us}ul dari sahabat Abu> H{ani>fah 

mengartikan nikah, bersharikat artinya antara akad dan setubuh.
24

 

Sebab setiap manusia yang sehat pasti mempunyai keinginan nafsu 

birahi, keinginan hidup berdampingan antara pria dan wanita dan oleh karenanya 

halallah dalam mewujudkan hubungan tersebut bila telah memenuhi ketentuan-

ketentuan perkawinan menurut hukum agama.  

2. Pengertian Perkawinan Pandangan Sarjana  

Menurut R. Subekti, pengertian perkawinan itu adalah: “suatu hidup 

bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. 

8
Sehubungan pendapat tersebut perlu ditegaskan di sini bahwa rumusan 

pengertian perkawinan oleh R. Subekti tersebut adalah merupakan rumusan yang 

disimpulkannya dari KUH Perdata, jadi bukan merupakan pendapatnya sendiri.  

Selain dari pendapat tersebut kemudian salah seorang sarjana bernama 

Wiryono Prodjodikoro membuat rumusan pengertian perkawinan adalah sebagai 

berikut, suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang 

memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut. 
9
Sehubungan 

dengan rumusannya tersebut adapun yang beliau maksud dengan “peraturan” 
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 Abd Shomad, Hukum Islam Penormaan Dalam Hukum Indonesia  (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2012), 259. 
24

 Ibid. 
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yaitu mengenai syarat-syarat peresmian, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya 

hidup bersama.  

3. Pengertian perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 

Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 berbunyi: Perkawinan ialah ikatan lahir 

batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Kuasa. 

Dalam rumusan pasal 1 tersebut terdapat kata-kata “Ikatan lahir batin” 

sehubungan hal ini adapun dimaksud dengan ikatan lahir batin adalah bahwa 

dalam perkawinan harus mendapat unsur ikatan lahir dan batin.
10

 Suatu “ikatan 

lahir” adalah menunjukkan kepada adanya hubungan yang dapat dilihat atau 

hubungan jasmaniah atau yang dalam istilah hukum disebut sebagai hubungan 

formil. Sedangkan suatu “ikatan batin” merupakan hubungan yang tidak formil 

atau suatu ikatan yang bersifat abstrak, walaupun ikatan ini tidak nyata tapi ikatan 

tersebut haruslah ada sebab tanpa adanya ikatan batin maka ikatan lahir akan 

menjadi rapuh.  

Terjalinnya kedua ikatan yaitu lahir dan batin adalah merupakan fondasi 

dalam membentuk dan membina kelurga yang bahagia dan kekal.  Apabila kita 

inventarisir kembali beberapa rumusan pengertian perkawinan di atas pada 

prinsipnya terdapat beberapa kesamaan :  

a. Adanya subyek yaitu antara laki-laki dan wanita  

b. Tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal  
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c. Memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku misalnya memenuhi 

syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum agama dan secara yuridis menurut 

UU No. 1 tahun 1974. 

B. Syarat-syarat Perkawinan  

Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 menyatakan: “Perkawinan adalah sah 

apabila dilakukan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaan itu. Di 

dalam penjelasannya lebih tegas lagi dinyatakan bahwa tidak ada perkawinan diluar 

hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-

Undang Dasar 1945. Sehubungan hal tersebut adapun yang dimaksud dengan hukum 

masing-masing agama dan kepercayaannya itu ialah ketentuan Per Undang-undang 

yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak 

bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini. 
25

 

Secara umum UU No. 1 tahun 1974 telah menentukan syarat-syarat sahnya 

suatu perkawinan yang dimuatkan dalam beberapa pasal :  

1. Syarat mengenai orangnya  

Undang undang secara lengkap mengatur syarat – syarat perkawinan baik 

yang menyangkut orangnya,kelengkapan admitrasi prosedur pelaksanaanya ataupun 

mekanismenya. Adapun syarat – syarat yang dititik beratkan kepada orangnya diatur 

dalam undang undang sebagai berikut: 

a. Adanya persetujuan dari kedua belah pihak yang dinyatakan dengan sadar 

(Pasal 6 ayat (I) UU No. 1 Tahun 1974). Untuk melangsungkan perkawinan 
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seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu)tahun harus mendapat 

izin dari orang tuanya.
26

 

b. Menurut ketentuan pasal 7 ayat (I) UU No. 1 tahun 1974 seorang pria harus 

mencapai umur 19 tahun bagi wanita mencapai umur 16 tahun, karena pada 

usia ini mereka dianggap telah mampu melakukan perbuata hukum dan dapat 

menentukan nasibnya sendiri. Karena perkawinan merupakan suatu peristiwa 

penting dalam keluarga, oleh sebab itu pula diperlukan keikut sertaan keluarga 

untuk merestui perkawinan itu.  

c. Pasal 9 UU No. I  Tahun 1974 pria yang masih terikat dalam suatu 

perkawinan tidak dapat menikah lagi kecuali dalam hal pasal 3 ayat (2) dan 

Pasal 4 UU No. I tahun 1974.
27

 

Pasal 9 UU No. 1 tahun 1974 erat hubungannya dengan asas 

monogami, namun jika hukum dan agamanya mengizinkan seorang suami 

dapat beristeri lebih dari satu orang maka keharusan baginya harus memenuhi 

berbagai syarat ketentuan dan harus diputuskan oleh Pengadilan.  

d. Pasal 11 ayat (I) UU No. 1 tahun 1974 untuk seorang wanita yang menikah 

kedua kalinya atau lebih, berlaku waktu tunggu yang lamanya ditentukan 

dalam pasal 39 PP No. 9 tahun 1975.
28

 

Ketentuan ini pada pokoknya melarang seorang janda untuk kawin 

dalam masa iddah. Tujuannya antara lain yaitu untuk menentukan nasib dari 

kandungan janda itu bila ia dalam keadaan hamil serta menjamin kepastian 

hukum dan pertanda berkabung bila suami yang bersangkutan meninggal 

                                                           
26

 Drs.Sudarsono Sh.Msi,Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta,2010),290 
27
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dunia begitu pula untuk menentukan masa rujuk bagi seorang suami jika talak 

itu merupakan talak taj‟i.  

2. Izin yang harus diperoleh  

Selain persetujuan orang-orang yang akan melangsungkan perkawinan, 

ada pula orang-orang yang membutuhkan izin dari pihak ketiga untuk dapat 

melangsungkan perkawinan. Dalam ketentuan pasal 6 ayat (2 s/d 5) Undang – 

undang perkawinan  No. 1 tahun 1974 mengatakan seorang yang belum mencapai 

umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya atau salah seorang 

dari mereka bilamana yang lain telah meninggal dunia atau tidak mampu 

menyatakan kehendaknya, izin harus diperoleh dari walinya, orang yang 

memeliharanya atau warga kerabat sedarah dalam garis lurus keatas, selama 

mereka masih hidup dan dalam keadaan mampu menyatakan kehendaknya. 
29

 

Jika ada perbedaan pendapat antara orang-orang tersebut, atau salah satu 

dari mereka tidak dapat menyatakan kehendaknya maka atas permintaan mereka 

Pengadilan dapat memberikan izinnya setelah mendengarkan orang-orang yang 

berbeda pendapat itu.  

3. Persyaratan dalam perundang – undangan No. 9 tahun 1975 

Formalitas yang harus dipenuhi sebelum atau pada saat dilakukan 

perkawinan diatur dalam pasal 3 s/d 11 PP No. 9 tahun 1975 yang isinya antara 

lain :  

a. Memberitahukan kehendak untuk melangsungkan perkawinan kepada pegawai 

pencatatan ditempat perkawinan akan dilangsungkan (pasal 3)
30

.  
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b. Adanya pengumuman yang diselenggarakan oleh pegawai pencatatan dikantor 

pencatatan perkawinan (pasal 8)
31

 

c. Perkawinan harus dilaksanakan dihadapan pegawai pencatatan yang dihadiri 

oleh dua orang saksi dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut 

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya (Pasal 10).  

d. Sesaat telah dilangsungkan pernikahan kedua mempelai diharuskan menanda 

tangan akte perkawinan yang diikuti oleh kedua saksi, pegawai pencatatan dan 

wali nikah atau wakilnya bagi mereka yang beragama Islam (pasal 11). 
32

 

e. Untuk memberikan kepastian hukum tentang adanya perkawinan kepada 

kedua mempelai diberikan kutipan aktanya sebagai alat bukti (pasal 13)  

Penting dijelaskan disini bahwa sahnya suatu perkawinan tidaklah 

ditentukan oleh syarat formalitas saja, akan tetapi yang sangat penting adalah 

ketentuan materiil dari masing-masing agama dan kepercayaannya.
33

 

Syarat formalitas prinsipnya adalah sebagai ketentuan administrasi saja 

yang dituntut negara agar tercapainya ketertiban hukum dan di samping sebagai 

sarana menuju ketertiban dan ketentraman masyarakat.  

