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ABSTRAK 

Ulum, Arrizal Daqiul. 2020. Analisis Maṣlaḥah terhadap Argumentasi Hakim 

dalam Penetapan Dispensasi Nikah (Studi Kasus dalam Putusan Perkara 

Nomor: 006.Pdt.P/2018/Pa.Ngawi). Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga 

Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Pembimbing Udin Safala, M.H.I. 

Kata Kunci:Maṣlaḥah, Argumentasi Hakim, Dispensasi Nikah 

Di Pengadilan Agama Ngawi, terdapat perkara dispensasi nikah dengan 

Nomor 006.Pdt.P/2018/Pa. Ngw. dimana hakim dengan berdasar pada 

maṣlaḥahmemutuskan untuk memberikan surat dispensasi nikah yang diajukan 

oleh pemohon. Kendati demikian, dalam surat putusan Nomor 006.Pdt.P/2018/Pa. 

Ngw tersebut, mafsadah yang melingkupi perkara masih bersifat ambigu. Disisi 

lain, termasuk salah satu syarat dalam memberlakukan maṣlaḥah sebagai pondasi 

hukum adalah hendaknya tujuan yang hendak dituju bersifat hakiki dan jelas. 

Bertitik pada latar belakang di atas, penulis akan mengkaji lebih dalam berkaitan 

dengan perkara tersebut dengan mengajukan dua rumusan masalah yang dianggap 

mampu untuk mengidentifikasi kesenjangan yang meliputi perkara tersebut, yaitu 

bagaimana kronologi dan bagaimana dasar hukum argumen hakim dalam 

menetapkan dispensasi nikahdalam perkaraNo:006.pdt.p/2018/PA. Ngawi. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berjenis studi lapangan yang 

mengambil objek penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi. Tekhnik 

pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Sementara tekhnik 

yang digunakan penulis untuk menganalisa data yaitu model Milles dan 

Huberman, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. 

Adapun hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Secara 

kronologis, putusan dispensasi nikah dalam perkara nomor 

006.Pdt.p/2018/PA.Ngw. telah melalui proses persidangan yang berprinsip pada 

prinsip personalitas ke-islaman, prinsip persidangan terbuka untuk umum, prinsip 

persamaan hak dan kedudukan dalam persidangan, prinsip hakim aktif memberi 

bantuan, prinsip setiap berperkara dikenakan biaya, dan prinsip persidangan harus 

majelis. Di samping itu putusan yang dilakukan oleh majelis hakim juga telah 

sesuai dengan standar operasional pengambilan putusan dalam persidangan, yaitu: 

perumusan masalah, pengumpulan data, analisa data, penemuan hukum, dan 

pengambilan keputusan; 2) Argumentasi hakim dalam mengeluarkan dispensasi 

nikah dalam perkara nomor 006.Pdt.p/2018/PA.Ngw. menggunakan metode 

istiṣlaḥȋyah. Dari segi kekuatan sebagai dalil dalam menetapkan hukum, 

maṣlaḥah yang melingkupi perkara ini termasuk maṣlaḥah ḍarȗrȋyah. Hal 

itudikarenakan pemberian dispensasi nikah tersebut untuk menyelematkan agama 

dan jiwa termohon dan calon isteri. Sementara dari kesesuainnya dengan naṣṣ, 

maṣlaḥah yang digunakan adalah maṣlaḥah al-mu’tabarah, karena maṣlaḥahyang 

terkandung dalam pemberian dispensasi nikah tersebut sesuai dengan naṣṣ yang 

termaktub dalam QS 60:12. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, 

karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, 

perkawinan juga merupakan kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhan 

seksualnya, sebenarnya sebuah perkawinan tidak hanya mengandung unsur 

hubungan manusia dengan manusia yaitu sebagai hubungan keperdataan tetapi 

disisi lain perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia 

dengan Tuhannya. Hal ini terbukti bahwa semua agama mengatur tentang 

pelaksanaan perkawinan dengan peraturannya masing-masing.1 

Sementara itu, menurut Mohd. Idris Ramulyo perkawinan bisa dilihat 

dari tiga sudut pandang, yaitu: sosial, agama, dan hukum. Segi sosial 

perkawinan adalah bahwa dalam setiap masyarakat (bangsa), ditemui suatu 

penilaian yang umum bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan 

lebih dihargai (terhormat) dari mereka yang tidak kawin. Sedangkan dari sudut 

pandang keagamaan, perkawinan merupakan suatu hal yang dipandang suci 

(sakral). Karenanya tidaklah mengherankan jika semua agama pada dasarnya 

mengakui keberadaan institusi perkawinan.2 Dalam konteks agama Islam 

 
1Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan 

Fiqih dan Hukum Positif  (Yogyakarta: Teras, 2011), 29. 
2 Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2004), 79. 
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perkawinan merupakan sunnatullāh yang berlaku pada semua makhluk Allah, 

baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Semua makhluk Allah 

ciptakan berpasang-pasang, sebagaimana berlaku pada manusia. Hal ini sesuai 

dengan firman Allah Swt dalam al-Qur’an surat az-Dhāriyāt ayat 49:3 

َۡتذَكَُّرونَِۡنَلَعلَُّكمۡ َجيۡ َناَزوۡ ٍءَخَلقۡ َوِمنُكلِ َشيۡ 
Artinya:”Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya 

kamu mengingat kebesaran Allah”.4 

Dalam pandangan agama Islam, perkawinan tidak hanya persoalan 

perbuatan hukum dan memiliki penghargaan sosial di mata masyarakat, lebih 

dari itu perkawinan juga memiliki nilai-nilai ibadah. Itulah sebabnya mengapa 

banyak orang mengalami kesulitan untuk membedakan perkawinan dari sudut 

pandang agama dan tinjauan hukum ketika keduanya dihubungkan dengan 

agama dan hukum Islam. Sebab dalam Islam, hukum itu hanya merupakan 

salah satu aspek dari sistem ajaran dȋnul Islȃmsecara keseluruhan.5 

Perkawinan akan semakin menjadi jelas dan sangat penting eksistensinya 

ketika dilihat dari aspek hukum, termasuk di dalamnya hukum Islam. Dari segi 

hukum Islam, perkawinan dipandang sebagai suatu perbuatan (peristiwa) 

hukum (rechtsfeit), yaitu: “Perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang 

membawa akibat hukum, karena hukum mempunyai kekuatan mengikat bagi 

subjek hukum atau karena subjek hukum itu terikat oleh kekuatan hukum”.6 

 
3 Boedi Abdullah, Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim (Bandung: CV Pustaka 

Setia, 2013), 17. 
4 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Semarang: CV As-Syifa’, tt), 

1174 
5 Amin Suma, Hukum Keluarga Islam, 80. 
6 Ibid., 81. 
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Dalam konteks nasional, hukum atau aturan perkawinan dibahas dalam 

UU No. 1 tahun 1974. Dengan adanya undang-undang tersebut semua hal yang 

berkaitan dengan perkawinan berlaku secara nasional termasuk seluruh agama, 

ras, suku, etnik yang ada di Indonesia tunduk pada peraturan tersebut.7 

Pengaturan hukum perkawinan tidak berhenti pada UU No. 1 tahun 1974 

tentang Perkawinan, tetapi persoalan perkawinan diatur juga pada Kompilasi 

Hukum Islam (KHI). Persoalan perkawinan yang ada pada KHI ini lebih 

kepada pegangan para hakim di lingkungan Pengadilan Agama. Lahirnya KHI 

ini didorong sebuah kebutuhan tekhnis yudisial.8 KHI dirancang untuk sejauh 

mungkin bisa diimplementasikan pada dataran praktis kemasyarakatan. 

Sebagai relevansi dan konsekuensi logisnya, maka rancang-bangun KHI 

diangaap dan dicitakan untuk berdiri tegak di atas pondasi pluralitas internal 

masyarakat muslim Indonesia terutama keragaman (diversity) fiqhiyah yang 

secara umum terpola kedalam empat madzhab besar meliputi Hanafȋyah, 

Mȃlikȋyah, Shȃfi’ȋyah, dan Hanȃbilah. 9Dengan adanya KHI, maka 

implementasi hukum Islam di Pengadilan Agama dapat diseragamkan, 

termasuk di dalamnya berkaitan dengan hukum atau aturan yang membahas 

tentang perkawinan.10 

Sejak berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sahnya 

perkawinan menurut hukum agama di Indonesia bersifat menentukan. Apabila 

suatu perkawinan tidak dilakukan menurut hukum agama masing-masing, 

 
7 Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam, 30. 
8Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia 

(Yogyakarta: Gama Media, 2017), 3. 
9 Nur Yasin, Hukum Perkawinan Islam Sasak (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 53. 
10 Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, Hukum Perkawinan Islam, 3-4. 
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maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Perkawinan yang dilakukan di 

Pengadilan atau kantor catatan sipil tanpa dilakukan terlebih dahulu menurut 

hukum agama tertentu, maka perkawinan tersebut tidak sah. Begitupun 

perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum adat atau aliran kepercayaan 

yang bukan agama, dan tidak dilakukan menurut tata cara yang diakui 

pemerintah, maka perkawinan tersebut tidak sah. Dengan demikian perkawinan 

yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut tata cara yang berlaku 

dalam agama yang diakui di Indonesia. Dalam agama Islam, suatu perkawinan 

dianggap sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukun dalam 

perkawinan.11Adapun rukun perkawinan dalam KHI yaitu: 1) suami, 2) isteri, 

3) wali, 4) dua orang saksi, 5) ijab dan kabul.  

Dalam konteks calon mempelai, salah satu kriteria atau syarat yang 

ditetapkan oleh UU No. 1 tahun 1974 berkaitan dengan batas minimal umur 

calon mempelai. Di mana dalam Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan 

hanya diizinkan pada usia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. 

Penetapan tersebut berdasarkan standar kematangan fisik dan psikis yang 

dibutuhkan calon mempelai sebagai modal dasar dalam mengarungi bahtera 

rumah tangga. 12 Lebih lanjut, bila batasan umur dari masing-masing mempelai 

belum terpenuhi maka sebagaimana Pasal 6 UU No. 1 tahun 1974 hendaknya 

calon mempelai meminta dispensasi perkawinan atau bisa dinarasikan sebagai 

 
11Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam, 50-51. 
12 Ibid., 53. 
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sebuah permohonan kepada pengadilan yang ditunjuk oleh kedua orang tua 

mempelai atau wali calon mempelai.13 

Dalam dataran realitas, kendati Kompilasi Hukum Islam tidak 

memperkenankan seseorang untuk menikah di bawah batas umur yang telah 

ditentukan, namun banyak sekali dijumpai fenomena yang kontras dengan hal 

tersebut. Dalam artian banyak sekali dijumpai pernikahan yang dilakukan 

sementara mempelainya belum cukup umur. Salah satu contoh fenomena 

tersebut diaktori oleh Pujiono Cahyo Widianto atau yang lebih dikenal dengan 

Syekh Puji yang menikahi gadis belia yang baru berumur 12 tahun bernama 

Lutfiana Ulfa. Masih banyak sekali kasus yang serupa dengan fenomena 

tersebut dengan motif yang beraneka, mulai dari takut terjadinya fitnah sampai 

karena takut tidur sendiri.14 

Fenomena di atas tentu menarik untuk dikaji lebih dalam berkaitan 

dengan peran pengadilan Agama dalam memberikan dispensasi nikah. Dimana 

kebanyakan Hakim menggunakan dasar maṣlaḥah untuk memberikan 

dispensasi nikah tersebut. Hal ini tentu tidak serta merta bisa dibenarkan begitu 

saja dalam hukum fiqih, karena biar bagaimanapun jumhur ulama’ berpendapat 

bahwa penggunaan dasar maṣlaḥah ini mempunyai beberapa kriteria, 

diantaranya adalah hendaknya maṣlaḥahnya harus jelas dan bersifat hakiki, 

maṣlaḥahnya harus sesuai dengan tujuan shara’, maṣlaḥah tersebut tidak 

 
13 Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, Hukum Perkawinan Islam, 59. 
14Hendro Cipto dan Junaedi, “Pernikahan Dini di Indonesia” dalam http:// 

regionalkompas/ article/ pernikahan-usia-dini-di-indonesia (diakses pada tanggal 15 Agustus 2019, 

jam 20.00). 
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kontradiktif dengan hukum shara’ yang lain, dan hendaknya penggunaan 

maṣlaḥah ini saat situasi dan kondisi ḍorȗroh.15 

Berdasarkan kriteria maṣlaḥah di atas, menarik untuk dikaji lebih dalam 

berkaitan dengan kontruksi hakim dalam membuat argumen berkaitan dengan 

pemberian surat dispensasi nikah untuk calon mempelai yang masih berada di 

bawah umur. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji 

lebih dalam berkaitan dengan fenomena pemberian dispensasi nikah yang 

diberikan oleh pengadilan Agama Kabupaten Ngawi yang tercatat pada 

No:006.pdt.p/2018/PA. Ngawi. Dalam kasus tersebut, keluarga dari kedua 

belah pihak telah sepakat untuk segera menikahkan kedua calon mempelai 

yang masih berada dibawah standar umur yang ditetapkan oleh UU. No 1 

Tahun 1974. Dalam hal ini pihak laki-laki berumur 15 tahun 2 bulan dan pihak 

perempuan berumur 19 tahun. Untuk itu mereka meminta kepada pengadilan 

Agama Kabupaten Ngawi untuk memberikan izin dalam bentuk dispensasi 

nikah agar keinginan mereka dapat segera terealisasi. Hal tersebut telah peneliti 

klarifikasi langsung dengan panitera yang bersangkutan di Pengadilan Agama 

Kabupaten Ngawi yang memang membenarkan adanya perkara dengan nomor 

006.pdt.p/2018/PA.Ngawi. Adapun alasan pemohon mengajukan perkara 

tersebut adalah karena anak laki-lakinya dan calon isterinya telah menjalin 

hubungan yang begitu erat sehingga melampaui norma agama dan sosial. Hal 

ini apabila tidak segera ditindaklanjuti dengan menikahkan mereka akan 

 
15Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid II (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009), 

359-360. 
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berpotensi terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan.16 Selanjutnya, berdasarkan 

terpenuhinya ketentuan-ketentuan yang melingkupi proses pengajuan tersebut, 

kemudian majelis hakim menetapkan untuk mengabulkan permohonan 

pemohon. Penetapan tersebut dijatuhkan pada hari Rabu pada tanggal 21 

Februari 2018, dengan menempatkan Dra. HJ. Lulu’ Rodliyah sebagai ketua 

Majelis,  Drs. Sunarto dan Drs. Munatsir sebagai Hakim Anggota, dan dibantu 

oleh Hj. Inatun SH sebagai panitera.17 

Problem akademik yang membuat peneliti tertarik untuk mengkaji kasus 

tersebut dikarenakan dalam putusannya hakim tidak menyebutkan dengan jelas 

mafsadahyang hendak dihindari berkaitan dengan kasus tersebut. Disisi lain, 

termasuk salah satu syarat dalam memberlakukan maṣlaḥah sebagai pondasi 

hukum adalah hendaknya tujuan yang hendak dituju bersifat hakiki dan jelas. 