Selain dari syarat sahnya perkawinan ditinjau dari UU No. 1 tahun 1974, 

penting kiranya dipaparkan pula beberapa hal syarat-syarat sahnya perkawinan 

sebagaimana yang telah ditentukan antara lain :  

1. Adanya persetujuan kedua belah pihak bagi orang yang belum dewasa, harus 

ada persetujuan orang tuanya hal ini didasarkan atas sabda Nabi Muhammad 

                                                           
31
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SAW (janganlah nikahi perempuan janda sebelum diajak bermusyawarah dan 

peran sebelum diminta izinya).  

Menurut ajaran Islam sebelum kedua mempelai menikah, terlebih 

dahulu masing-masing pihak harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai 

berikut: 

a) Calon suami 

a. Calon istri itu bukan muhrimnya baik karena nazab maupun 

sepersusuan atau perkawinan;  

b. Tidak beristri empat orang ;  

c. Tertentu orangnya, baik laki-laki maupun perempuan ;  

d. Terang ia seorang perempuan ;  

e. Mengetahui siapa calon istrinya;  

f. Seorang muslim 
34

 

b) Calon perempuan 

a. Calon suaminya bukan muhrimnya ;  

b. Bukan isteri orang;  

c. Tidak dalam idah dari suaminya;  

d. Seorang muslimat atau seorang perempuan ahlul kitab;  

e. Terang ia seorang perempuan;  

f. Tertetu orangnya;  

g. Ia tidak sedang mengerjakan ihram; 
35

 

2. Dua orang saksi 
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Ketentuan saksi dalam pernikahan harus dua orang dengan syarat 

yang harus di penuhi, sedangkan syarat-syarat bagi saksinya antara lain :  

a. Seorang Islam;  

b. Baliq;  

c. Tidak gila;  

d. Laki-laki;  

e. Mendengar;  

f. Melihat;  

g. Berkata;  

h. Adil;  

i. Mengerti maksud ijab kabul 

3. Adanya Wali 

Wali adalah pihak yang menjadi orang yang memberikan ijin 

berlangsungnya akad nikah antara laki – laki dan perempuan. Wali nikah hanya 

ditetapkan bagi pihak mempelai perempauan.
36

 

Syarat – syarat wali sebagai berikut : 

1. Islam. Syarat ini berdasarkan nash al - quran surat al imron ayat 28, yaitu : 
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Artinya : Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi 

wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat 

demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena 

(siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan 

Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya 

kepada Allah kembali (mu). 

 

Mengenai wali ini menurut Islam ada tiga macam wali dalam pernikahan, 

antara lain :  

a. Wali Mujbir : ayah datuk dan seterusnya keatas menurut garis laki-laki dari 

orang yang perempuan yang akan dinikahi ;  

b. Wali nasab : orang laki-laki yang mempunya kekerabatan dengan calon 

mempelai perempuan menurut garis keturunan laki-laki beserta keturunannya 

yang laki-laki dan paman sekandung atau satu ayah beserta keturunannya laki-

laki;  

c. Wali Hakim : orang yang ditunjuk dengan persetujuan kedau belah pihak yang 

mempunyai pengetahuan yang sama dengan qadhi wali hakim selain dari 

orang yang ditunjuk dengan pesetujuan kedua belah pihak juga merupakan 

penguasa yang mengawasi hukum dalam masyarakat. 
37

 

4. Adanya mahar atau maskawin  

Mahar merupakan hak bagi perempuan, ia dapat meminta apa yang 

dihendakinya dan dapat pula tidak memintanya. Al qur‟an tidak menentukan 

ukuran yang pasti tentang mahar jelasnya diserahkan kepada rasa kepatutan dan 
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keadilan, pemberian itu dapat berupa barang atau uang. Dalam Al qur‟an Surat 

An Nisa ayat 4 Allah berfirman 

  
    

     
   

     

 

Artiny : Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) 

sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka 

menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang 

hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang 

sedap lagi baik akibatnya. 

 

Tentang mahar ini dalam ajaran Islam dikenal  2 bentuk :  

1. Mahar masamma yaitu mahar yang telah ditetapkan jumlah siqod;  

2. Mahar mitsil yaitu mahar yang jumlahnya sudah ditentukan menurut jumlah 

yang diterima keluarga pihak isteri karena pada waktu akad nikah jumlah 

mahar dan bentuk mahar mitsil ini tidak ada ukuran yang pasti biasanya 

diserahkan dengan kedudukan isteri di tengah-tengah masyarakat atau dapat 

pula disesuaikan dengan mahar yang pernah diterima wanita yang sederajat 

atau oleh saudara-saudaranya atau sanak keluarganya. 
38

 

5. Adanya Ijab Kabul  

Pernikahan atau perkawinan diawali dengan adanya ijab qabul. Adapun 

yang dimaksud dengan ijab adalah pernyataan dari calon mempelai perempuan 

yang diwakili oleh wali. Hakekat ijab adalah suatu pernyataan dari perempuan 
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sebagai kehendak untuk mengikakatkan diri dengan seorang laki – laki sebagai 

suami sah. 

Bentuk pernyatan penawaran dalam ijab berupa sighat yaitu susunan kata 

kata yang jelas. Misalnya ijab perempuan. Misalnya ijab perempuan (yang 

diwakili wali ) : “saya nikahkan engkau dengan anak saya yang bernama....” 

Qabul adalah pernyataan penerimaan calon pengantian laki – lakiatau ijab 

calon pengantin perempuan. Bentuk penyataan berupa sighat atau susunan kata – 

kata yang jelas yang memberikan pengertian  bahwa laki – laki tersebut 

menerima atas ijab perempuan. Misalnya saya terima nikahnya ... dengan 

maskawin ...(tunai atau...).
39

 

Ijab qabul itu satu kesatuan yang tak terpisahkan sebagai salah satu rukun 

nikah.teknik mengijabkan dan menqabulkan dalm akad nikah ada 4 macam yaitu: 

a. Wali sendiri yang menikahkan perempuan. Baik wali mujbir,atau wali nasab. 

b. Wakil wali yang menikahkan 

c. Suami sendiri yang menerima nikah 

d. Wakil suami yang menerima nikah 

Sighat dari masing tehnik mengijabkan dan mengqabulkan berbeda  beda 

sesuai dengan kedudukan masing – masing. 

C. Pengertian Dispensasi Nikah 

Dispensasi kawin merupakan satu kalimat yang terdiri dari dua suku kata 

yaitu Dispensasi dan Kawin. Pengertian kata dispensasi dalam kamus besar bahasa 

Indonesia adalah pengecualian dari aturan umum untuk keadaan yang khusus, 
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pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.
40 

Kata dispensasi dalam kamus 

ilmiah berarti pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan khusus, 

pembebasan dari kewajiban.
41

 

Dispensasi dalam kamus hukum mempunyai pengertian sesuatu 

pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan hukum ataupun 

undang-undang yang seharusnya berlaku secara formil, suatu keputusan yang 

memperkenankan dilakukannya suatu perbuatan yang pada umumnya dilarang oleh 

pembuat peraturan.
42

 

Setelah kata dispensasi dan kata perkawinan diulas secara luas diatas, maka 

apabila kata dispensasi dikaitkan dengan kata perkawinan maka mempunyai 

pengertian suatu kelonggaran atau keringanan yang diberikan oleh pengadilan 

kepada calon suami istri yang belum memenuhi syarat materiil dalam perkawinan 

berupa belum mencapai batas umur terendah yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun 

bagi wanita agar dapat melangsungkan perkawinan. 

Pengertian dispensasi kawin menurut Pengadilan Agama Kota Malang 

dalam website resminya adalah merupakan Permohonan kepada Pengadilan Agama 

untuk memberikan Dispensasi bagi pihak yang hendak menikah tetapi terhalang oleh 

umur yang belum diperbolehkan oleh Peraturan Perundang-undangan untuk 

menikah.
43

Menurut Taufiq Hamami dispensasi kawin adalah dispensasi dari 

Pengadilan Agama yang harus dimiliki oleh calon mempelai yang belum berumur 16 
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tahun untuk mempelai perempuan dan belum berumur 19 tahun untuk calon 

mempelai laki-laki yang hendak melangsungkan perkawinan.
44

 

Dispensasi kawin menurut Ahrum Hoeruddin adalah dispensasi yang 

diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk 

melangsungkan pernikahan bagi pria 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam 

belas) tahun.
45

Dispensasi kawin merupakan suatu penetapan yang diberikan oleh 

Pengadilan kepada calon mempelai yang belum cukup umur melangsungkan 

perkawinan. Bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan wanita yang belum 

mencapai 16 tahun agar dapat melangsungkan perkawinan. 

D. Batas Usia Boleh Melaksanakan Perkawinan. 

Untuk mewujudkan tujuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan (membentuk keluarga atau rumah tangga yang 

bahagia dan kekal) dan tujuan dari pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 

(mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawwadah, dan rahmah) maka 

kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan harus benar-benar 

telah siap jiwa dan raga. Untuk itu, maka diperlukan batas minimal usia yang dapat 

melaksanakan perkawinan, maka dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan 

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 menentukan batas minimal 19 tahun bagi pria dan 16  

tahun bagi wanita. 

Batas minimal usia dapat melaksanakan perkawinan juga tertuang dalam 

asas perkawinan yang terkandung dalam Undang-undang nomor l Tahun 1974, yaitu 

asas kematangan fisik dan mental calon mempelai. Asas kematangan calon 
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mempelai dimaksudkan bahwa calon suami istri harus telah matang jasmani dan 

rohani untuk melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat memenuhi tujuan luhur 

dari perkawinan dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu harus 

dicegah adanya perkawinan di bawah umur. Di samping itu perkawinan mempunyai 

hubungan erat dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang 

lebih rendah bagi wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih 

tinggi dan berakibat pula pada kematian ibu hamil yang relatif tinggi, pengaruh 

buruk lainnya adalah kesehatan reproduksi wanita  menjadi terganggu.
46

 

Dalam Undang-undang nomor l tahun 1974 terkandung beberapa asas-asas 

untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan, yaitu asas sukarela, partisipasi keluarga, 

poligami dibatasi secara ketat, dan kematangan fisik dan mental calon mempelai. 

Asas kematangan fisik dan mental calon mempelai merupakan manifestasi dari 

ketentuan batas minimal usia dapat melangsungkan perkawinan. 

Asas kematangan calon mempelai dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 perkawinan juga dikemukakan oleh Asro Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi 

sebagai berikut: 

1. Asas sukarela. 

2. Partisipasi keluarga. 

3. Perceraian dipersulit poligami dibatasi. 

4. Kematangan calon mempelai. 

5. Memperbaiki derajat kaum wanita.
47
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Menurut Abdul Manan asas kematangan calon mempelai adalah Undang-

undang Perkawinan yang membatasi umur untuk melaksanakan perkawinan yaitu 19 

tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Penyimpangan dari batas umur minimal 

umur perkawinan ini harus mendapat dispensasi pengadilan terlebih dahulu, setelah 

itu baru perkawinan dapat dilaksanakan.
48

 

Dengan demikian, pengaturan batas usia minimal dapat melaksanakan 

perkawinan agar tercapai tujuan perkawinan yang terkandung dalam Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991, juga membenihkan 

keturunan yang kuat dan sehat tanpa berujung pada perceraian. Batas minimal usia 

dapat melaksanakan perkawinan secara ekplisit diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 15 ayat 1 Inpres Nomor 1 

Tahun 1991. 

Apabila calon mempelai tak memenuhi batas usia minimal dapat 

melaksanakan perkawinan, undang-undang memperbolehkan penyimpangan 

terhadap syarat batas usia tersebut, melalui pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 jo pasal 13 ayat 2 PMA No. 3 Tahun 1975 yang berbunyi: Dalam hal 

penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada 

Pengadilan dan Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun 

pihak wanita. 

Batas usia minimal dapat melaksanakan perkawinan juga merupakan salah 

satu dari syarat materiil dari perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 

                                                           
48

 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di  Indonesia   (Jakarta:Kencana 

Prenada Media Group, 2006), 11. 



35 

 

 

1974, syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak 

disebut juga syarat-syarat Subjektif.
49

 

Dalam diskursus fikih tidak ditemukan kaidah yang sifatnya menentukan 

batas usia kawin, semua tingkatan umur dapat melangsungkan perkawinan. Dasarnya 

Nabi Muhammad SAW sendiri menikahi „A>ishah ketika ia baru berumur 6 tahun, 

dan mulai memcampurinya saat telah berusia 9 tahun.
50

 

Bahkan kitab-kitab Fikih memperbolehkan kawin antara laki-laki dan 

permpuan yang masih kecil, baik kebolehan tersebut dinyatakan secara jelas , seperti 

ungkapan: “boleh terjadi perkawinan antara laki-laki yang masih kecil dan 

perempuan yang masih kecil” sebagaimana terdapat dalam kitab Sarh} Fath} al-

Qadir.
51

 

Menurut Yahya Harahap pengaturan usia minimal dapat melangsungkan 

perkawinan sebagai exepreessip verbis atau langkah penerobosan hukum yang tidak 

dijumpai dalam hukum Islam dan hukum adat mengenai batasan minimal usia 

perkawinan.
52

Sedangkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak menentukan dibawah 18 tahun dilarang untuk melaksanakan 

perkawinan. 

E. Peran Kantor Urusan Agama 

Keberadaan KUA merupakan bagian bagian dari institusi pemerintah daerah 

yang bertugas memberikan pelayanan bagi masyarakat. Sebagai ujung tombak 

                                                           
49

 Rachmadi Usman, Aspek-aspek Perorangan Dan Kekeluargaan Di Indonesia  (Jakarta : 

Sinar Grafika, 2006), 272. 
50

 Yusuf Hanafi, Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur , 11. 
51

 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam , 66. 
52

 Yusuf Hanafi, Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur, (Jakarta, Grafika, 2008 

), 17. 



36 

 

 

pelaksanaan tugas umum pemerintahan, khususnya dibidang urusan agama 

islam,KUA telah berusaha seoptimal mungkin dengan kemampuan dan fasiltas yang 

ada untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Namun demikian, upaya untuk 

mempublikasikan peran, fungsi dan tugas KUA harus selalu diupayakan. Realita 

dilapangan menunjukan masih ada sebagian masyarakat yang elum memahami 

sepenuhnya tugas dan fungsi kua.akibatnya tidak heran,ada kesan bahwa tugas KUA 

hanya tukang doa dan menikahkan saja 

Selain mempunyai tugas pokok seperti pencatatan perkawinan, kua juga 

mempunyai peran sebagai berikut : 

1. Pelayanan bidang adminitrasi. Sebagai unit pelaksana depag, mekanisme kegiatan 

perkantoran ditandai aktifitas pelayanan adminitrasi dalam bentuk pelayanan dan 

bimbingan agama pada masyarakat sebagai wujud koordinasi baik vertikal 

maupun horizontal melputi: adminitrasi ntcr,pewakafan,kemesjidan,bimbingan 

keluarga sakinah,zakat dan ibadah social serta adminitrasi keuangan.
53

 

2. Pelayanan bidang kepenghuluan. Kua adalah satu-satunya lembaga pemerintah 

yang berwenang melakukan pencatatan pernikahan dikalangan umat islam. 

Artinya eksistensi kua tidak semata-mata karena pemenuhan tuntutan birokrasi 

tetapi secara subtansial bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan keabsahan 

sebuah pernikahan. 