Dalam putusannya, hakim hanya menyebutkan untuk menolak 

mafsadahdengan tanpa menyertakan parameter yang jelas berkaitan dengan hal 

tersebut. Hal tersebut diperparah dengan adanya fakta bahwa calon mempelai 

laki-laki masih belum bekerja dan umurnya di bawah calon mempelai wanita 

dengan selisih 4 tahun. Oleh karenanya, bila diasumsikan bahwasannya 

argumen hakim berkaitan dengan menolak terjadinya bahaya yang berpotensi 

mengganggu anak pemohon baik secara moral maupun sosial, maka 

memberikan dispensasi nikah kepada mereka juga mempunyai 

potensimafsadah atau maṣlaḥah yang sama di masa mendatang. Oleh 

karenanya, menurut penulis hal ini perlu dikaji lebih mendalam berkaitan 

 
16 Warto, Hasil Wawancara, Ngawi. 14 Februari 2019. 
17 Data dari Surat Putusan Perkara Nomor 006.pdt.p/2018/Pengadilan Agama Kabupaten 

Ngawi. 
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dengan argumen hakim dalam melihat perkara dilematis sebagaimana yang 

telah dijelaskan. Karena biar bagaimanapun, dengan perannya sebagai social 

control dan social engineering, seorang hakim dituntut untuk melakukan kajian 

yang mendalam agar eksistensi hukum berkaitan dengan nilai kepastian dan 

nilai kemanfaatan dapat dirasakan oleh semua orang. Nilai kepastian dan nilai 

kemanfaatan tersebut tidak cukup bila hanya memakai argumen universal 

berkaitan dengan penolakan terhadap mafsadah. Kesenjangan akan kejelasan 

tujuan dan nilai kepastian hukum inilah yang menjadi pintu masuk bagi penulis 

untuk mengkaji lebih dalam berkaitan dengan argumen hakim menyoal putusan 

perkara nomor 006.pdt.p/2018/PA.Ngawi dengan menggunakan kacamata 

maṣlaḥah. Adapun kajian ini penulis deskripsikan dalam judul penelitian 

“Analisis MaṣlaḥahterhadapArgumentasi Hakim dalam Penetapan Dispensasi 

Nikah (Studi Kasus dalam Putusan Perkara Nomor: 006.pdt.p/2018/PA. 

Ngawi)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kronologi perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ngawi 

dalam perkara No:006.pdt.p/2018/PA. Ngawi. perspektif tata laksana 

hukum? 

2. Bagaimana dasar hukum argumen hakim dalam menetapkan dispensasi 

nikah dalam perkaraNo:006.pdt.p/2018/PA. Ngawi. perspektif maṣlaḥah? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan titik akhir dari tindakan penelitian peneliti 

yang ingin dicapai, penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mendeskripsikan kronologi perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama 

Ngawi dalam perkara No:006.pdt.p/2018/PA. Ngawi. perspektif tata laksana 

hukum 

2. Mendeskripsikandasar hukum argumen hakimdalam menetapkan dispensasi 

nikah di Pengadilan Agama Ngawi dalam perkara No:006.pdt.p/2018/PA. 

Ngawi. perspektif maṣlaḥah 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan, 

baik dalam dataran teoritis maupun praktis: 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan, dapat dijadikan 

salah satu refrensi bagi penelitian selanjutnya, serta diharapkan dapat 

memperkaya literatur yang berkaitan dengan kajian tentang pernikahan 

dibawah umur. 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan dapat memberi wawasan bagi para pegawai Pengadilan 

Agama dalam menjalankan tugas-tugasnya terutama dalam penetapan 

putusan mengenai dispensasi nikah untuk menghasilkan suatu putusan yang 

sesuai dengan hukum acara perdata dan maṣlaḥah. Di samping itu, 
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penelitian ini juga diharapkan dapat memberi informasi bagi masyarakat 

tentang dispensasi nikah. 

 

E. Telaah Pustaka 

Beberapa penelitian yang mengkaji tentang pernikahan di bawah umur 

dan kebijakan yang melingkupinya diantaranya adalah: 

Pertama,skripsi yang ditulis oleh Mutsla Sofyan Tasqif pada tahun 2015 

dengan judul “Tinjauan Maṣlaḥah terhadap Dispensasi Kawin yang Diajukan 

Oleh Anak di Bawah Umur (Study Perkara Nomor 

0067/Pdt.P/2012/PA.Pasuruan)”. Problem akademik dari penelitian ini 

berkaitan dengan pengajuan permohonan dispensasi nikah yang dilakukan oleh 

anak di bawah umur. Hal yang seharusnya dilakukan oleh wali anak, dalam hal 

ini orang tua yang bersangkutan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

pendekatan maṣlaḥah sebagai pisau analisis dalam melakukan penelitian. 

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, dimana dalam memperoleh data 

peneliti menggunakan tekhnik observasi, dokumentasi, dan wawancara. Untuk 

menganalisis data, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis. Dalam 

kesimpulan penelitian ini disebutkan bahwa secara normatif, dispensasi nikah 

hanya boleh diajukan oleh wali dari calon mempelai. Namun, dalam kasus ini 

ada pengecualian karena si wanita sudah hamil. Oleh karena itu hakim 

mengizinkan mereka untuk menikah karena maṣlaḥahnya. Dimana 
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membiarkan atau melarang mereka untuk menikah dirasa lebih menimbulkan 

bahaya yang jauh lebih besar daripada mengizinkan mereka untuk menikah.18 

Kedua,skripsi yang ditulis oleh Irfan Listianto pada tahun 2017 dengan 

judul “Pandangan Hakim terhadap Dispensasi Pernikahan Anak di bawah 

Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Surakarta Perkara 

No.26/Pdt.P/2015/ PA.Ska)”. Problem akademik dalam penelitian ini berkaitan 

dengan situasi yang melingkupi terjadinya permohonan dispensasi nikah. 

Dimana dalam konteks tersebut, bisa dikatakan situasi dan kondisinya belum 

dalam keadaan mendesak. Sementara, penggunaan shaddal-darȋ’ah hanya bisa 

dilakukan bila keadaan sudah mendesak, misalnya karena sudah hamil duluan 

di luar nikah, dsb. Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam 

penelitian ini adalah pendekatan shaddal-darȋ’ah. Penelitian ini termasuk 

penelitian kualitatif, dimana dalam memperoleh data peneliti menggunakan 

tekhnik observasi, dokumentasi, dan wawancara. Untuk menganalisis data, 

peneliti menggunakan metode deskriptif analisis. Adapun hasil dari penelitian 

menyatakan bahwa dasar kebijakan hakim adalah fisik dan psikis calon suami 

atau dengan kata lain mampu atau tidaknya dalam memberikan nafkah lahir 

maupun batin. Adapun dalam perspektif shadd al-darȋ’ah dispensasi itu 

diberikan karena mencegah terjadinya perbuatan yang melanggar norma sosial 

ataupun agama.19 

 
18 Mutsla Sofyan Tasqif, ”Tinjauan Maṣlaḥah terhadap Dispensasi Kawin yang Diajukan 

Oleh Anak di bawah Umur: Study Perkara Nomor 0067/Pdt.P/2012/PA.Pasuruan”, Skripsi 

(Malang: Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015) 
19 Irfan Listianto, ”Pandangan Hakim terhadap Dispensasi Pernikahan Anak di Bawah 

Umur: Analisis Putusan Pengadilan Agama Surakarta Perkara No.26/Pdt.P/2015/ PA.Ska”, Skripsi 

(Surakarta: Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta, 2017) 
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Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ikko Mahardika Putra Diantoni pada 

tahun 2018 dengan judul “Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hukum 

Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tentang Dispensasi Nikah (Study 

Penetapan No. 024/Pdt.P/2016/PA.Kediri)”. Problem akademik dalam 

penelitian ini berkaitan dengan realitas yang terjadi di lapangan bahwa kedua 

mempelai masih jauh di bawah batasan umur yang ditentukan oleh UU 

Pernikahan No. 1 tahun 1974. Adapun pendekatan yang digunakan penulis 

dalam penelitian ini adalah hukum yuridis, yaitu undang-undang pernikahan 

No. 1 tahun 1974. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, dimana dalam 

memperoleh data peneliti menggunakan tekhnik observasi, dokumentasi, dan 

wawancara. Untuk menganalisis data peneliti menggunakan metode deskriptif 

analisis dengan menggunakan pola pikir induktif. Adapun hasil dari penelitian 

ini menyatakan bahwa pertimbangan hakim dalam menyikapi perkara ini 

adalah keadaan mendesak yang menuntut dilangsungkannya pernikahan 

dikarenakan calon mempelai sudah bertunangan sejak satu tahun yang lalu, 

sehingga sangat dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh 

agama bila mereka tidak segera dinikahkan. Dalam perspektif yuridis, 

kebijakan hakim tersebut didasari oleh UUP. No. 1 Tahun 1974 pasal 7 yang 

mendeskripsikan tentang ketentuan-ketentuan yang melingkupi pernikahan 

yang dilakukan oleh anak dibawah umur.20 

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat 

pada objek materialnya. Di mana sama-sama mengkaji tentang perkara 

 
20 Ikko Mahardika Putra Diantoni, ”Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hukum 

Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tentang Dispensasi Nikah: Study Penetapan No. 

024/Pdt.P/2016/PA. Kab. Kdr”, Skripsi (Surabaya: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Ampel, 2018) 
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dispensasi nikah. Sementara titik perbedaan antara penelitian ini dengan 

penelitan terdahulu yaitu: 1) objek penelitian: penelitian ini akan mengkaji 

kasus dispensasi nikah yang berada di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten 

Ngawi dengan Nomor register 006.pdt.p/2018/PA. Ngawi; 2) objek formal: 

penelitian ini menelaah kronologi perkara dengan berdasar pada teori tata 

laksana hukum yang meliputi prinsip-prinsip persidangan dan standar prosedur 

pengambilan keputusan yang harus dilakukan hakim. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, 

yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, 

dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.Tekhnik pengumpulan data 

dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan 

hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.21 

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan 

(Field Research).Dalam hal ini peneliti turun langsung kelapangan untuk 

dapat mendapatkan data yang berkaitan dengan kronologi dan argumen 

hakim dalam perkara Nomor: 006.pdt.p/2018/PA.Ngw.  

 

2. Kehadiran Peneliti 

 
21 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2013), 9. 
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Penelitian kualitatif merupakan penelitian interpretif, yang 

didalamnya peneliti terlibat dalam pengalaman yang berkelanjutan dan terus 

menerus dengan para partisipan. Keterlibatan inilah yang nantinya 

memunculkan serangkaian isu-isu strategis, etis, dan personal dalam proses 

penelitian.22 Dalam hal ini, peneliti akan bereran aktif dalam proses 

penggalian data dari sumber data, baik yang bersifat dokumen seperti visi, 

misi dan struktur organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi ataupun 

sumber data yang berupa manusia seperti hakim. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi tempat di Pengadilan Agama 

Kabupaten Ngawi yang secara geografis berada di Jln. Ir. Soekarno, 

Ngronggi, Jururejo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. 

Adapun pertimbangan peneliti mengambil lokasi disini adalah karena 

berdasarkarkan observasi awal yang telah peneliti lakukan ada sebuah 

perkara perdata yang kiranya menarik untuk dikaji lebih mendalam. Adapun 

perkara tersebut adalah perkawinan anak dibawah umur dan ketentuan yang 

melingkupinya. 

 

 

4. Data dan Sumber Data 

a. Primer 

 
22 John Creswell, Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed 

(Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 264 
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Data primer merupakan data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data.23 Dalam penlitian ini, data primer berkaitan 

dengan argumen yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara 

Nomor: 006.pdt.p/2018/PA.Ngw tersebut. Adapun data primer ini 

bersumber dari hakim yang menangani perkara ini. 

b. Skunder 

Data sekunder merupakan data yang tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul data.24 Adapun data sekunder dalam penelitian 

ini berkaitan dengan kronologi seorang hakim dalam memutuskan 

perkara Nomor: 006.pdt.p/2018/PA.Ngw., sertaprofil Pengadilan Agama 

Ngawi seperti sejarah, visi, misi, dan struktur organisasinya. Adapun 

sumber data skunder peneliti dapatkan dari surat putusan perkara Nomor 

006.pdt.p/2018/PA.Ngawi., serta dari arsip Pengadilan Agama 

Kabupaten Ngawi 

5. Tekhnik Pengumpulan Data 

Adapun tekhnik yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data 

adalah: 

 

 

a. Wawancara 

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu 

masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua 

 
23 Sugiyono, Metode Penelitian, 225 
24 Ibid. 
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orang atau lebih berhadapan secara fisik.25 Dalam konteks ini, 

wawancara digunakan untuk mengumpulkan data berkaitan dengan data 

primer berupa argumen yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan 

perkara Nomor: 006.pdt.p/2018/PA.Ngw tersebut. 

b. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang. Studi dokumenmerupakan pelengkap dari penggunaan metode 

observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.26 Dalam penelitian 

ini, peneliti menggunakan tekhnik dokumentasi untuk mengumpulkan 

data skunder berkaitan dengan kronologi seorang hakim memutuskan 

perkara perkara Nomor: 006.pdt.p/2018/PA.Ngw. Di samping itu, 

tekhnik ini juga penulis gunakan untuk mengumpulkan data sekunder 

berkaitan dengan profil Pengadilan Agama Kab. Ngawi berupa sejarah 

berdirinya instansi, visi, misi, dan struktur organisasi. 

6. Tekhnik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan 

Huberman yang secara prosedur mempunyai 3 aktivitas, yaitu: 

a. Reduksi data 

 
25 Ibid., 160 
26 Ibid., 240 
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Reduksi data merupakan aktivitas merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya.27 

b. Penyajian data 

Dalam penelitian kualitatif, proses penyajian data dapat dilakukan 

dengan menyajikan data ke dalam pola yang dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, grafik, matrik, dan tabel.28 

c. Penarikan kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dalam penilitian kualitatif merupakan 

temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa 

deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum 

jelas.29 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data diperlukan dalam penelitian sebagai 

bentuk pertanggungjawaban kepercayaan data. Pengecekan keabsahan data 

pada penelitian ini menggunakan triangulasi metode, yakni peneliti akan 

membandingkan data yang peneliti dapatkan dari wawancara dan 

dokumentasi untuk menguji kredibilitas data. Di samping itu, peneliti juga 

berdiskusi dengan teman sejawat untuk mempertegas kredibilitas data 

tersebut. Selanjutnya, data yang sudah kredibel tersebut akan penulis 

uraikan secara jelas dan sistematis agar penelitian ini memenuhi standar 

keteralihan (transferabilitas). Sementara untuk uji dependability dan 

 
27 Ibid., 247 
28 Ibid., 249 
29 Ibid., 253 



18 
 

 
 

confirmability peneliti meminta pembimbing dalam penelitian ini untuk 

memeriksa secara seksama keseluruhan proses peneliti dalam melakukan 

penelitian sekaligus mengaitkannya dengan hasil dari penelitian ini. 

8. Tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian kualitatif dengan salah satu ciri pokoknya 

peneliti menjadi sebagai alat penelitian, menjadi berbeda dengan tahap-

tahap penelitian nonkualitatif. Adapun tahapan penelitian dalam penelitian 

kualitatif dibagi menjadi tiga, yaitu: 

a. Tahap pra lapangan 

a) Menyusun rancang penelitian 

b) Memilih lapangan penelitian 

c) Mengurus perizinan 

d) Menjajagi dan menilai keadaan lapangan 

e) Memilih dan memanfaatkan informan 

f) Menyiapkan perlengkapan penelitian 

b. Tahap pekerjaan lapangan 

a) Memahami latar penelitian dan persiapan diri 

b) Memasuki lapangan 

c) Berperanserta sambil mengumpulkan data 

c. Tahap analisis data 

a) Menemukan tema dan merumuskan hipotesis 

b) Menganalisis data berdasarkan hipotesis 

G. Sistematika Pembahasan 
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Pembahasan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab yang 

masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang berkaitan dengan sistematika. 

Isi selengkapnya sebagai berikut: 

Bab I : Pendahuluan. Bab ini merupakan pola dasar dari keseluruhan isi 

skripsi yang terdiri dari: latar belakang masalah yang di 

dalamnya dideskripsikan problem akademik dalam penelitian ini, 

rumusan masalah yang terdiri dari pertanyaan untuk menjawab 

problem akademik dalam penelitian ini, tujuan penelitian yang 

merupakan deskripsi tujuan dalam penelitian ini, manfaat 

penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis dan praktis, telaah 

pustaka yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab II : Prosedur Dispensasi Nikah dalam Tinjauan Tata Laksana Hukum 

dan Maṣlaḥah. Bab ini membahas tentang teori tentang: 

dispensasi nikah, hukum acara perdata di Pengadilan Agama, dan 

maṣlaḥah 

Bab III : Kronologi dan Argumentasi Hakim dalam Penetapan Dispensasi 

Nikah. Bab ini membahas tentang data penelitian yang telah 

peneliti dapatkan dari sumber data. Adapun data tersebut terdiri 

dari data umum dan data khusus. Data umum berkaitan dengan 

profil lembaga pengadilan Agama Kabupaten Ngawi yang terdiri 

dari sejarah, visi misi dan motto, tugas pokok dan fungsi PA 

Ngawi, struktur organisasi pengadilan Agama Kabupaten Ngawi, 
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serta wilayah yuridiksi PA Ngawi. Sementara data khusus 

berkaitan dengan data utama dalam penelitian ini yang terdiri 

dari kronologi kasus dispensasi nikah dalam perkara 

No:006.pdt.p/2018/PA. Ngawi, dan dasar hukum argumen hakim 

dalam menetapkan dispensasi nikah dalam perkara 

No:006.pdt.p/2018/PA. Ngawi 

Bab IV : Analisis Tata Laksana Hukum dan Maṣlaḥahterhadap Putusan 

Hakim dalam Perkara Dispensasi Nikah. Bab ini merupakan 

analisis penulis terhadap kronologi perkara dispensasi nikah di 

Pengadilan Agama Ngawi dalam perkara No:006.pdt.p/2018/PA. 

Ngawi perspektif teori tata laksana hukum, dan analisis penulis 

terhadap argumen hakim dalam menetapkan dispensasi nikah 

perspektif maṣlaḥah. 

Bab V : Penutup. Bab ini membicarakan tentang penutup yang terdiri dari 

kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah 

dalam penelitian ini, dan juga saran yang penulis tujukan kepada 

para orang tua, remaja, dan hakim. 
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BAB II 

PROSEDUR DISPENSASI NIKAH  

DALAM TINJAUAN TATA LAKSANA HUKUM DAN MAṢLAḤAH 

 

A. Dispensasi Nikah 

1. Pengertian Dispensasi Nikah 

Dispensasi nikah merupakan pernikahan yang terjadi pada pasangan 

atau salah satu dari calon yang akan melangsungkan pernikahan tetapi 

belum mencapai usia standar pernikahan yang sudah ditetapkan dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Usia standar 

tersebut merupakan akumulasi dari kesiapan seseorang untuk 

melangsungkan suatu pernikahan yang juga berkaitan dengan aspek mental 

dan fisik.1 

2. Dispensasi dalam Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1975 

Dewasa ini ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian 

dispensasi terhadap perkawinan yang berlaku sejak disyahkannya Undang-

Undang Perkawinan secara lengkap diatur dalam Peraturan Menteri Agama 

Nomor 3 tahun 1975, yaitu: 

a. Pasal 12 menitik beratkan kepada dispensasi bagi anak yang belum 

mencapai umur minimum, yaitu: 

1) Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai; 

 
1 Palupi Widyaningsih, ”Penetapan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah 

Perspektif Asas Kemanfaatan dan Maṣlaḥah: Studi Penetapan di Pengadilan Agama Sukoharjo 

Tahun 2017”, Skripsi (Surakarta: Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2019), 50. 
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2) Seorang calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan belum 

mencapai umur 21 tahun dan harus mendapat izin sebagaimana 

dimaksud pasal 6 ayat 2, 3, 4 dan 5 UU No. 1 Tahun 1974.2 

b. Pasal 13 mengatur prosedur pemahaman dispensasi bagi anak yang 

belum mencapai umur minimum, yaitu: 

1) Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan 

calon isteri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan 

pernikahan harus mendapat dispensasi dari pengadilan agama; 

2) Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal 

ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada 

pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggalnya; 

3) Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan 

berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk 

memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama 

memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan; 

4) Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk 

memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.3 

3. Dispensasi Nikah dalam UU No. 1 tahun 1974 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

merupakan regulasi yang mengatur tentang hukum perkawinan di indonesia 

diantaranya mengatur tentang tujuan perkawinan, syarat perkawinan dan 

 
2 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), 40-41. 
3 Ibid., 41. 
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perihal lain mengenai perkawinan. Berikut merupakan uraian dari Undang-

Undang Nomor 1 pasal 6 dan 7 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

a. Pasal 6 

1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. 

2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencpai 

umur21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. 

3) Dalam hal salah seorang dri kedua orang tua telah meninggal 

duniaatau dalam kadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, 

maka izindimaksud ayat (2) pasal ini cukupdiperoleh dari orang tua 

yang masihhidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan 

kehendak. 

4) Dalam hal dari kedua orang telah meninggal dunia atau dalam 

keadaantidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin 

diperolehdari wali, orang yang memelihara ataukeluarga yang 

mempunyaihubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama 

merekamasih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan 

kehendaknya. 

5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang 

disebutdalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau 

lebihdiantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka 

pengadilandalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan 

melangsungkanperkawinan atas permintaan orang tersebut dapat 
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memberikan izinsetelah lebih dahulumendengar orang-orang tersebut 

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

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

berlakusepanjang hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itudari yang bersangkutan tidak menentukan lain.4 

b. Pasal 7 

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

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

belas) tahun. 

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

dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh 

kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. 

3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadan salah seorang atau keduan 

orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (40 Undang-Undang ini, 

berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal 

ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).5 

4. Prosedur Pengajuan Dispensasi Nikah 

Permohonan dispensasi nikah dapat diajukan ke Pengadilan Negeri 

bagi pemohon yang non-Islam dan ke Pengadilan Agama bagi Pemohon 

yang beragama Islam. Permohonan dispensasi harus dilampiri dengan surat 

pengantar dari atau diketahui oleh kepala Kelurahan/ Kepala Desa setempat 

dengan ketentuan telah memenuhi syarat. Setelah mendapatkan surat 

 
4 Ibid., 290. 
5 Ibid. 
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pengantar, pemohon datang ke pengadilan dengan membawa surat 

permohonan tertulis mengenai hal dispensasi yang memuat alasan-alasan 

permohonan dan dilengkapi dengan bukti-bukti dan syarat untuk 

mengajukan permohonan dispensasi nikah.6 

Adapun syarat pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan adalah 

sebagai berikut: 

a. Fotocopy KTP pemohon; 

b. Fotocopy kartu keluarga (bermaterai 6000, cap pos); 

c. Fotocopy surat nikah pemohon bermaterai 6000; 

d. Fotocopy ijazah anak bermaterai 6000; 

e. Surat penolakan dari KUA (asli) 

f. Surat permohonan yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Agama. 

g. Membayar panjar biaya perkara7 

B. Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama 

1. Pengertian Hukum Acara Perdata 

Adapun pengertian hukum acara perdata menurutWirjono 

Prodjodikoro yaitu rangkaian peraturan peraturan yang memuat cara 

bagaimana orang harus bertindak di muka  pengadilan dan cara bagaimana 

pengadilan itu harus bertindak, sama sama lain untuk melaksanakan 

berjalannya peraturan-peraturan hukum  perdata.8 Sementara itu, Abdul 

Manan berpendapat bahwa hukum acara perdata merupakan hukum yang 

 
6 Palupi Widyaningsih, “Penetapan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah”,  51. 
7 Ibid., 52. 
8 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 2. 
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mengatur  tentang bagaimana mengajukan gugatan kepada pengadilan 

agama, bagaimana pihak  tergugat mempertahankan diri dari gugatan 

penggugat, bagaimana para  hakim bertindak baik sebelum maupun sedang 

pemeriksaan dilaksanakan  serta bagaimana cara hakim memutus perkara 

yang diajukan oleh  penggugat tersebut dan bagaimana melaksanakan 

putusan tersebut sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang 

berlaku, sehingga hak dan kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam 

hukum perdata dapat berjalan sebagaimana mestinya.9 

2. Asas Hukum Acara di Pengadilan Agama 

Peradilan agama adalah peradilan perdata dan peradilan Islam di 

Indonesia, jadi pengadilan agama harus memperhatikan peraturan 

perundangundangan negara dan syariat Islam sekaligus. Oleh karena itu 

rumusanrumusan hukum acara peradilan agama diusulkan sebagai berikut: 

a. Prinsip personalitas ke-Islaman 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

menegaskan bahwa Peradilan Agama hanya mengadili mereka yang 

mengaku dirinya memeluk agama Islam. Orang yang beragama selain 

Islam, tidak tunduk dan tidak dapat dipaksakan tunduk kepada kekuasaan 

lingkuangan Peradilan Agama.10 

b. Prinsip persidangan terbuka untuk umum 

Menurut ketentuan Pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Tahun 

1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok kekuasaan Kehakiman bahwa 

 
9 Ibid. 
10 Ibid., 195 
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sidang pemeriksaan perkara perdata harus dilaksanakan dalam sidang 

terbuka untuk umum.11 

c. Prinsip persamaan hak dan kedudukan dalam persidangan 

Dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 

tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 58 

ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

disebutkan bahwa dalam mengadili pihak-pihak yang beperkara, 

pengadilan harus mengadili menurut hukum dan tidak membeda-bedakan 

orang. Dengan kata lain, pihak-pihak yang berperkara harus diperlakukan 

sama dan adil, masing-masing pihak harus diberi kesempatan yang sama 

dalam memberikan pendapatnya.12 

d. Prinsip hakim aktif memberi bantuan 

Dalam pasal 119 HIR dan Pasal 143 R.Bg ditentukan bahwa 

pemeriksaan perkara di depan sidang, hakim bertindak memimpin 

persidangan, yakni mengatur, mengarahkan, dan menentukan hukumnya. 

Hakim berperan aktif dari awal sampai akhir pemeriksaan.13 

e. Prinsip setiap beperkara dikenakan biaya 

Dasar hukum tentang biaya perkara adalah ketentuan pasal 121 

ayat (4) HIR dan Pasal 145 ayat (4) R.Bg. Dalam kedua peraturan ini 

dikemukakan bahwa setiap orang yang bermaksud memasukkan 

perkarannya ke pengadilan harus terlebih dahulu membayar uang muka 

 
11 Ibid., 197 
12 Ibid., 199. 
13 Ibid., 202 
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biaya perkara dan berapa habis biaya perkara secara keseluruhan akan 

diperhitungkan kemudian kalau perkara sudah selesai disidangkan.14 

f. Prinsip persidangan harus majelis 

Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 

tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dijelaskan 

bahwa susunan persidangan untuk semua badan peradilan harus majelis 

yang terdiri sekurang-kurangnya tiga orang.15 

3. Pengambilan Putusan 

Dari segi metodologi, para hakim di lingkungan Peradilan Agama 

dalam mengambil keputusan terhadap perkara yang diperiksa dan diadili 

hendaknya melalui proses tahapan-tahapan sebagai berikut: 

a. Perumusan masalah 

Perumusan masalah dari suatu perkara dapat disimpulkan dari 

informasi baik dari pemohon, termohon, dan lain sebagainnya. 