3. Pelayanan bidang perkawinan dan keluarga sakinah. Keluarga merupakan unit 

kecil dalam masyarakat yang akan berkembang menjadi tatanan masyarakat yang 

lebih luas. Karena itu pembinaan keluarga sakinah sangat penting karena akan 

mewujudkan masyarakat yang rukun,damai dan bahagia secara fisik dan 

psikologi. Pembinaan ini tidak hanya diberikan kepada mereka yang akan 
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menikah,tetapi juga kepada masyarakat secara umum,untuk mewujudkan tujuan 

perkawinan yang dicitacitakan. Untuk mencapai tujuan itu peran kua sangat di 

butuhkan.
54

 

4. Pelayanan bidang perwakafan. Tanah wakaf bukan semata-mata asset ummat, 

tetapi juga asset bangsa. Untuk itu perlu pengelolaan secara optmal dan 

professional yang di legitimasi dengan kekuatan hokum sehingga tidak 

menimbulkan permasalahan seperti : pembatalan, pengalihan setatus, di perjual 

belikan dan lainya. Untuk itu KUA perlu secara intensif memberikan bimbingan 

dan pelayanan agar tanah wakaf yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal 

sehingga tepat guna dan tepat sasaran.
55

 

5. Pelayanan bidang zakat dan ibadah social. Zakat dan ibadah social adalah modal 

dasar pembangunan kesejahteraan ummat dan meruakan salah satu sumber dana 

menuntaskan kemiskinan. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM PELAKU DISPENSASI NIKAH DI KANTOR 

URUSAN AGAMA KECAMATAN MARGOMULYO,KABUPATEN 

BOJONEGORO 

 

A. Data Umum 

1. Letak Geografis Kecamatan Margomulyo  

Kecamatan Margomulyo merupakan Kecamatan yang terletak 

disebelah selatan pusat pemerintahan kabupaten bojonegoro. Dan memiliki 

karakteristik wilayah perbukitan (40% dari luas wilayah). Adapun wilayah 

administrasi Kecamatan Margomulyo yaitu memiliki 6 Desa, 41 Dukuh, 

41 RW, 108 RT , dengan letak geografis berada antara 111
o
 53„ Bujur 

Timur dan 7
o
10„ Lintang Selatan karena termasuk wilayah geografis dari 

Kabupaten Bojonegoro. Adapun batas-batas administrasi Kabupaten 

bojonegoro adalah:
56

 

- Sebelah Timur: Kecamatan Ngawi (Kab . Ngawi ) 

- Sebelah Selatan: Kecamatan Menden ( Kabupaten Blora Prop. Jateng ) 

- Sebelah Barat: Kecamatan Ngrabo 

- Sebelah Utara: Kecamatan Tambakrejo Dan Kecamatan Beringin ( Kab. 

Ngawi ) 

Secara rinci, luas Kecamatan Margomulyo adalah 139,68 km
2
 

dengan luas tanah sawah sebesar 707.80 Ha atau sekitar 9,36% dan luas 
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tanah kering adalah 13,260.40 km
2
 atau sekitar 90,64%. Sebagian besar 

dari tanah sawah adalah sawah tadah hujan yang sebesar 694.80 Ha, dan 

sebagian besar dari tanah kering adalah untuk tanaman kayu-kayuan Atau 

hutan yang dimiliki oleh perhutani sebesar 10,082.40 Ha.  Kecamatan 

Margomulyo memiliki 6 Desa, 41 Dukuh, 41 RW, 108 RT
57

 

Di Indonesia terdapat dua musim yaitu musim penghujan dan 

musim kemarau. Selama tahun 2014, musim penghujan di Kecamatan 

Margomulyo terjadi pada bulan Januari-Mei dan bulan November-

Desember. Diantara bulan tersebut, hari hujan terbanyak terjadi pada bulan 

Desember yaitu 25 hari hujan disusul dengan bulan Januari sebanyak 24 

hari hujan. Musim kemarau di Kecamatan Margomulyo terjadi pada bulan 

Juni- Oktober. Bulan Februari mempunyai rata-rata curah hujan yang 

terbesar yaitu 22,35 mm
3
, sedangkan bulan dengan rata-rata curah hujan 

terkecil yaitu bulan Agustus sebesar 1mm
3
 karena sepanjang bulan ini 

hanya terjadi hujan satu hari saja. 
58

 

2. Kondisi Demografis Kecamatan Margomulyo  

Kecamatan Margomulyo mempunyai jumlah penduduk pada akhir 

tahun 2014 sebanyak 23.765 jiwa, yang terdiri dari 11.635 jiwa laki-laki 

dan 12.130 jiwa perempuan dengan rasio jenis kelamin paling tinggi pada 

kelompok usia 12-15 tahun. Jumlah penduduk usia produktif mencapai 

44,83% dan kepadatan penduduk Kecamatan Margomulyo sebesar 170 

jiwa/km
2 

dengan angka pertumbuhan penduduk adalah 3,26%. Penduduk 
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Kecamatan Margomulyo mempunyai tingkat pendidikan mayoritas  

SLTA/ Sederajat dan mayoritas beragama Islam.
59

 

Jumlah kepala keluarga pada tahun 2013 adalah 177.941 kepala 

keluarga yang terdiri dari 161.123 kepala keluarga laki-laki dan 16.818 

kepala keluarga perempuan. Perbandingan anggota keluarga yang ada di 

Kecamatan Margomulyo adalah 4:1 jiwa dengan presentase status 

hubungan dalam keluarga terbanyak adalah anak. Kepala keluarga 

mayoritas berpendidikan SD/ SLTP dengan jumlah 119.654 atau 67,24 

persen, mayoritas dari mereka sudah bekerja. Jumlah kelahiran selama 

tahun 2013 sebanyak 7.440 jiwa dengan angka kelahiran kasar sebesar 12 

kelahiran hidup pada setiap 1.000 penduduk.
60

 

3. Jumlah Penduduk Menurut Agama 

Dari tabel dan gambar ini akan diketahui karakteristik penduduk 

berdasarkan pemeluk agama (Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan 

lainnya) untuk kecamatan margomulyo.
61

 

Tabel 3. 1 

Jumlah Penduduk Menurut Agama 
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No Desa 

Agama 

Is
la

m
 

K
ri

st
en

 

K
at

h
o
li

k
 

H
in

d
u
 

B
u
d
h
a 

K
o
n
g
h

u
ch

u
 

1 Ngelo 1.436 

 

0 0 0 0 0 

2 Kalangan 1.925 

 

0 0 0 0 0 

3 Margomulyo 6.102 0 12 0 0 0 
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S

u

m

b

e

r: buku kecamatan margomulyo dalam angka in figures ,2014,30 

Tabel 3. 2 

Jumlah Penduduk Menurut Pencaharian 

 

no perkerjaan Jumlah 

1 petani 5,558 

2 Buruh tani 846 

3 peternak 4, 803 

4 pedagang 386 

5 Pegawai negri / tni /polri 86 

6 Pensiunan Pegawai negri / tni /polri 23 

7 Pengusaha indrustri rumah tangga 272 

8 Jasa angkutan 42 

Sumber: buku kecamatan margomulyo dalam angka in figures ,2014,25. 

 

Tabel 3. 3 

Sarana  Prasarana 

1. Sarana Pendidikan 

no Sarana pendidikan Jumlah 

1 Tk Swasta 21 buah 

2 SDN 21 buah 

 

4 Sumberejo 6.202 

 

0 52 0 0 0 

5 Meduri 5.136 

 

0 2 0 0 0 

6 Geneng 2.894 

 

0 0 0 0 0 
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3 SLTP 1 buah 

4 SLTA 1 buah 

Sumber: buku kecamatan margomulyo dalam angka in figures ,2014,33 

 

2. Sarana Ibadah 

no Sarana ibadah Jumlah 

1 Masjid 40 buah 

2 Surau / langgar 95 buah 

3 Gereja 1 buah 

Sumber: buku kecamatan margomulyo dalam angka in figures ,2014,45. 

 

B. Ketentuan Perkawinan 

1. Izin kawin 

Izin melangsungkan perkawinan 

a. Permohoan izin melangsungkan perkawinan di ajukan oleh calon 

mempelai yang belum berusia 21 tahun dan tidak mendapat izin dari 

orang tuanya, kepada pengadilan agama dalam daerah dimana calon 

mempelai tersebut bertempat tinggal. 

b. Permohonan izin melangsungkan perkawinan yang diajukan oleh calon 

memelai pria dan/atau calon mempelai wanita dapat dilakukan secara 

kumulatif kepada pengadilan agama dalam daerah hokum dimana calon 

mempelai pria dan wanita tersebut bertempat tinggal. 
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c. Pengadilan agama dapat memberikan izinmelangsungkan  perkawinan 

setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat atau 

walinya.
62

 

d. Permohonan izin melangsungkan perkawinan bersifat voluntair 

produknya berbentuk penetapan. Jika pemohon tidak puas dengan 

penetapan tersebut, maka pihak pemohon dapat mengajukan upaya 

kasasi.
63

 

e. Terhadap penetapan izin melangsungkan perkawinan yang diajukan 

oleh calon mempelai pria dan/atau wanita, dapat dilakukan perlawanan 

oleh orang tua calon mempelai, keluarga dekat dan/atau orang yang 

berkepentingan lainnya kepada pengadilan agama yang mengeluarkan 

ketetapan tersebut.
64

 

2. Dispensasi kawin 

Calon suami istri yang belum mencapai usia 19 dan 16 tahun yang 

ingin elangsungkan perkawinan,orang tua bersangkutan harus mengajukan 

permohonan dispensasi awin kepada pengadilan agama.  

a. Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh calaon mempelai pria yang 

belum berusia 19 tahun, calon mempelai wanita yang belu berusia 16 

tahun dan/atau orang tua calon mempelai tersebut kepada pengadilan 

agama dalam daerah dimana calon mempelai  dan/atau orang tua calon 

mempelai tersebut bertempat tinggal
65
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b. Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh calon memelai pria 

dan/atau calon mempelai wanita dapat dilakukan secara kumulatif 

kepada pengadilan agama dalam daerah hokum dimana calon mempelai 

pria dan wanita tersebut bertempat tinggal. 

c. Pengadilan agama dapat memberikan dispensasi kawin setelah 

mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat atau walinya. 

d. Permohonan dispensasi kawin bersifat voluntair produknya berbentuk 

penetapan. Jika pemohon tidak puas dengan penetapan tersebut, maka 

pihak pemohon dapat mengajukan upaya kasasi.
66

 

C. Gambaran Kantor Urusan Agama ( KUA) Kec. Margomulyo, Kab. 

Bojonegoro 

1. Gambaran Umum KUA Margomulyo 

Kantor Urusan Agama adalah unit kerja terdepan depag 

(departemen agama)yang melakukan tugas pemerintah di bidang agama 

islam, di wilayah kecamatan (KMA No.517/2001 dan PMA No. 11/2007 ). 

Dikatakan sebagai unit kerja terdepan, karena kua secara langsung 

berhadapan dengan masyarakat. Karena itu wajar keberadaan kua dinilai 

sangat urgen seiring keberadaan depag. Fakta sejaah juga menunjukan 

kelahiran kua hanya berselang  sepuluh bulan dari kelahiran Depag, 

tepatnya tanggal 21 november 1946. Ini sekali lagi, menunjukan peran 

KUA sangat strategis, bila dilihat dari keberadaannya yang bersentuhan 

langsung dengan masyarakat, terutama yang memerlukan pelayanan 
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bidang urusan agama Islam (Urais). Konsekuensi dari peranan itu, secara 

otomatis aparat kua harus mampu mengurus rumah tangga sendiri dengan 

menyelenggarakan manajemen kearsipan, adminitrasi surat menyurat dan 

statistic serta dokumentasi yang mandiri. Selain itu, KUA juga dituntut 

betul-betul mampu menjalankan tugas dibidang pencatatan nikah dan rujuk 

secara apik. 

Kantor urusan agama Kecamatan Margomulyo terletak di jalan 

lintas Ngawi - Bojonegoro, dan Bapak Zulkhaidir sebagai kepala KUA 

Kecamatan Margomulyo.dan daerah admitrasi kua margomulyo terdiri dari 

lima desa yaitu,: 

1. Desa Ngelo   

2. Desa Kalangan 

3. Desa Margomulyo 

4. Desa Sumberejo 

5. Desa Meduri 

6. Desa Nggeneng 

 

2. Struktur 

Sebagimana termaktub dalam KMA RI No. 42 tahun 2004 tentang 

Pembentukan 342 KUA Kecamatan, serta untuk melaksanakan tugas dan 

fungsi tersebut Kantor Urusan Agama memiliki struktur organisasi sebagai 

berikut : 
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Pegawai Kantor UIrusan Agama Kecamatan margomulyo seluruhnya 

berjumlah 5 orang yaitu : 

Spesifikasi 
Pendidikan 

JML 
SLTP/MTs SLTA/MA S 1 

Kepala KUA  - - 1 1 

Pegawai Tetap - 1 - 1 

Pegawai Tidak Tetap - - 2 2 

Penyuluh Agama - 1 1 2 

Jumlah - 2 4 6 

 

3. PEMBAGIAN TUGAS 

a. Kepala KUA  

Kepala KUA Kec. Kedewan bertugas sebagai  

a. Sebagai Kepala Kantor 

1. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten; 

2. Membantu melaksanakan tugas pemerintah di tingkat 

Kecamatan dalam bidang Agama; 

KEPALA 

PETUGAS TATA USAHA 

JABATAN 

FUNGSIONAL 
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3. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas KUA; 

4. Melaksanakan tugas Koordinasi dan kerjasama dengan instansi 

pemerintah yang lainnya; 

b. Sebagai PPAIW 

1. Menjalankan Pelaksanaan Ikrar Wakaf 

2. Mengiventarisir data tanah wakaf yang sudah dan yang belum 

memiliki akta ikrar wakaf 

3. Membantu Nabdzir dalam pengurusan setifikat wakaf dan 

penyelesaian perselisihan. 

c. Sebagai Pegawai Pencatata Nikah (PPN)\ 

1. Menerima pemberitahuan kehendak nikh  

2. Mendaftar, memeriksa dan meneliti kehendak nikah serta 

mengumumkannya 

3. menghadiri, mengawasi dan mencatat peristiwa pernikahan 

4. Mengatur jadwal waktu pelaksanaan pernikahan 

5. Bertindak selaku wali hakim 

6. Bertanggungjawab atas penyelenggaraan administrasi NTCR 

d. Sebagai Penghulu 

1. Perencanaan kegiatan kepenghuluan 

2. Pengawasan pencatatan nikah / rujuk 

3. Pelaksanaan pelayanan nikah / rujuk 

4. Penasihatan dan konsultasi nikah / rujuk 

5. Pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/rujuk 
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6. Pelayanan fatwa hokum munakahat dn bimbingan mumalah 

7. Pembinaan keluarga sakinah 

8. Pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan
67

 

 

Tabel 3.4 

Gambaran umum pelaku dispensasi berdasarkan tingkat pendidikan, 

 usia menikah dan agama. 

 

No Pelaku dispensasi Tingkat 

Pendidikan 

Usia menikah Agama 

1 Winarsih SLTP 15 thn ISLAM 

2 Yulianti SLTP 15 thn ISLAM 

3 Iva Nuraini SD 13 thn ISLAM 

4 Wanda Listiawan SLTP 16 thn-10 bln ISLAM 

5 Yeti Nanik Marliana SLTP 16 thn-3 bln ISLAM 

6 Pujiati Ningsih SD 14 thn-4 bln  ISLAM 

 

D. Argumentasi Pelaku Dispensasi Nikah Di Kecamatan Margomulyo 

KUA Kecamatan Margomulyo terletak di kanan jalan 1 km dari 

kantor Kecamatan Margomulyo KUA tersebut bertipe B dilihat dari potensi 

pernikahan yang terjadi, selain itu KUA berfungsi melaksanakan pencatatan 

nikah, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf. Tetapi terkadang 

KUA mendapat masalah tentang dispensasi nikah sehingga harus 

                                                           
67

 Dokumentasi tgl 16 maret 2015,  (Arsip KUA Margomulyo , 2011). 