Perumusan pokok masalah dalam proses pengambilan keputusan oleh 

hakim merupakan kunci dari proses tersebut. Bila pokok masalah sudah 

salah rumusannya, maka proses selanjutnya juga akan salah. 

b. Pengumpulan data dalam proses pembuktian 

Setelah hakim merumuskan pokok masalahnya, kemudian hakim 

menentukan berkaitan dengan data yang dibutuhkan. Selanjutnya, data 

akan diolah guna menemukan fakta yang dianggap benar atau fakta yang 

dianggap salah. 

 
14 Ibid., 204 
15 Ibid., 206. 
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c. Analisa data untuk menemukan fakta 

Data yang telah diolah akan melahirkan fakta yang akan diproses 

lebih lanjut sehingga melahirkan suatu keputusan yang akurat dan 

benar.16 

d. Penemuan hukum dan penerapannya 

Setelah fakta yang dianggap benar ditemukan, selanjutnya hakim 

menemukan dan menerapkan hukumnya. Menemukan hukum tidak 

hanya sekedar mencari undang-undangnya untuk dapat diterapkan pada 

peristiwa yang konkrit, tetapi yang dicarikan hukumnya untuk diterapkan 

pada suatu peristiwa yang konkrit. 

e. Pengambilan keputusan 

Jika penemuan hukum dan penerapan hukum telah dilaksanakan 

oleh hakim, maka ia harus menuangkannya dalam bentuk tertulis yang 

disebut dengan putusan.17 

C. Tinjauan Maṣlaḥah 

1. Pengertian Maṣlaḥah 

Maṣlaḥahsecara etimologi berasal dari kata ṣalaḥa dengan 

penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti baik, lawan dari 

kata buruk atau rusak. Ia adalah maṣdar dengan arti kataṣalāḥa, yaitu 

manfaat atau terlepas daripadanya kerusakan. Pengertian maṣlaḥahdalam 

Bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan 

manusia. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang 

 
16 Ibid., 286-287. 
17 Ibid., 288-289. 
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bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti 

menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau 

menghindarkan seperti menolak kemudlaratan atau kerusakan. Jadi setiap 

yang mengandung manfaat bisa disebut dengan maṣlaḥah. Dengan begitu 

maṣlaḥahmengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan 

kemaslahatan dan menolak atau menghindari kemudlaratan.18 Senada 

dengan hal itu, Imam al-Ghazali berpendapat bahwa maṣlaḥahsecara bahasa 

berarti meraih manfaat atau menghindarkan kemudlaratan (bahaya). 

Sementara itu, Izzudin bin Abdul Aziz menjelaskan bahwa maṣlaḥahdan 

mafsadah masing-masing terdiri dari empat macam, yaitu kelezatan, sebab-

sebabnya, kebahagiaan, dan sebab-sebabnya. Sedangkan al-mafsadah 

ialahpenderitaan, sebab-sebabnya, kedukaan, dan sebab-sebabnya.19 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas dapat diambil sintesis bahwa 

secara etimologi kata maṣlaḥahmengarah kepada bagaimana mendapatkan 

kemanfaatan dengan menjadikan kenikmatan dan kebahagiaan sebagai 

standar, serta menolak datangnya kemudlaratan yang terdiri dari 

kesengsaraan dan kedukaan. 

Secara terminologis, maṣlaḥah dapat diartikan sebagai sebuah manfaat 

yang dikehendaki oleh Allah swt untuk para hamba-Nya berupa 

pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, harta benda dengan tingkat 

signifikansi yang berbeda satu sama lain. Manfaat itu berarti suatu 

kenikmatan atau sesuatu yang dapat menjadi alat atau sarana untuk 

 
18 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid II (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009), 

345. 
19 Rahman Dahlan, Ushul Fiqh (Jakarta: Amzah, 2011), 305. 
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mencapai kenikmatan tersebut, begitu juga upaya mempertahankannya 

dengan menolak atau menghindari sesuatu yang merugikan.20 

2. Pembagian Maṣlaḥah 

Tujuan shara‘ dalam konteks maṣlaḥah menjadi payung untuk sesuatu 

yang dianggap baik dan buruk berdasar pertimbangan akal. Oleh karenanya 

upaya untuk mendatangkan kenikmatan dan menghindari kerusakan harus 

sejalan dengan tujuan yang ditetapkan shara‘. Larangan dalam meminum 

minuman keras misalnya, adanya larangan ini menurut akal sehat 

mengandung kebaikan karena dapat menghindarkan diri dari kerusakan akal 

dan mental. Hal ini telah sejalan dengan tujuan shara‘ dalam menetapkan 

haramnya minum minuman keras, yaitu untuk memelihara akal manusia 

sebagai salah satu dari lima prinsip pokok kehidupan manusia yang harus 

dipelihara. 

Kekuatan maṣlaḥah dapat dilihat dari segi tujuan shara‘ dalam 

menetapkan hukum yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung 

dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu: agama, jiwa, 

akal, keturunan, dan harta. Berikut klasifaksi maṣlaḥah dengan berbagai 

perspektif yang melingkupinya: 

a. Dari segi kekuatannya sebagai ḥujjahdalam menetapkan hukum, 

maṣlaḥah ada tiga macam, yaitu: 

1) Maṣlaḥah ḍarȗrȋyah adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat 

dibutuhkan oleh kehidupan manusia; artinya kehidupan manusia tidak 

 
20 Malthuf Siroj, Paradigma Ushul Fiqh: Negosiasi Konflik antara Maṣlaḥah dan Naṣṣ 

(Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), 12. 
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punya arti bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada. Segala 

usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan 

lima prinsip tersebut adalah baik dalam tingkat ḍarȗrȋ. Karena itu 

Allah memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan 

kebutuhan pokok tersebut. Sebaliknya, segala usaha atau tindakan 

yang secara langsung menuju pada atau menyebabkan lenyap atau 

rusaknya satu di antara lima unsur pokok tersebut adalah buruk, 

karena itu Allah melarangnya. Meninggalkan dan menjauhi larangan 

Allah tersebut adalah baik dalam tingkat ḍarȗrȋ.Dalam hal ini Allah 

melarang murtad untuk memelihara agama; melarang membunuh 

untuk memelihara jiwa; melarang meminum minuman keras untuk 

memelihara akal; melarang berzina untuk memelihara keturunan; dan 

melarang mencuri untuk memelihara harta. 

2) Maṣlaḥah ḥājjiyah adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup 

manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dhoruri. Bentuk 

kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan 

pokok yang lima (ḍarȗrȋ), tetapi secara tidak langsung menuju kearah 

sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan 

kebutuhan hidup manusia. Maṣlaḥah ḥāĵiyah juga jika tidak terpenuhi 

dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung 

menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak 

langsung bisa mengakibatkan perusakan. 
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Contoh maṣlaḥah ḥāĵiyahadalah: menuntut ilmu agama untuk 

tegaknya agama; makan untuk kelangsungan hidup; mengasah otak 

untuk sempurnanya akal; melakukan jual beli untuk mendapatkan 

harsta. Semua itu merupakan perbuatan baik atau maṣlaḥah dalam 

tingkat ḥāji. 

3) Maṣlaḥah taḥsinīyah adalahmaṣlaḥahyang kebutuhan hidup manusia 

kepadanya tidak sampai tingkat ḍarȗrȋ, juga tidak sampai tingkat hāĵi; 

namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi 

kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Maṣlaḥah dalam 

bentuk taḥsinītersebut juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok 

manusia.  

b. Dari adanya keserasian dan kesejalanan anggapan baik oleh akal itu 

dengan tujuan shara‘ dalam menetapkan hukum, ditinjau dari maksud 

usaha mencari dan menetapkan hukum, maṣlaḥah itu disebut juga dengan 

munāsibatau keserasian maṣlaḥah dengan tujuan hukum. Maṣlaḥah 

dalam artian munāsib itu dari segi pembuat hukum (shar’i) 

memerhatikannya atau tidak, maṣlaḥah terbagi kepada tiga macam, yaitu: 

1) Maṣlaḥah al-Mu’tabarah,yaitu maṣlaḥah yang diperhitungkan shar’i. 

Maksudnya, ada petunjuk shar’i, baik langsung maupun tidak 

langsung, yang memberikan penunjuk pada adanya maṣlaḥah yang 

menjadi alasan dalam menetapkan hukum. 

Dari langsung dan tidak langsungnya petunjuk dalil terhadap 

maṣlaḥah tersebut, maṣlaḥah terbagi dua: 
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a) Munāsib Mu’athir,yaitu adanya petunjuk langsung dari pembuat 

hukum (shar’i) yang memerhatikan maṣlaḥah tersebut. 

Maksudnya, ada petunjuk shara‘ dalam bentuk naṣṣṣatau 

ijmā’yang menetapkam bahwa maṣlaḥah itu dijadikan alasan dalam 

menetapkan hukum. 

Contoh dalil naṣṣ yang menunjuk langsung kepada maṣlaḥah, 

umpamanya tidak baiknya mendekati perempuan yang sedang haid 

dengan alasan haid itu adalah penyakit. Hal ini disebut maṣlaḥah 

karena menjauhkan diri dari kerusakan atau penyakit. Alasan 

adanya penyakit itu yang dikaitkan dengan larangan mendekati 

perempuan, disebut munāsib. Hal ini ditegaskan dalam Surat al-

Baqarah 2: 222: 

Contoh dalil yang menunjuk langsung kepada maṣlaḥah 

dalam bentuk ijmā‘, umpamanya menetapkan adanya kewalian 

ayah terhadap harta anak-anak dengan sebab belum dewasa. 

Adanya hubungan belum dewasa dengan hukum perwalian adalah 

maṣlaḥah atau munāsib. Dalam hal ini ijmā‘ sendiri yang 

mengatakan demikian. 

b) Munāsib Mulāim,yaitu tidak ada petunjuk langsung dari shara‘ 

baik dalam bentuk naṣṣ atau ijmā‘tentang perhatian shara‘ terhadap 

maṣlaḥah tersebut, namun secara tidak langsung ada. Misalnya 

dalam kasus berlanjutnya perwalian ayah terhadap anak gadisnya 

dengan alasan anak gadisnya itu belum dewasa. Belum dewasa ini 
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menjadi alasan bagi hukum yang sejenis dengan itu, yaitu 

perwalian dalam harta milik anak kecil. 

2) Maṣlaḥah al-mulghah,atau maṣlaḥah yang ditolak, yaitu maṣlaḥah 

yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh shara‘ 

dan ada petunjuk shara‘ yang menolaknya. Hal ini berarti akal 

menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan shara‘, namun 

shara‘ menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut 

oleh maṣlaḥah itu. Adapun contoh dalam konteks ini misalnya, di 

masa kini masyarakat telah mengakui emansipasi wanita untuk 

menyamakan derajatnya dengan laki-laki. Oleh karena itu, akal 

menganggap baik atau maṣlaḥah untuk menyamakan hak perempuan 

dengan laki-laki dalam memperoleh harta warisan. Hal ini pun 

dianggap sejalan dengan tujuan ditetapkannya hukum waris oleh Allah 

untuk memberikan hak waris kepada perempuan sebagaimana yang 

berlaku pada laki-laki. Namun hukum Allah telah jelas dan ternyata 

berbeda dengan apa yang dikira baik oleh akal itu, yaitu hak waris 

anak laki-laki adalah dua kali lipat hak waris anak perempuan. 

3) Maṣlaḥah al-mursalah,atau yang juga biasa disebut istiṣlāḥ,yaitu apa 

yang dipandang baik olehakal, sejalan dengan tujuan shara‘ dalam 

menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk shara‘ yang 

memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk shara‘ yang 

menolaknya.21 

 
21 Amir syarifudin, Ushul Fiqh Jilid II, 348-354. 
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3. Operasionalisasi Maṣlaḥah sebagai Metode Ijtihad 

Karakteristik hukum Islam yang bersendikan naṣṣ dan didukung 

dengan akal pikiran merupakan ciri khas yang membedakan hukum Islam 

dengan sistem hukum lainnya. Ijtihad memegang peranan signifikan dalam 

pembaruan dan pengembangan hukum Islam, sebagaimana terpantul dalam 

suatu ungkapan terkenal yang dikemukakan al-Syahrastani yang kemudian 

berkembang menjadi adagium di kalangan pakar hukum Islam: 

“Teks-teks naṣṣ itu terbatas sedangkan problematika hukum yang 

memerlukan solusi terus bergulir tanpa dapat ditahan, oleh karena itu 

diperlukan ijtihad untuk menginterpretasi naṣṣ yang terbatas itu agar 

berbagai masalah yang tidak dikemukakan secara eksplisit dalam naṣṣ 

dapat dicari solusinya” 

Dengan demikian, ijtihad sebagai suatu prinsip dan gerak dinamis 

dalam khazanah Islam merupakan aktivitas daya nalar yang dilakukan oleh 

para pakar hukum Islam dalam menggali hukum Islam. Lebih lanjut, Syaltut 

menyatakan bahwa ijtihad akan memberikan peluang kepada para ulama 

untuk memilih dan menciptakan aturan atau undang-undang dalam rangka 

mengatur urusan-urusan masyarakat Islam yang sesuai dengan perkembagan 

zaman. Dengan catatan tidak bertentangan dengan pokok-pokok shari’ah 

yang pasti (uṣȗl al-shari’ah al-qaṭȋyah). Dalam perspektif Syaltut, ijtihad 

dengan al-ra’y adalah mempersamakan hukum terhadap masalah yang tidak 

ada naṣṣnya, dengan masalah yang ada hukumnya dalam naṣṣ, termasuk 

dalam lingkup ra’y adalah penggunaan kaidah kuliyyah yang diserap dari 

naṣṣ terhadap masalah yang tidak ditunjuk naṣṣ. 
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Dalam konteks metode ijtihad (penalaran hukum), secara umum dapat 

dibagi kedalam tiga kategori. Pertama: Ijtihad bayanȋ, yaitu sebuah 

penalaran hukum yang berangkat dari semua kegiatan yang berkaitan 

dengan kajian kebahasaan (semantik). Kedua: Ijtihad qiyȃsȋ (analogi), yaitu 

usaha untuk menetapkan hukum Islam yang khususnya tidak terdapat dalam 

naṣṣ dengan cara menganalogikannya dengan kasus (peristiwa) hukum yang 

terdapat dalam naṣṣ karena adanya keserupaan hukum. Ketiga: Ijtihad 

istiṣlaḥȋ,yaitu suatu metode penalaran hukum yang mengumpulkan ayat-

ayat umum guna menciptakan prinsip universal untuk melindungi atau 

mendatangkan kemaslahatan. Karena pada dasarnya, esensi dari penetapan 

shari’ah adalah bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan. Prinsip-

prinsip tersebut disusun menjadi tiga tingkatan, yaitu ḍarȗrȋyah (kebutuhan 

primer), ḥāĵiyah(kebutuhan sekunder), dan taḥsinīyah (kebutuhan tersier). 