49 

 

 

menjelaskan kepada wali dan memberikan penolakan kua untuk menikahkan 

mereka,menurut bapak Zulkhaidir : 

“Dispensasi nikah adalah Kelonggaran yang diberikan kepada calon 

suami istri yang beragama islam yang belum mencapai batas umur terendah 

yaitu 19 tahun bgi laki laki dan 16 tahun bagi perempuan.”68
 

Kecamatan Margomulyo adalah kecamatan yang terletak di perbatasan 

antara Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Bojonegoro, dan sebagian 

masyarakatnya masih masyarakat transisi. Masyarkat transisi adalah 

masyarakat yang mengalami perubahan dari suatu masyarakat kemasyarakat 

yang lainya. Rata rata penduduknya masih banyak yang bermata pencaharian 

sebagai seorang petani, yang terkadang masih memiliki pola pikir yang kolot 

atau kuno, sehingga pemahaman terhadap pernikahan itu sendiri masih 

kurang, menurut Suyanti: 

“Pernikahan adalah sahnya hubungan antara laki laki dan perempuan 
sebagai pasangan suami istri”69

 

 

Padahal telah disebutkan di dalam undang undang nomor 1 tahun 

1974 tentang pekwinan.  bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara 

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga)yang bahagia yang kekal bedasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa 

pemahaman mereka terhadap perkawinan masih kurang memadai . 
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Pada saat ini  revolusi seks sudah merambah kebangku pendidikan 

tidak hanya merambah kekalangan SMA. Gejala tersebut sudah mulai 

merambah kekalangan siswa berseragam putih biru alias SMP yang 

merupakan kelompok usia baru beranjak usia remaja. Terkadang mereka 

terjelembab masuk kedalam pergaulan bebas akibat kurangnya bimbingan 

dari orang tua serta pengaruh lingkungan.hal ini terbukti atas pernyataan salah 

seorang orang tua yang anaknya menikah dini yaitu Pak Yatno: 

“Anak saya , saya nikahkan juga karena sudah itu duluan,padahal saya 

mau anak saya sekolah dulu,lantaran sudah “tek dung “ mau ngga mau dari 
pada nanti jadi omongan orang yang aneh aneh….”70

 

 

Hal senada disampaikan pula oleh Bapak Nuryanto yang juga sebagai 

naib yang mengurusi urusan adminitrasi dan persyaratan pernikahan 

“Sekarang kan jaman modern anak SD,SMP,apalagi sma udah 

pacaran,apalagi kalo anaknya memang susah diatur (bandel) pacaranya udah 

parah ,lagian sekarang mau ngapa ngapain udah mudah ada hp pokoke serba 

canggih terus berbuat hal hal begituan.yaa mau gak mau harus dinikahkan 

dari pada nanti anaknya lahir ndak punya bapak….”71
 

 

Pada masalah ini diperlukan perhatian yang lebih dari orang tua. 

ketika anaknya sudah beranjak dewasa dan memiliki pacar agar lebih 

mengawasi lagi supaya tidak kecolongan. Selain itu minimnya pengetahuan 

mengenai seksualitas,pada akhirnya para remaja mencari sumber informasi 

sendiri. 

Akan tetapi permasalahan tidak hanya sampai di situ saja masih 

banyak juga karena masalah ekonomi yang menyebabkan terjadinya 

pernikahan dini. Karena hal tersebut maka mereka tidak dapat melanjutkan 
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kejenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi akhirnya putus sekolah ada yang 

cuma sampai tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama 

(SMP). Mereka memilih untuk bekerja untuk membantu perekonomian 

keluarga, dan pada saat bekerja dan sudah merasa dewasa ditambah memiliki 

calon akhirnya menikah agar ada yang membantu perekonomian keluarganya. 

Selain karna faktor MBA dan masalah ekonomi ada juga yang 

menikah  di usia dini karena takut maksiat dan karena calon mempelai 

prianya juga sudah mapan. Dan juga ditakutkan berbuat hal hal yang tidak 

diinginkan maka pasangan tersebut memutuskan untuk menikah.hal ini sama 

dikatakan oleh Bapak Yanto: 

“Jadi begini mas,..laa yang calon lakinya udah mapan, sudah punya 

kerjaan, terus yang perempuan yo mau diajak nikah. Dari pada berbuat neko 

neko (aneh aneh) ya di nikahkan saja itung itung meringankan saya….hehehe 
(sambil senyum)”72

 

 

Jika ada yang ingin menikah di luar batasan usia yang telah di 

tentukan maka orang tua yang bersangkutan harus meminta dispensasi 

kepengadilan agama sebagai mana yang telah tercantum didalam pasal 7 ayat 

(2). Adapun cara mengajukan permohonan dispensasi atau izin nikah 

kepengadilan inipun tidak mudah yaitu harus membuat surat permohonan 

tertulis yang berisi identitas para pihak,posita yaitu penjelasan tentang 

keadaan atau peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hokum yang 

di jadikan dasar alasan pemohon,dan juga didalam surat tersebut harus ada 

surat permohonan itu harus memuat petitum yaitu tuntutan yang diminta oleh 

pemohon agar dikabulkan oleh hukum. Setelah itu surat permohonan ke 
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panitraan pengadilan agama yaitu pada sub kepanitraan permohonan.sama 

halnya dengan apa yang dikatan bapak yanto 

“Ngurus dispensasi itu kan tidak mudah to mas. terus mau dibatalin, 

yaa ndak mungkin to wong sudah capek lan pake biaya lagi adoh pisaan,.. “73
 

 

E. Upaya Kantor Urusan Agama Kecamatan Margomulyo Meminimalisir 

Pernikahan Di Bawah Umur 

Setiap permasalahan yang timbul pasti ada sebuah solusi atau cara 

untuk mengatasinya,begitu pula dalam pelaksanaan pernikahan dini pasti ada 

solusi untuk mencegahnya,setelah kita mengetahui penyebab kokohnya 

pendirian para pelaku dispensasi untuk meneruskan pernikahanya,maka dapat 

diberi kesimpulan bahwa solusi atau cara meminimalisir di daerah 

Margomulyo adalah dengan Mengubah kebiasaan masyarakat melakukan 

pernikahan dini dengan memberikan penyuluhan penyuluhan mengenai umur 

ideal melakukan perkawinan serta penjelasan penjelasan mengenai aspek 

positif dan negatifnya pernikahan dini hal ini senada dengan apa yang dikatan 

bapak zulkhaidir sebagai kepala KUA: 

Selama pernikahan dini itu diawali dengan niat yang baik untuk 

mengharapkan keridhoan allah swt,maka pernikahan pada usia dini itu 

membawa dampak kebaikan seperti  

1. Seseorang remaja putri akan lebih muncul sifat keibuanya setelah ia 

menikah dan memiliki seorang anak. 
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2. Seorang remaja putra akan lebih bertanggung jawab dan memiliki 

pengalaman langsung dalam berumah tangga  

3. Menghindari diri dari pergaulan bebas, zina  dan lain sebagainya. 

Prosedur itu sesuai dengan diatur dalam hukum acara, nanti bisa liat 

sendiri di hukum acara.
74

 

Tapi sebaliknya jika pernikahan dini itu di awali dengan niat negatif 

seperti contoh remaja yang menikah karena untuk menutupi aib keluarga tadi 

maka akan menimbulkan hal hal negatif pula seperti : 

1. KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) 

2. Pendidikan anak anak terbengkalai karena ketidak siapan orang tua dalam 

mengurus anak 

3. Hal hal sepele biasa  menjadi besar karna kondisi emosi masih labi 

sehingga rumahtangga kurang harmonis
75

 

 

1. Menumbuhkembangkan akan pentingnya pendidikan, dengan menempuh 

pendidikan setidaknya umur untuk melangsungkan perkawinan akan 

tertunda di masa pendidikan tersebut.hal ini diamini tokoh masayarakat 

beliau mengatakan : 

hanyalah pendidikan yang bisa mengubah pola pikir masyarakat dalam 

memandang pernkahan dini
76

. 
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2. Mengefektifkan peranan perangkat hukum,seperti pengawasan yang 

dilakukan oleh pegawai pencatat nikah,peranan pengadilan atau penjabat 

selaku pemberi dispensasi. Member hukuman yang jelas kepada para 

pelaku zina, karena pada faktanya banyak pelaku yang terpaksa dinikahkan 

karena hamil diluar nikah 

3. Meningkatkan frekuensi penasehatan (Bp.4) kepada calon mempelai yang 

kelak nanti akan mempunyai anak dan berumah tangga. 

4. Memberikan sanksi tegas kepada pelaku zina. Karena pada dasarnya 

pernikahan dini sering terjadi karena yang bersangkutan hamil diluar 

nikah. Jika hal tersebut dilakasanakan maka ada kemungkinan akan 

meminimalisir terjadinya pernikahan dini. 

Selain cara diatas, untuk mencegah terjadinya pernikahan dini di 

daerah tersebut, maka penjabat atau ketua KUA nya harus lebih memperketat 

sarat – syarat untuk melakukan pernikan dini, sehingga dengan adanya sysrat 

tersebut dapat mengurungkan niat seorang untuk melakukan pernikahan dini. 

Adapun syarat tersebut yaitu seperti: tidak diperbolehkan untuk melakukan 

pemalsuan identitas dengan menambahkan usia dari yang sebenarnya dan apa 

bila ada yang melakukan hal tersebut, maka dikenanakan sanksi dengan cara 

membayar denda. 

Jika ada yang ingin menikah di luar batasan usia yang telah di 

tentukan maka orang tua yang bersangkutan harus meminta dispensasi 

kepengadilan agama sebagai mana yang telah tercantum didalam pasal 7 ayat 

(2). Adapun cara mengajukan permohonan dispensasi atau izin nikah 
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kepengadilan inipun tidak mudah yaitu harus membuat surat permohonan 

tertulis yang berisi identitas para pihak, dengan secara tidak langsung 

permohonan dispensasi menjadi hal yang menyulitkan bagi orang awam 

,terkadang hal ini dapat menjadi pelajaran yang menarik bagi masyarakat 

sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku yang belum terjerumus 

kedalam hal-hal yang negatif. 

Selain penentuan batasan umur bagi yang menikah dan berbagai 

prosedur yang harus di lewati sebagai mana yang tercantum dalam Undang 

Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan maksud pencegahan 

terhadap terjadinya perkawinan dibawah umur, maka dalam peraturan 

pemerintah republik Indonesia No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang 

undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawianan terutama pasal 6 ayat 1 

menyatakan:”pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak 

melangsungkan perkawinan,meneliti apakah syarat syarat perkawinan telah 

dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang 

undang perkawinan. 

Dengan adanya pemberian mutlak pada pengadilan atau penjabat 

untuk mengeluarkan dispensasi nikah,maka seyogyanya pengadilan 

mempertimbangkan secara matang alasan-alasan permohonan dispensasi 

tersebut. Selain itu, Kantor Urusan Agama (KUA) juga meberikan beberapa 

persyaratan persyaratan dalam melangsungkan perkawinan hal ini tidak jauh 

berbeda dengan peraturan pemerintah tersebut di atas yang bertujuan agar 

pelaksanan perkawinan sesuai dengan prosedur yang telah tercantum dalam 
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undang undang yaitu bagi yang hendak menikah haruslah sudah mencapai 

umur 19 (Sembilan belas) tahun bagi mempelai calon pria dan bagi calon 

mempelai wanita harus sudah mencapai umur 16 (enam belas ) tahun,dan 

kedua calon mempelai tersebut juga harus membawa beberapa persyaratan 

persyaratan,adapun persyaratan tersebut adalah: 

1. Kutipan akta kelahiran 

2. Surat keterangan tentang orang tua 

3. Surat dispensasi ke pengadilan agama bagi calon suami yang belum 

berumur 19 sembilan belas tahun dan bagi calon istri yang belum berusia 

enam belas tahun,dan 

4. Surat izin dari penjabat yang berwenang,jika salah seorang calon 

mempelai atau keduanya angota angkatan bersenjata. 
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BAB IV 

ANALISIS ARGUMEN PELAKU DISPENSASI NIKAH (STUDI KASUS 

DI KUA KEC. MARGOMULYO, BOJONEGORO) 

 

A. Analisis Yang Melatarbelakangi Pelaku Dispensasi Tetap Melakukan 

Pernikahan  (Studi Kasus Di KUA Margomulyo Kab. Bojonegoro) 

Menikah adalah ibadah,itu berarti segala hal yang dilakukan dalam 

kerangka pernikahan bernilai ibadah dan mendapat pahala yang besar. 

Sebagai pelaku pernikahan dini mereka memahami pernikahan sebagai tanda 

sahnya hubungan antara laki laki dan perempuan sebagai pasangan suami 

istri. Dimulai dari pernikahan itulah kehidupan berumah tangga dijalani 

hingga akhirnya terbentuknya sebuah keluarga. 

Pemahaman mereka sangat kurang dan terbatas meski mereka adalah 

pelaku pernikahan dini. Mereka belum sesungguhnya mengerti apa arti 

pernikahan dini tersebut bahkan mereka tidak mengetahui bahwa ada undang 

undang perkawinan di Negara kita yang mengatur tentang batas batas usia 

untuk menikah. Bagi mereka menikah tidak bergantung dari faktor usia,masih 

muda ataupun sudah tua jika sudah ada pasangan yang cocok maka menikah 

adalah hal yang biasa dan wajar-wajar saja. 

Meski mereka menikah diusia dini dengan minimnya tingkat 

pendidikan yang mereka tempuh dan minimnya sumberdaya intelektual 

namun mereka sangat menghargai makna pernikahan hal itu dibuktikan 

dengan komitmen mereka menjalani kehidupan pernikahan di usia yang 

sangat muda untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan. 
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Dapat disimpulkan hal-hal yang melatar belakangi pelaku dispensasi 

tetap meneruskan atau melakukan pernikahan di Kua Margomulyo ,memiliki 

dua faktor: 

1. Faktor eksternal 

Faktor eksternal yaitu kehendak yang timbul karena adanya hal-hal 

dari luar atau bukan dari kehendak para pelaku dispensasi. Faktor eksternal 

yang menyebabkan pelaku dispensasi tetap pada pendirianya, untuk 

melanjudkan pernikahanya meliputi beberapa faktor yaitu,: 

Pertama, pergaulan babas. Corak pergaulan remaja saat ini telah 

banyak menyimpang dari norma-norma yang ada, terutama norma agama. 

Pernikahan dianggap sebagai sebuah solusi atas apa yang seringkali 

ditimbulkannya. Zina misalkan, sehingga tanpa disadari pernikahan hanya 

dijadikan sebagai penutup dari kesalahan yang dilakukan para remaja itu 

sendiri.  

Kedua, Faktor adat, Perkawinan usia muda terjadi karena orang 

tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan. 

Dengan  keenam faktor diatas siapa yang dapat menjamin untuk menikah 

diusia dini mampu bertahan hingga akhir hayat masing-masing pasangan? 

Tidak ada, karena semua tergantung dan kembali pada kita yang 

menjalaninya. Maka dari itu pernikahan jangan dijadikan sebagai tempat 

untuk dapat melampiaskan nafsu belaka. 

2. Faktor internal 
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Faktor internal yaitu kehendak yang timbul karena adanya hal-hal 

dari dalam atau dari kehendak para pelaku dispensasi. Untuk faktor 

internal yang menyebabkan pelaku dispensasi tetap pada pendirianya, 

untuk melanjudkan pernikahanya meliputi beberapa faktor yaitu,: 

Pertama, pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan maupun 

pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya 

kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur. 

Kedua, keinginan remaja itu sendiri. Keinginan mereka untuk 

segera merasakan kehidupan berumahtangga membuat mereka mengambil 

keputusan yang terkadang tanpa dibarengi dengan pertimbangan- 

pertimbangan yang bijak. Ini juga berhubungan dengan pengendalian diri 

remaja, maksudnya remaja harus bisa menyesuiakan diri dengan norma 

atau aturan yang berlaku pada keluarga, sekolah, dan masyarakat agar 

dalam menemukan hal-hal yang baru remaja bisa menyesuaikan dengan 

norma atau aturan yang ditetapkan. 

Ketiga, Orang tua. Orang tua khawatir kena aib karena anak 

perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga 

segera mengawinkan anaknya. Atau juga remaja yang tidak menyetujui 

nilai- nilai hidup orang tuanya sehingga berusaha menjauhkan diri dengan 

orang tuanya. Dengan ini remaja bisa lebih bebas melakukan berbagai 

percobaan diluar rumah yang akan merusak dirinya sendiri. 
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Kesulitan mendapatkan surat permohonan dispensasi nikah juga 

menjadi salah satu factor yang membuat para pelaku dispensasi enggan 

untuk membatalkan pernikahan tersebut. 

Dengan  kedua faktor diatas siapa yang dapat menjamin untuk 

menikah diusia dini mampu bertahan hingga akhir hayat masing-masing 

pasangan? Tidak ada, karena semua tergantung dan kembali pada kita 

yang menjalaninya. Maka dari itu pernikahan jangan dijadikan sebagai 

tempat untuk dapat melampiaskan nafsu belaka. 