Prinsip-prinsip ini dideduksikan kepada persoalan yang ingin diselesaikan.22 

Dalam konteks metode maṣlaḥah(istiṣlaḥȋ), secara praktis banyak 

pakar yang merinci langkah operasional penggunaan metode iṣtislaḥȋ ini, 

salah satunya adalah Amir Syarifudin yang menjelaskan bahwa langkah 

berijtihad dengan menggunakan maṣlaḥahyaitu: a) Maṣlaḥahitu adalah 

maṣlaḥahyang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh 

akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan 

menghindarkan mudarat dari manusia secara utuh; b) Yang dinilai akal sehat 

sebagai suatu maṣlaḥahyang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud 

 
22 Muhammad Roy Purwanto, Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik Terhadap Konsep 

Maṣlaḥah Najmuddin al-Thufi  (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), 290-294. 
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dan tujuan shara‘dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan 

kemaslahatan bagi umat manusia; c) Yang dinilai akal sehat sebagai suatu 

maṣlaḥahyang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan shara‘dalam 

menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil shara‘yang telah ada, 

baik dalam bentuk naṣṣal-Qur’an dan sunnah, maupun ijmā‘ulama’ 

terdahulu; d) Maṣlaḥahitu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang 

seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan 

berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk 

menghindarkan umat dari kesulitan.23 Senada dengan pendapat di atas, 

Abubakar berpendapat bahwa penalaran istiṣlaḥȋah harus memenuhi empat 

syarat: Pertama, penalaran tersebut harus bertumpu pada pertimbangan 

maṣlaḥah (tepatnya maṣlaḥah yang hakiki); Kedua, maṣlaḥah yang ada 

dalam perbuatan itu harus sejalan dengan maslahat yang ada di dalam naṣṣ; 

Ketiga, kesejalanan antara maṣlaḥah tersebut dalam syarat yang kedua 

diperoleh melalui langkah-langkah tertentu; Keempat, kesimpulan yang 

diambil adalah untuk menemukan atau memberikan hukum shara‘ atas 

sesuatu perbuatan (hukum), atau membuat definisi (konsepsi) atas sesuatu 

perbuatan (hukum).24

 
23 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh II, 359-360. 
24 Al Yasa’ Abubakar, Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul 

Fiqh (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 72. 
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BAB III 

KRONOLOGI DAN ARGUMENTASI HAKIM  

DALAM PENETAPAN DISPENSASI NIKAH  

(Studi Kasus dalam Putusan Perkara Nomor: 006.pdt.p/2018/PA.Ngw) 

 

A. Profil Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi 

1. Sejarah 

Nama Ngawi berasal dari kata "awi" atau "bambu" yang selanjutnya 

mendapat tambahan huruf sengau “ng” menjadi “ngawi”. Apabila 

diperhatikan, di Indonesia khususnya jawa, banyak sekali nama-nama 

tempat (desa) yang dikaitkan dengan flora, seperti : Ciawi, Waringin Pitu, 

Pelem, Pakis, Manggis dan lain-lain. Demikian pula halnya dengan Ngawi 

yang berasal dari “awi” menunjukkan suatu tempat yaitu sekitar pinggir 

bengawan Solo dan bengawan Madiun yang banyak tumbuh pohon “awi”. 

Tumbuhan “awi” atau “bambu” mempunyai arti yang sangat bernilai. 

Dalam kehidupan sehari-hari bambu bagi masyarakat desa mempunyai 

peranan penting apalagi dalam masa pembangunan ini. ”Awi” atau ”bambu” 

dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia mempunyai nilai 

sejarah, yaitu dalam bentuk ”bambu runcing” yang menjadi salah satu 

senjata untuk melawan dan mengusir penjajah yang tenyata senjata dari 

”bambu” ini ditakuti dari pihak lawan (digambarkan yang ”terkena” akan 

menderita sakit cukup lama dan ngeri).1 

 
1 Data dari Web Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi, “Sejarah Pengadilan Agama 

Ngawi” dalam http://web.pa-ngawi.go.id/en/tentang-pengadian/sejarah-pengadilan (diakses pada 

14 Oktober 2019, jam 20.00) 
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Pada masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia ini ada juga 

”bambu runcing” yang dikenal dan disebut dengan ”Geranggang Parakan”. 

Dengan demikian jelaslah bahwa ”ngawi” berasal dari ”awi” atau ”bambu”, 

Sekaligus menunjukkan lokasi Ngawi sebagai ”desa” di pinggir Bengawan 

Solo dan Bengawan Madiun. Berdasarkan penelitian benda-benda kuno, 

menunjukkan bahwa di Ngawi telah berlangsung suatu aktifitas keagamaan 

sejak pemerintahan Airlangga dan rupanya masih tetap bertahan hingga 

masa akhir Pemerintahan Raja Majapahit. Fragmen-fragmen Percandian 

menunjukkan sifat kesiwaan yang erat hubungannya dengan pemujaan 

Gunung Lawu (Girindra), namun dalam perjalanan selanjutnya terjadi 

pergeseran oleh pengaruh masuknya Agama Islam serta kebudayaan yang 

dibawa Bangsa Eropa khususnya belanda yang cukup lama menguasai 

pemerintahan di Indonesia, disamping itu Ngawi sejak jaman prasejarah 

mempunyai peranan penting dalam lalu lintas (memiliki posisi geostrategis 

yang sangat penting).2 

Dalam konteks Pengadilan Agama Ngawi, secara historis dimulai 

pada tahun 1882 dengan berdasar pada stbl. 1882 Nomor: 152 tanggal 19 

Januari 1882 (kemudian diadakan perubahan berdasarkan stbl. 1937 Nomor: 

116 dan penambahan penambahan dengan stbl 1937 Nomor: 610). Adapaun 

yang memprakarsai pembentukan Pengadilan Agama Ngawi, adalah Imam 

Dipuro sekaligus  terpilih dan ditetapkan sebagai Ketua Pengadilan Agama 

Ngawi. Masa ini (Hindia Belanda) sampai dengan tahun 1942 Pengadilan 

 
2 Ibid.  
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Agama Ngawi dengan nama Priesterraad Organisation, administratif dan 

finansial berada dibawah Departemen Kehakiman (Departement 

Vanyustitie), pada masa pendudukan Jepang (1942 – 1945), dengan nama 

Sooryo Hooin dibawah urusan Kehakiman Gusaikanbu, masa sesudah 

Proklamasi 17 Agustus 1945 sampai dengan 24 Maret 1946 dengan nama 

Pengadilan Agama kembali dibawah departemen Kehakiman dan mulai 

tanggal 25 Maret 1946 diserahkan kepada Departemen Agama 

(Ditbinbapera). Adapun tekhnis yuridis dibawah yuridiksi Pengadilan 

Tinggi Agama Cabang Surabaya dahulu Mahkamah Islam Tinggi (MIT) 

Cabang Surabaya.3 

2. Visi, Misi dan Motto Lembaga 

Visi 

Terwujudnya kesatuan hukum dan aparatur pengadilan agama Ngawi 

yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel menuju badan peradilan 

indonesia yang agung. 

Misi 

Adapun misi dari pengadilan Agama Kabupaten Ngawi adalah: 

a. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama Ngawi 

b. Meningkatkan Pengawasan dan Pembinaan sebagai upaya 

menciptakan   kualitas sumber daya manusia di Pengadilan Agama 

Ngawi 

 
3 Ibid. 
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c. Memberikan pelayanan publik yang prima dan keterbukaan informasi di 

bidang hukum kepada Masyarakat 

d. Mewujudkan kesatuan pola tindak dan pola kerja sehingga diperoleh 

kepastian hukum bagi Masyarakat 

Motto 

Adapun motto lembaga pengadilan Agama Kabupaten Ngawi adalah: 

“SUKSES” (Santun, Unggul, Keadilan, Senyum,Energik, Sempurna).4 

3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Ngawi 

a. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan 

deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya; 

b. Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum 

Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta 

sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 

1989 tentang Peradilan Agama; 

c. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi 

dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya; 

d. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan 

bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi; 

e. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di 

lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan 

kecuali biaya perkara); 

 
4 Data dari Web Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi, “Visi dan Misi Pengadilan Agama 

Ngawi” dalam http://web.pa-ngawi.go.id/en/tentang-pengadian/visi-dan-misi (diakses pada 14 

Oktober 2019, jam 20.15) 
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f. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan 

pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang 

beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana 

diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama; 

g. Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, 

pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.5 

4. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Ngawi 

Gambar I. Wilayah Yuridiski Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi6 

 

 

 

 

 

Sumber: Data dari Web Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi 

Yurisdiksi Pengadilan Agama Ngawi terdiri atas 19 (sembilan belas) 

kecamatan dan 217 Desa/ Kelurahan, yaitu: 

a. Kecamatan Ngawi yang terdiri atas 16 Desa, yaitu: Ngawi, Mangunharjo, 

Kandangan, Karangsari, Margomulyo, Beran, Jururejo, Grudo, 

 
5 Data dari Web Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi, “Tupoksi Pengadilan Agama 

Ngawi” dalam http://web.pa-ngawi.go.id/en/tentang-pengadian/tupoksi (diakses pada 14 Oktober 

2019, jam 20.30) 
6 Data dari Web Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi, “Wilayah Yuridiksi Pengadilan 

Agama Ngawi” dalam http://web.pa-ngawi.go.id/en/tentang-pengadian/wilayah-yurisdiksi (diakses 

pada 14 Oktober 2019, jam 20.40) 
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Watualang, Kartoharjo, Karangtengah Prandon, Kerek, Banyuurip, 

Karangtengah, Ketanggi, Pelem. 

b. Kecamatan Pitu yang terdiri atas 10 Desa, yaitu: Pitu, Kalang, 

Dumplengan, Selopuro, Karanggenang, Ngancar, Cantel, Papungan, 

Banjarbanggi, Bangunrejolor. 

c. Kecamatan Paron yang terdiri atas 14 Desa, yaitu: Paron, Gentong, 

Babatan, Kedungputri, Tempuran, Dawu, Semen, Jambangan, Teguhan, 

Sirigan, Jeblongan, Ngale, Gelung, Kebon. 

d. Kecamatan Geneng yang terdiri atas 13 Desa, yaitu: Geneng, 

Keraswetan, Keniten, Tambakromo, Tepas, Sidorejo, Baderan, 

Kasreman, Kersikan, Klitik, Kersoharjo, Klampisan, Dempel. 

e. Kecamatan Gerih yang terdiri atas 5 Desa, yaitu: Gerih, Randungsongo, 

Widodaren, Keraskulon, Guyung. 

f. Kecamatan Padas yang terdiri atas 12 Desa, yaitu: Padas, Banjaransari, 

Bendo, Tambakromo, Tungkulrejo, Bintoyo, Sukowiyono, Munggut, 

Pacing, Kedungprahu, Sambiroto, Kwadunganlor. 

g. Kecamatan Kasreman yang terdiri atas 8 Desa, yaitu: Jatirejo, Cangkan, 

Karangmalang, Gunungsari, Kasreman, Legokkulon, Tawun, Kiyonten. 

h. Kecamatan Pangkur yang terdiri atas 9 Desa, yaitu: Pangkur, Babadan, 

Pohkonyol, Sumber, Gandri, Warungtengah, Ngompro, Paras, Pleset. 

i. Kecamatan Kedunggalar terdiri atas 12 Desa, yaitu: Kedunggalar, Begal, 

Wonorejo, Katikan, Pelangkidul, Jatigembol, Pelangor, Bangunrejokidul, 

Jenggrik, Wonokerto, Gemarang, Kawu. 
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j. Kecamatan Karangjati terdiri atas 17 Desa, yaitu: Karangjati, 

Campursari, Danguk, Gembol, Ringinanom, Sembung, Sidorejo, 

Dungmiri, Brangol, Sidokerto, Jatipuro, Puhti, Legundhi, Rejomulyo, 

Rejuno, Plosolor, Sawo. 

k. Kecamatan Kwadungan terdiri atas 12 Desa, yaitu: Kwadungan, 

Warukkalong, Karangsono, Kendung, Dinden, Purwosari, Tirak, 

Sumengko, Pojok, Simo, Buduk, Mojomanis. 

l. Kecamatan Widodaren terdiri atas 13 Desa, yaitu: Widodaren, 

Kedunggudel, Sekarputih, Kayutrejo, Sidolaju, Karangbanyu, 

Gendingan, Kauman, Sidomakmur, Walikukun, Banyubiru, Sekaralas, 

Tanon. 

m. Kecamatan Mantingan terdiri atas 5 Desa, yaitu: Mantingan, Pengkol, 

Kedungharjo, Pakah, Sambirejo, Tambakboyo. 

n. Kecamatan Ngrambe yang terdiri atas 14 Desa, yaitu: Setono, Wakah, 

Tawangrejo, Sambirejo, Manisharjo, Sidomulyo, Bebadan, Krandegan, 

Pucangan, Cepoko, Mandiro, Ngrambe, Hargomulyo, Giriharjo. 