 

B.  Upaya KUA Margomulyo Untuk Meminimalisir Perkawinan Usia Dini 

Keberadaan KUA merupakan bagian bagian dari institusi pemerintah 

daerah yang bertugas memberikan pelayanan bagi masyarakat. Sebagai ujung 

tombak pelaksanaan tugas umum pemerintahan, khususnya dibidang urusan 

agama islam,KUA telah berusaha seoptimal mungkin dengan kemampuan 

dan fasiltas yang ada untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Namun 

demikian, upaya untuk mempublikasikan peran, fungsi dan tugas KUA harus 

selalu diupayakan. Realita dilapangan menunjukan masih ada sebagian 

masyarakat yang belum memahami sepenuhnya tugas dan fungsi 

kua.akibatnya tidak heran,ada kesan bahwa tugas KUA hanya tukang doa dan 

menikahkan saja 

Selain mempunyai tugas pokok seperti pencatatan perkawinan, kua 

juga mempunyai peran sebagai berikut : 
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1. Pelayanan bidang adminitrasi. Sebagai unit pelaksana depag, mekanisme 

kegiatan perkantoran ditandai aktifitas pelayanan adminitrasi dalam bentuk 

pelayanan dan bimbingan agama pada masyarakat sebagai wujud 

koordinasi baik vertikal maupun horizontal melputi: adminitrasi 

ntcr,pewakafan,kemesjidan,bimbingan keluarga sakinah,zakat dan ibadah 

social serta adminitrasi keuangan.
77

 

2. Pelayanan bidang kepenghuluan. Kua adalah satu-satunya lembaga 

pemerintah yang berwenang melakukan pencatatan pernikahan dikalangan 

umat islam. Artinya eksistensi kua tidak semata-mata karena pemenuhan 

tuntutan birokrasi tetapi secara subtansial bertanggungjawab penuh 

terhadap pelaksanaan keabsahan sebuah pernikahan. 

3. Pelayanan bidang perkawinan dan keluarga sakinah. Keluarga merupakan 

unit kecil dalam masyarakat yang akan berkembang menjadi tatanan 

masyarakat yang lebih luas. Karena itu pembinaan keluarga sakinah sangat 

penting karena akan mewujudkan masyarakat yang rukun,damai dan 

bahagia secara fisik dan psikologi. Pembinaan ini tidak hanya diberikan 

kepada mereka yang akan menikah,tetapi juga kepada masyarakat secara 

umum,untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang dicitacitakan. Untuk 

mencapai tujuan itu peran kua sangat di butuhkan.
78

 

4. Pelayanan bidang perwakafan. Tanah wakaf bukan semata-mata asset 

ummat, tetapi juga asset bangsa. Untuk itu perlu pengelolaan secara 
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optmal dan professional yang di legitimasi dengan kekuatan hokum 

sehingga tidak menimbulkan permasalahan seperti : pembatalan, 

pengalihan setatus, di perjual belikan dan lainya. Untuk itu KUA perlu 

secara intensif memberikan bimbingan dan pelayanan agar tanah wakaf 

yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal sehingga tepat guna dan 

tepat sasaran.
79

 

5. Pelayanan bidang zakat dan ibadah social. Zakat dan ibadah social adalah 

modal dasar pembangunan kesejahteraan ummat dan meruakan salah satu 

sumber dana menuntaskan kemiskinan. 

Seharusnya permasalahan pernikahan usia dini mendapat perhatian 

yang besar dari segenap pihak,agar hal demikian tidak terus terjadi. Harus ada 

keberanian untuk memutus mata rantai yang telah berlangsung sekian lama. 

Seharusnya tidak ada toleransi bagi peraktek-peraktek apapun walau 

mengatas namakan tradisi sekalipun kalau harus mengorbankan nasib dan 

kehidupan seseorang. 

KUA sebagai pihak yang berkepentingan dengan urusan pencatatan 

perkawinan harus proaktif melakukan upaya-upaya serius agar peraktek 

kawin usia dini dapat di minimalisir dari waktu kewaktu.  

Beberapa upaya yang bisa dilakukan: 

a. Bersama anggota masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat dan 

pihak-pihak lain dalam pemerintahan melakukan sinergi untuk membuka 

wawasan masyarakat agar pola pikir masyarakat makin terbuka. 
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Mengadakan penyuluhan ataupun sosialisasi tentang dampak negatif 

peraktek kawin usia dini makin dimengerti masyarakat. Tidak dapat 

dipungkiri bahwa upaya perubahan pola pikir lebih efektif dilakukan 

melalui jalur pendidikan. Baik itu jalur pendidikan formal,informal 

maupun non formal harus di berdayakan untuk membantu penyebaran 

masalah tersebut. 

b. Mengaktifkan dan mengintensifkan progam gerakan keluarga sakinah 

secara lebih luas agar semangat membangun keluarga sakinah dapat 

menjangkau semua kalangan,taklupa pula melibatkan organisasi seperti 

pkk,majelis pengajian dan yang lainya. 

c. Penyebaran informasi tentang prilaku seksual yang sehat dan benar, 

khususnya dikalangan remaja. Karena ada indikasi pada perkembangan 

terakhir angka perkawinan usia dini yang disebabkan salah pergaulan 

dikalangan remaja semakin meningkat. 

d.  Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan 

minatnya  

e.  Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak- anak. Jadi tidak ada 

alasan lagi pihak-pihak tertentu untuk melegalkan tindakan mereka yang 

berkaitan dengan pernikahan anak di bawah umur. 

Pemerintah harus berkomitmen serius dalam menegakkan hukum 

yang berlaku terkait pernikahan anak di bawah umur sehingga pihak-pihak 

yang ingin melakukan pernikahan dengan anak di bawah umur berpikir dua 

kali terlebih dahulu sebelum melakukannya. Selain itu, pemerintah harus 
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semakin giat mensosialisasikan undang-undang terkait pernikahan anak di 

bawah umur beserta sanksi-sanksi bila melakukan pelanggaran dan 

menjelaskan resiko-resiko terburuk yang bisa terjadi akibat pernikahan anak 

di bawah umur kepada masyarakat, diharapkan dengan upaya tersebut, 

masyarakat tahu dan sadar bahwa pernikahan anak di bawah umur adalah 

sesuatu yang salah dan harus dihindari.  

Upaya pencegahan pernikahan anak dibawah umur dirasa akan 

semakin maksimal bila anggota masyarakat turut serta berperan aktif dalam 

pencegahan pernikahan anak di bawah umur yang ada di sekitar mereka. 

Antara pemerintah dan masyarakat merupakan jurus terampuh sementara ini 

untuk mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur sehingga 

kedepannya di harapkan tidak akan ada lagi anak yang menjadi korban akibat 

pernikahan tersebut dan anak-anak Indonesia bias lebih optimis dalam 

menatap masa depannya kelak. 

Secara ringkas upaya meminimalaisir perkawinan usia dini harus 

dilakukan baik melalui pendekatan struktural dengan berbagai perundang 

undangan dan semacamnya maupun melalui pendekatan cultural melalui 

berbagai kegiatan yang mampu mengantarkan para remaja,para orang tua dan 

pihak-pihak yang rentan terhadap prilaku ini menjadi lebih luas pemahaman 

dan pengetahuannya.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Dapat disimpulkan hal-hal yang melatar belakangi pelaku dispensasi tetap 

meneruskan atau melakukan pernikahan di KUA Margomulyo ,memiliki 

dua factor yaitu: A. Faktor eksternal,  yang meliputi MBA (merrid by 

ancident), faktor adat, faktor susahnya mendapat surat dispensasi. B. 

Faktor internal, yang meliputi: Faktor kurangnya pendidikan, keinginan 

remaja itu sendiri, orang tua. 

2. Solusi dan upaya yang dapat dilakukan kua margomulyo untuk 

meminimalisir perkawinan di usia dini. 

a. Bersama anggota masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat dan 

pihak-pihak lain dalam pemerintahan melakukan sinergi untuk 

membuka wawasan masyarakat agar pola pikir masyarakat makin 

terbuka. 

b. Tetap mengacu pada undang – undang itu sendiri, sebagai mana yang 

telah disebutkan dalam undang – undang perkawinan. 

c. Penyebaran informasi tentang prilaku seksual yang sehat dan benar, 

khususnya di kalangan remaja. Karena adanya indikasi pada 

perkembangan terakhir, angka pernikahan usia dini yang disebabkan 

oleh pergaulan bebas semakin meningkat, 

B. Saran  
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1. Kepada para remaja taatilah ketentuan uandang-undang mengenai batas 

minimal mengadakan perkawinan agar dalam membina rumah tangga 

mampu menghadapi problematika yang terjadi. 

2. Bagi lembaga-lembaga yang berhubungan langsung hendaknya dalam 

memberikan dispensasi benar – benar selektif sehingga angka perkawinan 

di usia dini dapat diminimalisir. 

3. Bagi bapenas sebaiknya ikut dalam upaya atau membantu untuk 

mensosialisasikan agar anak-anak mampu berfikir logis dampak buruk dari 

pernikahan dini tersebut. 

 

 