o. Kecamatan Sine yang terdiri atas 13 Desa, yaitu: Sine, Pocol, Wonosari, 

Pandansari, Girikerto, Ngrendeng, Jagir, Kauman, Gendol, Sumberejo, 

Sumbersari, Kuniran, Tulakan. 

p. Kecamatan Kendal yang terdiri atas 10 Desa, yaitu: Kendal, Karangrejo, 

Simo, Ploso, Sidorejo, Patalan, Majasem, Dadapan, Karanggupito, 

Gayam. 
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q. Kecamatan Jogorogo yang terdiri atas 12 Desa, yaitu: Jogorogo, Soco, 

Talang, Macanan, Brubuh, Dawung, Tanjungsari, Umbelrejo, Kletekan, 

Jaten, Girimulyo, Ngrayudan. 

r. Kecamatan Karanganyar yang terdiri atas 8 Desa, yaitu: Karanganyar, 

Jatimulyo, Sekarjati, Bangunrejo, Sriwedari, Mengger, Gembol, Pandean. 

s. Kecamatan Bringin yang terdiri atas 12 Desa, yaitu: Bringin, 

Sumberbening, Mojo, Krompol, Dero, Legowetan, Dampit, Suruh, 

Kenongorejo, Gandong, Legowetan, Boan.7 

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi 

Adapung struktur organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi 

sebagai berikut: 

No Nama Jabatan 

1 Drs. Muslim, S.H., M.H. Ketua 

2 Zahri Muttaqin S.Ag., M.HES. Panitera 

3 Drs. Khusnul Salim Wakil Panitera 

4 Sutji Eny Lestari, S.H. Sekretaris 

5 Drs. Suwarto, M.H Hakim 

 

 

6 Dr. Drs. H. Mudzakkir, M.HI 

7 Drs. Munatsir, M.HP. 

8 Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H 

9 Arwin Subahar Panitera Muda Permohonan 

10 Moch Muchlis Nurhadi Staff Panitera Muda 

 
7 Ibid. 
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11 Sudarminto Permohonan 

10 Hj. Inatun, S.H Panitera Muda Gugatan 

11 Sofatu Rosidah Staff Panitera Muda Gugatan 

12 Siddiq Nur Iman 

13 Santoso Budi, A.Md 

14 Hidayat Mursito, S.H Panitera Muda Hukum 

15 Rubani Staff Panitera Muda Hukum 

17 Dandy Murtadlo 

18 Hidayat Mursito, S.H Panitera Pengganti 

19 Khoirurrozi, S.Sy 

20 Arwin Subahar S.H 

21 Hj. Inatun, S.H 

22 Laily Ekawati F, S.H 

23 Ridwan, S.H 

24 Sutopo, S.H 

25 Hj. Inatun, S.H Jurusita/Jurusita Pengganti 

26 Ridwan, S.H 

27 Sutopo, S.H 

28 Khoirurrozi, S.Sy 

29 Agus Widyanto, S.HI 

30 Sofatu Rosidah 

31 Moh. Muchlis Nurhadi 
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32 Agus Widyanto, S.HI 

33 Berti Yusti Ekasari, A.Md 

34 Laily Ekawati S.H 

35 Agus Widyanto, S.HI Kasubag Perencanaan, IT dan 

Laporan 

36 Alif Syarifudin, S.H Staff Kasubag Perencanaan, IT 

dan Laporan 

37 Ridwan, S.H Kasubag Kepegawaian 

Organisasi dan Tata Laksana 

38 Chalwan Syafingi, S.HI Staff Kasubag Kepegawaian 

Organisasi dan Tata Laksana 

39 Wakid Ariyadi, S.Sos. S.H Kasubag Umum dan Keuangan 

40 H. Umbar Muchsid Staff Kasubag Umum dan 

Keuangan 41 M. Anas Zainur R, S.Kom 

42 Sudarsono  

43 Angkat 

Sumber: Data dari Web Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi 

Secara keseluruhan anggota organisasi Pengadilan Agama 

Kabupaten Ngawi terdiri dari 36 Anggota. Setiap anggota mempunyai 

tugas dan peran yang telah ditentukan. Kendati demikian, ada beberapa 

anggota yang mempunyai peran dan fungsi ganda secara struktural. Hal 

itu diformulasikan untuk mengantisipasi kekurangan anggota dalam 
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organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi pada tahun 2019/2020 

ini.8 

B. Kronologi Perkara Dispensasi Nikah Dalam Putusan 

Nomor:006.pdt.p/2018/PA.Ngawi 

Perkara dispensasi nikah dalam putusan nomor 006.pdt.p/2018/PA.Ngw. 

diawali dari pengajuan rencana nikah yang diajukan oleh pemohon (ibu 

kandung calon mempelai laki-laki) kepada kantor urusan agama Kecamatan 

Pitu Kabupaten Ngawi. Kendati demikian, rencana perkawinan anak pemohon 

dengan calon isterinya ditolak oleh pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Pitu Kabupaten Ngawi dengan alasan usia anak pemohon belum mencapai 

batas minimal usia perkawinan. Surat penolakan tersebut dikeluarkan pada 

tanggal 23 Januari 2018 dengan Nomor: B-10/Kua.13.15.14/PW.01/I/2018. 

Selanjutnya, kantor urusan agama kemudian menindak lanjutinya dengan 

memberikan arahan untuk meminta surat dispensasi ke Pengadilan Agama 

Kabupaten Ngawi agar termohon tetap dapat melangsungkan pernikahan 

kendati masih dibawah umur. Selanjutnya, pemohon mengajukan permohonan 

surat dispensasi nikah di pengadilan agama Kabupaten Ngawi yang secara 

administratif secara resmi pada tanggal 26 Januari 2018. Berikut deskripsi 

lengkap surat penetapan dispensasi nikah tersebut dengan Nomor 

006.pdt.p/2018/PA.Ngw: 

1. Kasus Posisi 

 
8 Data dari Web Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi, “Struktur Organisasi Pengadilan 

Agama Ngawi” dalam http://web.pa-ngawi.go.id/en/tentang-pengadian/struktur-organisasi (diakses 

pada 14 Oktober 2019, jam 20.50) 



50 
 

 
 

Pemohon Asli, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah 

tangga, tempat tinggal di Ngawi.9 

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 

Januari 2018 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah, yang telah 

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi dengan 

register perkara nomor 006.pdt.p/2018/PA.Ngw, dengan dalil-dali sebagai 

berikut: 

a. Bahwa anak pemohon yang bernama Ramadhan Rahul Priyambada pada 

saat ini berumur 15 tahun 2 bulan atau masih berada di bawah umur 

sehingga tidak cakap untuk bertindak sendiri di depan hukum, oleh 

karenanya maka pemohon mewakili untuk kepentingan hukum bagi anak 

tersebut. 

b. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik 

menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan 

yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon 

belum mencapai 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah 

ditolak oleh kantor urusan agama Kabupaten Ngawi dengan surat 

Nomor:B-10/Kua.13.15.14/PW.01/I/2018. 

c. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena 

keduanya telah saling kenal dan saling mencintai sejak kurang lebih 2 

tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, bahkan 

calon isteri telah hamil kurang lebih 29 minggu. 

 
9 Data dari Surat Putusan Perkara Nomor 006.pdt.p/2018/Pengadilan Agama Kabupaten 

Ngawi. 
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d. Bahwa antara anak pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada 

larangan untuk melakukan pernikahan.10 

e. Bahwa anak pemohon berstatus jejaka dan telah akil baligh serta sudah 

siap untuk menjadi suami.11 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua 

Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi segera memeriksa dan mengadili 

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai 

berikut: 

2. Primeir 

a. Mengabulkan permohonan Pemohon;  

b. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon (Ramadhan Rahul 

Priyambada) untuk menikah dengan calon isteri (Wulan Aprilia Dwi 

Purwati);  

c. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara 

ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;12 

3. Subsideir 

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang 

seadil-adilnya. 

Bahwa Pemohon hadir di persidangan kemudian Majelis Hakim telah 

berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, agar menunda perkawinan 

anak Pemohon hingga umur anak Pemohon cukup untuk melaksanakan 

perkawinan, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya untuk segera 

 
10 Ibid  
11 Ibid.  
12 Ibid.  
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menikahkan anaknya, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan 

membacakan surat permohonan Pemohon.  

Bahwa Pemohon dalam persidangan, telah memberikan keterangan 

secukupnya, dan meneguhkan permohonannya untuk tetap akan 

menikahkan anaknya.  

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan bahwa 

mereka akan bertanggung jawab atas pembinaan calon mempelai berdua 

dalam mengarungi rumah tangga baik secara moril maupun materiil.  

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Ramadhan Rahul 

Priyambada anak dari Pemohon dan calon isterinya Wulan Aprilia Dwi 

Purwati, masing-masing telah datang sendiri dipersidangan dan telah 

memberikan keterangan dihadapan Majelis Hakim dengan mengatakan 

bahwa calon isteri anak Pemohon telah hamil 28 minggu (7 bulan), 

keduanya siap untuk menjadi suami isteri yang saling mencintai, 

bertanggung jawab satu sama lain dan kepada anak-anaknya kelak 

dikemudian hari.13 

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan 

alat bukti berupa:   

a. Surat: 

1. Foto copy KTP  An. Pemohon, nomor. 3521096804790002  tanggal 

09 September 2015, kode P.1; 

 
13 Ibid.  
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2.  Foto copy Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi Nomor: B-10/Kua.13.15.14/ 

PW.01/I/2018 tanggal 23 Januari 2018, kode P.2;  

3. Fotocopy Kartu Keluarga An. Andri Kristanto, nomor. 

3521092407120001, tanggal 04 Oktober 2017, kode P.3;  

4. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama Ramadhan Rahul 

Priyambada, dari Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil 

Kabupaten Ngawi Nomor: 2123/2005 tanggal 28 Februari 2005, kode 

P.4; 

5. Foto copy Surat Keterangan Dokter  dari dr. Sigit Darmadi Sp.OG, 

tanggal 19 Januari 2018, kode P.5;14 

b. Saksi 

a) SAKSI I, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat 

tinggal di   Kabupaten Ngawi, telah memberikan keterangan sebagai 

berikut; 

1) Bahwa saksi adalah paman calon isteri anak Pemohon ;  

2) Bahwa Pemohon bermaksud mohon penetapan Dispensasi Kawin 

bagi anaknya yang bernama Ramadhan Rahul Priyambada yang 

akan menikah dengan calon istrinya bernama Wulan Aprilia Dwi 

Purwati karena anak Pemohon belum cukup umur untuk kawin, 

baru berumur 15 tahun;  

 
14 Ibid.  
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3) Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah 

demikian erat bahkan calon isteri anak Pemohon sudah hamil 28 

minggu hasil hubungan dengan anak Pemohon;  

4) Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada 

hubungan mahrom atau sepersusuan, sehingga tidak ada halangan 

untuk melangsungkan perkawinan.  

5) Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka sedangkan calon istrinya 

berstatus perawan, dan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain; 

6) Bahwa anak Pemohon bekerja membantu orang tuanya di rumah;15 

b) SAKSI II, umur 62 tahun, agama Islam, Pekerjaan pegawai pos, 

tempat tinggal di   Kabupaten Ngawi,telah memberikan keterangan 

sebagai berikut; 

1) Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon; 

2) Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama 

Ramadhan Rahul Priyambadadengan calon isterinya bernama 

Wulan Aprilia Dwi Purwati, namun KUA   menolak karena usia 

anak Pemohon baru berumur 15 tahun; 

3) Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah 

demikian erat bahkan calon isterinya sudah hamil 28 Minggu hasil 

hubungan dengan anak Pemohon;  

 
15 Ibid.  
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4) Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada 

hubungan mahrom atau sepersusuan, sehingga tidak ada halangan 

untuk melangsungkan perkawinan. 

5) Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka sedangkan anak saki 

berstatus perawan, dan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;  

6) Bahwa anak Pemohon belum bekerja;16 

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang 

pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon segera diputuskan;  

Bahwa untuk meringkas penetapan ini maka berita acara pemeriksaan 

perkara ini telah termasuk dan merupakan bagian tak terpisahkan dari 

penetapan ini. 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon 

sebagaimana terurai diatas. 

Menimbang bahwa Pemohon hadir di persidangan kemudian Majelis 

Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar menunda 

perkawinan anaknya hingga umur anak Pemohon cukup untukmelaksanakan 

perkawinan, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya untuk segera 

menikahkan anaknya, 

Menimbang bahwa Pemohon telah memberikan keterangan seperti 

diuraikan tersebut diatas.  

 
16 Ibid.  
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Menimbang bahwa Pemohon telah memberikan keterangan seperti 

diuraikan tersebut diatas dan telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.5;  

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup serta 

telah dinazagelen di Kantor Pos, hal mana sesuai pasal 2 ayat (1) huruf (a) 

dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai 

Jo.pasal 1 huruf (a) dan (f) dan pasal 2 ayat (1) Peratutan Pemerintah Nomor 

24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan dengan aslinya 

sesuai pasal 1888 KUH Perdata, sehingga dapat diterima untuk 

dipertimbangkan lebih lanjut;  

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang 

berwenang, berdasarkan pasal 165 HIR, bukti tersebut mempunyai nilai 

pembuktian yang sempurna dan mengikat kedua belah pihak;  

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, merupakan tempat dimana 

anak Pemohon akan menikah, dan merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan 

Agama Ngawi, maka terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, 

Pengadilan Agama Ngawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili 

permohonan Pemohon tersebut;  

Menimbang bahwa bukti berdasarkan P.3, dan P.4, terbukti bahwa 

Pemohon merupakan orang tua Ramadhan Rahul Priyambada, sehingga 

Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara ini;17 

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa pejabat 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi telah menolak 

 
17 Ibid.  
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rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon isterinya dengan alasan 

usia anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan. 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, anak Pemohon lahir pada 

tanggal 17 Nopember 2002, sehingga pada saat ini anak Pemohon baru 

berusia 15 tahun 3 bulan. Sedang usia perkawinan menurut peraturan 

perundang-undangan untuk laki-laki adalah 19 tahun. Dengan 

demikianterbukti bahwa anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia 

perkawinan, sehingga penolakan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Pitu Kabupaten Ngawi tersebut cukup beralasan; 

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5, terbukti calon isteri anak 

Pemohon hamil 28 Minggu hasil hubungan dengan anak Pemohon. 

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi, 

Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di persidangan secara 

terpisah (seorang demi seorang) dengan mengangkat sumpah sesuai 

ketentuan pasal 144 HIR dan pasal 147 HIR, karenanya saksisaksi tersebut 

telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sehingga mempunyai nilai 

pembuktian;18 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan 

oleh Pemohon, terbukti bahwa hubungan anak Pemohon dan calon isterinya 

sudah sedemikian erat bahkan calon isterinya telah hamil 28 Minggu hasil 

hubungan dengan anak Pemohon, dan antara keduanya tidak ada hubungan 

keluarga atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi dilangsungkannya 

 
18 Ibid.  
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perkawinan antara keduanya, juga saat ini calon isteri anak Pemohon tidak 

sedang dalam pinangan laki-laki lain.19 

Menimbang, bahwa walaupun anak Pemohon masih berusia 15 tahun 

3 bulan, namun anak Pemohon sudah terlihat dewasa, sehingga menurut 

Majelis anak Pemohon sudah mampu memikul tanggung jawab sebagai 

seorang suami; 

Menimbang, bahwa hubungan anak Pemohon dan calon isterinya 

sudah demikian erat, bahkan calon isterinya telah hamil 28 Minggu, 

sehingga jika keduanya tidak segera dinikahkan akan membawa mafsadat 

yang lebih besar bagi keduanya, terutama bagi anak yang akan dilahirkan. 

Dalam keadaan yang demikian, menolak mafsadat (kerusakan) harus 

diutamakan dari pada menarik kemaslahatan. Sebagaimana qaidah ushul 

fiqih yang menyatakan: 

 درءۡاملفاسدۡمقدمۡعلىۡجلبۡاملصاحل
Artinya : (bahwa menolak kerusakan harus didahulukan dari pada meraih 

kebaikan) 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 

diatas dihubungkan dengan asas maslahah-mursalah, maka permohonan 

Pemohon telah beralasan, Oleh karenanya permohonan tersebut patut 

dikabulkan. 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, KUA Kecamatan Pitu 

Kabupaten Ngawi menolak dengan alasan persyaratan kurang, dengan 

 
19 Ibid  
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demikian, KUA   Kabupaten Ngawi dapat melaksanakan perkawinan antara 

Ramadhan Rahul Priyambadadengan Wulan Aprilia Dwi Purwati  binti 

Kadimin; 

Menimbang bahwa, karena perkara ini termasuk dalam bidang 

perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon (ps. 89 ayat 1 

Undang-undang No.7 tahun 1989, Undang-undang No.3 tahun 2006, 

Undang-undang No.50 tahun 2009).20 

Memperhatikan ketentuan hukum syara' yang berlaku dan peraturan 

perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini. 

MENETAPKAN 

a. Mengabulkan permohonan pemohon 

b. Memberikan dispensasi nikah kepada anak pemohon yang bernama 

Ramadhan Rahul Priyambada dengan calon isterinya yang bernama 

Wulan Aprilia Dwi Purwati, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu, 

Kabupaten Ngawi. 

c. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar 

Rp. 166.000,- (Setatus enam puluh enam ribu rupiah).21 

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 21 

Februari 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Tsany 1439 

Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Lulu’ Rodiyah sebagai ketua Majelis, dan 

Drs. Suwarto, M.H.  dan Drs. Muntasir, M.HP. keduanya Hakim 

Anggota dengan dibantu oleh Hj. Inatun, S.H. sebagai panitera pengganti 

 
20 Ibid  
21 Ibid  
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dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis 

dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim 

Anggota tersebut, Panitera Pengganti, dan Pemohon.22 

 

C. Dasar Hukum Argumen Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Nikah 

Pada Perkara Nomor 006.pdt.p/2018/PA.Ngawi 

Pemberian surat dispensasi nikah oleh hakim pada pemohon dengan surat 

perkara nomor 006.pdt.p/2018/PA.Ngw didasari oleh mashlahat. Dalam 

perkara tersebut, pemberian dispensasi nikah lebih akan dapat memberikan 

maslahat dan dapat menghalangi atau mengurangi terjadinya madharat yang 

melingkupi calon mempelai. Hal ini sebagaimana penjelasan pak Warto berikut 

ini: 

”Prinsipnya ya maslahat mas. Bila dirasa pemberian dispensasi nikah 

tersebut lebih membawa maslahat kepada calon mepelai, maka Majlis 

Hakim pasti akan memberikan surat dispensasi nikah tersebut. 

Sebaliknya, bila dirasa pemberian dispensasi nikah lebih banyak 

mendatangkan madlaratnya maka Majlis Hakim tidak akan mengeluarkan 

surat tersebut.” 23 

Maslahat yang melingkupi pemberian dispensasi nikah di antaranya 

berkaitan dengan mereduksi potensi terjadinya perbuatan yang dilarang oleh 

syariat lagi (misalnya zina, aborsi, bunuh diri),dan keselamatan janin yang 

berada di kandungan calon isteri. Selain itu, dapat menghindari gangguan yang 

bersifat psikologis maupun sosiologis. Hal ini sebagaimana penjelasan pak 

Warto berikut ini: 

“yang penting itukan selain faktor agama juga untuk menjaga 

keselamatan jabang bayi yang berada dalam kandungannya itu. khawatire 

 
22 Ibid. 
23Warto, Hasil Wawancara, Ngawi. 10 Oktober 2019. 
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mas, klaw tidak segera diberikan dispen nikah itu nanti ibunya kan 

kepikiran terus, jadikan ini membahayakan buat kesehatan janin. Bisa-

bisa malah keguguran. Belum lagi omongan tetangga samping kanan-kiri 

itu mas. Klaw nggak segera dikasih dispen nikah itukan malunya terus 

berkepanjangan”.24 

 

Pemberian dispensasi nikah juga turut berpotensi memberikan masalah 

sebab belum matangnya mental termohon dalam menjalani perannya sebagai 

suami-istri. Hal ini secara tidak langsung akan berpotensi merusak 

keharmonisan rumah tangga mereka di masa mendatang, terlebih calon suami 

belum mempunyai pekerjaan yang bisa digunakan untuk menafkahi calon 

isterinya. Namun berdasarkan pernyataan dari termohon yang telah siap 

berperan menjadi seorang suami dan pernyataan pemohon (dalam hal ini wali 

termohon) untuk selalu mendampingi dan membantu termohon dan calon isteri 

dalam membangun rumah tangga, maka Majlis Hakim mengambil kebijakan 

memberikan dispensasi nikah kepada pemohon. Hal ini sebagaimana 

penjelasan pak Warto berikut ini: 

“ketentuan dispensasi nikah itukan karena memang sebabnya ada 

masalah mas. Yang namanya orang masih belum matang mentalnya, 

ibaratnnya “sisi umbel aja belum bisa” kok sudah mau mengurusi orang 

lain. Kan begitu klaw orang Jawa. Tapi karena pemberian dispensasi 

nikah dirasa lebih bijak berdasarkan pertimbangan maslahat-maslahat 

tadi, makanya hakim memberi dispen itu. Apalagi orang tuanya itu siap 

membimbing anak-anaknya itu”.25 

 

Dalam konteks perkara Nomor 006/Pdt.P/2018/PA.Ngw, majlis hakim 

menggunakan dalil dar’ual-mafāsid muqoddam ‘alā jalb al-maṣāliḥ. Oleh 

karena ada beberapa mudlarat bila kemudian Majlis Hakim tidak menerima 

permohonan pemohon untuk memberikan surat dispensasi nikah, maka majlis 

 
24 Ibid.  
25 Ibid. 
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hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk mengeluarkan dispensasi 

nikah. Hal itu diperkuat fakta hukum lainnya tentang tidak ada hal yang 

menghalangi antara termohon dan calon isteri untuk menikah, keterangan 

saksi, dan keterangan surat dari dokter. Hal tersebut sebagaimana keterangan 

dari pak Warto sebagaimana berikut: 

”Faktanya hukumnya kan sudah jelas mas, mereka saling mencintai dan 

sulit untuk dipisahkan, bahkan calon isterinya itu udah hamil 7 bulan. 

Jadi maslahatnya ya untuk menghindari mafsadah yang jauh lebih besar 

kedepannya. Dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih, itu dalil 

usul fiqhnya.”26 

 

Dasar lain yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara ini 

berkaitan dengan tidak ditemukannya dalil nash yang mengatur tentang batas 

umur untuk melangsungkan pernikahan. Menurut pak Warto, Islam tidak 

mengatur secara matematis tentang batas umur pernikahan, namun lebih 

kepada aturan secara paradigmatik yang termanifestasikan dalam terminologi 

aqil-baligh. Berikut uraian dari pak Warto:  

”Klaw dalam hukum Islam itu ketentuannya bersifat paradigmatik mas. 

Tidak ditemukan sama sekali nash yang langsung mengatakan bahwa 

minimal umur calon mempelai sekian, nggak ada. Lebih ke kerangka 

paradigmatik aqil-baligh”.27 

Dengan berdasar pada beberapa pertimbangan di atas, maka pada tanggal 

21 februari 2018, Majlis Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan 

pemohon. Dengan kata lain memberikan dispensasi nikah kepada anak 

pemohon untuk menikah dengan calon isterinya di kantor urusan agama 

kecamatan Pitu.

 
26 Ibid.  
27 Ibid. 
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BAB IV 

 

ANALISIS TATA LAKSANA HUKUM DAN MAṢLAḤAH TERHADAP 

PUTUSAN HAKIM DALAM DISPENSASI NIKAH  

(Studi Kasus dalam Putusan Perkara Nomor: 006.pdt.p/2018/Pa.Ngw) 

 

 

A. Kronologi Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Ngawi Dalam Perkara 

Nomor: 006.Pdt.p/2018/PA.Ngw. Perspektif Tata Laksana Hukum 

Pada perkara dispensasi nikah nomor 006.pdt.p/2018/PA.Ngw. Pemohon 

adalah orang tua dari anak laki-laki yang berumur 15 tahun 2 bulan. Pemohon 

berencana untuk melangsungkan pernikahan pada Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi namun ditolak dengan alasan usia anak 

masih dibawah umur. Pada perkara tersebut, pemohon telah mengajukan 

beberapa bukti surat berupa:1 

1. Foto copy KTP  An. Pemohon, nomor. 3521096804790002  tanggal 09 

September 2015, kode P.1; 

2. Foto copy Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi Nomor: B-10/Kua.13.15.14/ 

PW.01/I/2018 tanggal 23 Januari 2018, kode P.2;  

3. Foto copy Kartu Keluarga An. Andri Kristanto, nomor. 3521092407120001, 

tanggal 04 Oktober 2017, kode P.3;  

4. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama Ramadhan Rahul Priyambada, 

dari Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi 

Nomor: 2123/2005 tanggal 28 Februari 2005, kode P.4; 

 
1 Data dari Surat Putusan Perkara Nomor 006.pdt.p/2018/Pengadilan Agama Kabupaten 

Ngawi. 



64 
 

 

 

5. Foto copy Surat Keterangan Dokter  dari dr. Sigit Darmadi Sp.OG, tanggal 

19 Januari 2018, kode P.5;2 

Untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon juga mengajukan bukti lain 

berupa dua orang saksi dalam persidangan yaitu: 

1. SAKSI I, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di   

Kabupaten Ngawi. 

2. SAKSI II, umur 62 tahun, agama Islam, Pekerjaan pegawai pos, tempat 

tinggal di   Kabupaten Ngawi.3 

Dalam penetapan putusan penulis melihat dan menganalisa bahwa dasar 

yang digunakan hakim dalam mengabulkan dispensasi usia perkawinan, yaitu 

pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat  (1) dan kaidah fiqhiyah. 

Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, disebutkan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) 

mengenai batas usia minimal untuk menikah,dapat meminta dispensasi kepada 

Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak 

laki- laki maupun pihak perempuan. Jadi, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) 

UndangUndang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hakim diberi 

kewenangan untuk mengabulkan permohonan dispensasi usia perkawinan. 

Dalam proses persidangan, penulis menganalisa bahwa Majelis Hakim 

telah melakukan proses persidangan dengan berdasar pada prinsip-prinsip 

persidangan, yaitu:  

 
2 Ibid  
3 Ibid  
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a. Prinsip personalitas ke-islaman 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

menegaskan bahwa Peradilan Agama hanya mengadili mereka yang 

mengaku dirinya memeluk agama Islam. Orang yang beragama selain Islam, 

tidak tunduk dan tidak dapat dipaksakan tunduk kepada kekuasaan 

lingkuangan Peradilan Agama.4 Penerapan prinsip personalitas ke-Islaman 

ini terbukti dari data yang di dapatkan Majelis Hakim bahwa pemohon dan 

semua yang terlibat di dalam perkara nomor: 006.pdt.p/2018/PA.Ngw. 

beragama Islam. 

b. Prinsip persidanganterbuka untuk umum 

Menurut ketentuan pasal 17 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 

tentang Ketentuan-ketentuan pokok  Kekuasaan Kehakiman bahwa sidang 

pemeriksaan perdata harus dilaksanakan dalam sidang terbuka untuk umum. 

Hal ini berarti bahwa setiap orang boleh mendengarkan dan mengikuti 

jalannya persidangan.5 Dalam perkara nomor 006.pdt.p/2018/PA.Ngw. 

proses persidangan berasas terbuka untuk umum.6 

 

 

c. Prinsip persamaan hak dan kedudukan dalam persidangan 

Aplikasi dari prinsip ini terlihat bahwa Majelis Hakim memberikan 

kesempatan kepada pemohon untuk menyampaikan pendapatnya berkaitan 

 
4 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 195. 
5 Ibid., 197. 
6 Data dari Surat Putusan Perkara Nomor 006.pdt.p/2018/Pengadilan Agama Kabupaten 

Ngawi. 
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dengan perkara tersebut. Hal tersebut misalnya saat majelis hakim 

memberikan saran untuk menunda terlebih dahulu keinginan pemohon 

untuk menikahkan anaknya, namun pemohon tetap bersikukuh untuk tetap 

menikahkan anaknya.7 Dari hal tersebut dapat diketahui bahwasanya hakim 

dalam proses persidangan telah berpegang pada prinsip persamaan hak dan 

kedudukan. 

d. Prinsip hakim aktif memberi bantuan 

Dalam hal ini, hakim terlibat aktif dalam memimpin persidangan, 

yaitu mengatur, mengarahkan, dan menentukan kebijakan berkaitang 

dengan perkara nomor 006.pdt.p/2018/PA.Ngw. yang berkaitan dengan 

permohonan dispensasi nikah. 

e. Prinsip setiap berperkara dikenakan biaya 

Dalam hal ini, dengan berdasar pada pasal 89 ayat 1 Undang-undang 

No.7 tahun 1989, Undang-undang No.3 tahun 2006, Undang-undang No.50 

tahun 2009, Majelis Hakim menetapkan untuk membebankan biaya sebesar 

Rp. 166.000,- (Setatus enam puluh enam ribu rupiah).8 

 

 

f. Prinsip persidangan harus majelis 

Dalam pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 

tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dijelaskan 

bahwa susunan persidangan untuk semua badan peradilan harus majelis 

 
7 Data dari Surat Putusan Perkara Nomor 006.pdt.p/2018/Pengadilan Agama Kabupaten 

Ngawi. 
8 Ibid. 
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yang terdiri sekurang-kurangnya tiga orang.9 Dalam konteks perkara nomor 

006.pdt.p/2018/PA.Ngw. ini, majelis Hakim terdiri dari Dra. Hj. Lulu’ 

Rodiyah sebagai ketua Majelis, dan Drs. Suwarto, M.H.  dan Drs. Muntasir, 

M.HP. keduanya Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj. Inatun, S.H. 

sebagai panitera pengganti. 

Secara metodologi, majelis hakim di Peradilan Agama Kabupaten Ngawi 

dalam mengambil keputusan perkara nomor 006.pdt.p/2018/PA.Ngw juga telah 

melalui proses prosedural dalam mengambil keputusan, yaitu:  

a. Perumusan masalah 

Dalam hal ini, masalah yang hendak diadili berkaitan dengan 

permohonan dispensasi nikah 

b. Pengumpulan data dalam proses pembuktian 

Adapun data yang berkaitan dengan perkara nomor 

006.pdt.p/2018/PA.Ngw. yaitu: identitas pemohon, identitas termohon dan 

calon isteri, surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu, 

sutat keterangan dokter berkaitan dengan kehamilan calon isteri termohon, 

dan keterangan-keterangan lain yang didapat dari saksi-saksi yang 

didatangkan oleh pemohon dalam proses persidangan. 

c. Analisa data untuk menemukan fakta 

Proses analisis data dilakukan dengan cara memverifikasi data yang 

berkaitan dengan perkara nomor 006.pdt.p/2018/PA.Ngw. Setelah dilakukan 

verifikasi ditemukan fakta bahwa: 1) Anak pemohon yang bernama 

 
9 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata,  206. 
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Ramadhan Rahul Priyambada pada saat ini berumur 15 tahun 2 bulan atau 

masih berada di bawah umur sehingga tidak cakap untuk bertindak sendiri 

di depan hukum, oleh karenanya maka pemohon mewakili untuk 

kepentingan hukum bagi anak tersebut; 2) Bahwa syarat-syarat untuk 

melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam 

maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi 

kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai 19 tahun, dan 

karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh kantor urusan agama 

Kabupaten Ngawi dengan surat Nomor: B-10/Kua.13.15.14/PW.01/I/2018; 

3) Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena 

keduanya telah saling kenal dan saling mencintai sejak kurang lebih 2 tahun 

yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, bahkan calon 

isteri telah hamil kurang lebih 29 minggu; 4) Bahwa antara anak pemohon 

dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan 

pernikahan; 5) Bahwa anak pemohon berstatus jejaka dan telah akil baligh 

serta sudah siap untuk menjadi suami.10 

 

 

d. Penemuan hukum dan penerapannya 

Setelah fakta yang dianggap benar ditemukan, selanjutnya hakim 

menemukan dan menerapkan hukumnya.  Dalam penetapan putusan penulis 

melihat dan menganalisa bahwa dasar hokum yang digunakan hakim dalam 

 
10 Data dari Surat Putusan Perkara Nomor 006.pdt.p/2018/Pengadilan Agama Kabupaten 

Ngawi. 
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mengabulkan dispensasi usia perkawinan, yaitu pasal 7 ayat (2) Undang-

Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) Pasal 15 ayat  (1) dan kaidah fiqhiyah (menolak kerusakan 

harus didahulukan dari pada meraih kebaikan). 

e. Pengambilan keputusan 

Pengambilan keputusan dalam konteks perkara nomor 

006.pdt.p/2018/PA.Ngw. ini menetapkan untuk mengabulkan permohonan 

pemohon, memberikan dispensasi nikah kepada anak pemohon yang 

bernama Ramadhan Rahul Priyambada dengan calon isterinya yang 

bernama Wulan Aprilia Dwi Purwati, di Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Pitu, Kabupaten Ngawi, dan membebankan biaya sebesar Rp. 166.000,- 

(Setatus enam puluh enam ribu rupiah).11 

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut penulis hakim dalam mengambil 

putusan perkara nomor 006.pdt.p/2018/PA.Ngw. telah sesuai dengan prinsip-

prinsip yang digunakan dalam proses persidangan. Selain itu, secara 

metodologis juga telah melalui prosedur standar dalam menetapkan putusan 

untuk memberikan dispensasi nikah dalam perkara nomor 

006.pdt.p/2018/PA.Ngw. 

 

B. Dasar Hukum Argumen Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Nikah 

Perkara Nomor : 006.Pdt.p/2018/PA.Ngw. Perspektif Maṣlaḥah  

 
11 Data dari Surat Putusan Perkara Nomor 006.pdt.p/2018/Pengadilan Agama Kabupaten 

Ngawi. 
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Dalam lingkungan pengadilan, hakim mempunyai peran yang strategis 

dalam memutuskan suatu perkara. Oleh karenanya seorang hakim harus 

mempunyai dasar hukum yang kuat, agar ia bisa memberikan suatu putusan 

yang seadil-adilnya dan tidak menyimpang dari hukum, baik hukum Islam 

yang berlaku di Peradilan Agama maupun hukum acara perdata yang terikat 

dengan perkara yang sedang ditangani. Lebih lanjut, seorang hakim harus 

melakukan ijtihad untuk memastikan hukum di beberapa kasus yang 

mempunyai banyak interpretasi. Seorang hakim dapat berijtihad dengan 

sempurna apabila memiliki pengetahuan luas dalam bidang ilmu hukum, ilmu 

psikologi, ilmu sosial , mengetahui dengan baik al-Qur’an, sunnah, ijma’ dan 

qiyas, mengetahui yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku di Indonesia.12 

Ijtihad hakim dalam konteks perkara Nomor : 006.Pdt.p/2018/PA.Ngw 

sebagaimana yang diketahui adalah menggunakan dalil maṣlaḥah. Dalam 

tashri’ Islam, maṣlaḥah mempunyai kedudukan sangat penting. Hampir telah 

menjadi kesepakatan di kalangan ulama’ Ushul Fiqh, bahwa tujuan utama 

shari’at Islam adalah merealisasikan kemaṣlaḥatan bagi manusia dan 

menjauhkan hal-hal yang merugikan bagi mereka.  Sebagai sebuah tujuan, 

maṣlaḥah akan selalu menjadi tolak ukur setiap penetapan hukum (tashri’) dan 

dalam hal ini kedudukan hukum (shari’ah) tidak lebih sebagai sarana (means) 

dalam rangka mencapai tujuan. Selain sebagai tujuan tashri’ Islam, maṣlaḥah 

juga dipandang sebagai salah satu landasan tashri’ Islam. Lebih lanjut, Siroj 

 
12 Abdul Manan, Etika Hakim dan Penyelenggaraan Peradilan (Jakarta: Kencana, 2007), 

177. 
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menjelaskan bahwa sistem hukum Islam ditegakkan atas prinsip-prinsip 

meniadakan kesulitan, menjamin kemaṣlaḥahan manusia secara umum, dan 

mewujudkan keadilan yang menyeluruh.13 

Adapun penalaran hakim untuk mendapatkan kebijakan dalam perkara 

Nomor: 006.Pdt.p/2018/PA.Ngwdiawali dengan penalaran terhadap maṣlaḥah 

yang melingkupi perkara tersebut. Dalam hal ini maṣlaḥah harus bersifat 

hakiki dan bersifat umum yang dapat diterima oleh akal sehat bahwa dispensasi 

nikah tersebut benar-benar mendatangkan manfaat dan menghindarkan bahaya 

bagi termohon dan calon isteri, bahkan keluarganya. Dalam hal ini maṣlaḥah 

yang melingkupi perkara ini yang paling utama adalah untuk melindungi 

agama termohon dan calon isteri. Dalam arti untuk menghindari potensi 

terjadinya pelanggaran hukum syari’at yang lebih jauh lagi. Maṣlaḥah ini 

dirumuskan berdasarkan fakta hukum yang ditemukan bahwa hubungan antara 

termohon dan calon isteri sudah berjalan dua tahun dan sudah begitu erat, 

bahkan calon isteri sudah hamil 7 bulan. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan 

dari dari kedua orang saksi dan surat pernyataan dari dokter yang menyatakan 

bahwa calon isteri termohon sudah hamil 7 bulan.  

Maṣlaḥah lain berkaitan dengan aspek psikologi termohon dan calon 

isteri. Keduanya berpotensi besar mengalami gangguan psikologi berupa stress 

ataupun depresi. Hal itu dikarenakan rasa malu berlebihan dari keduanya 

karena telah melakukan suatu hal yang tidak sesuai dengan norma agama pun 

sosial. Hal itu secara tidak langsung akan mempengaruhi kondisi sosiologis 

 
13 Maltuf Siraj, Paradigma Ushul Fiqh: Negosiasi Konflik antara Maṣlaḥah dan Nash  

(Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), 15-16. 
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keduanya. Dimana mereka akan berpotensi dikucilkan oleh lingkungan 

sosialnya. Lebih dari itu, keluarga termohon dan calon isteri pun mempunyai 

potensi yang sama untuk mendapatkan gangguan psikologis dan sosiologis.  

Bentuk integral dari identifikasi maṣlaḥah yang dilakukan oleh majelis 

hakim tersebut adalah memastikan bahwa maṣlaḥah tersebut telah sesuai 

dengan tujuan shari’at atau maqāsid al-shari’ah. Tujuan syari’at ini menurut 

Imam Syatibi adalah maksud dan tujuan Allah menurunkan aturan Syari’at.14 

Tujuan syariat yang terkandung dalam perkara ini termasuk dalam kategori al-

ḍarȗrȋyah(primer), yaitu maṣlaḥah yang harus diwujudkan demi tegaknya 

kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti. Apabila tidak, maka konsekuensi 

yang akan timbul adalah rusak dan hancurnya tata kehidupan di dunia dan 

hilangnya kebahagiaan di akhirat.15 Dalam hal ini agama menjadi awal dari 

tujuan primer dalam perkara ini, dimana larangan-larangan dalam agama 

berpotensi besar untuk dilakukan, seperti berkholwat dengan lawan jenis, zina, 

dan aborsi. Selanjutnya dalam aspek psikologis, hal ini termasuk pemeliharaan 

terhadap jiwa dari termohon dan calon isteri. Psikologi termohon dan calon 

isteri berpotensi mengalami guncangan sehingga akan mengakibatkan stress 

dan depresi karena perbuatan yang bertentangan dengan norma sosial dan 

agama yang mereka lakukan, terlebih bila informasi akan hal tersebut telah 

tersebar di masyarakat, hal ini akan berdampak pada aspek sosial termohon dan 

calon isteri.  

 
14 Alyasa’ Abubakar, Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul 

Fiqh  (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 78. 
15 Maltuf Siraj, Paradigma Ushul Fiqh, 30 
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Setelah mengetahui bahwa maṣlaḥah yang ada dalam perkara ini telah 

sesuai dengan tujuan syari’at, maka langkah selanjutnya adalah memastikan 

bahwa maṣlaḥah tersebut tidak bertentangan dengan naṣṣ. Sebagaimana 

diketahui bahwasannya diskursus dispensasi nikah dalam konteks nasional 

berkaitan dengan standar matematis berkaitan dengan standar umur dalam 

pernikahan. Sementara dalam hukum Islam, tidak ditemukan naṣṣ yang 

menggunakan standar matematis, namun lebih menggunakan standar ‘aqil-

baligh.16Dalam kitab fiqh tidak ditemukan pembahasan yang berkaitan dengan 

batasan umur dalam pernikahan. Bahkan kitab-kitab fiqh memperbolehkan 

pernikahan yang dilakukan oleh anak yang masih kecil, baik kebolehan 

tersebut dinyatakan secara jelas, seperti ungkapan: “boleh menikahkan laki-laki 

yang masih kecil dan perempuan yang masih kecil”. Begitu pula kebolehan itu 

disebutkan secara tidak langsung sebagaimana setiap kitab fiqh menyebutkan 

kewenangan wali mujbir menikahkan anak-anak yang masih kecil. Kebolehan 

pernikahan yang dilakukan anak kecil tersebut mengindikasikan bahwasannya 

dalam hukum Islam tidak ada ketentuan matematis yang berkaitan dengan 

batas minimal usia dalam pernikahan. Hal ini sebagaimana keterangan Amir 

Syarifudin yang menyatakan bahwa tidak ada ayat al-Qur’an yang secara jelas 

dan terarah menyebutkan batas usia perkawinan dan tidak pula ada hadist nabi 

yang secara langsung menyebutkan batas usia, bahkan Nabi sendiri mengawini 

 
16 Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: 

Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif (Yogyakarta: Teras, 2011), 53. 
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Siti Aisyah pada saat umurnya baru 6 tahun dan menggaulinya setelah berumur 

9 tahun.17 

Langkah terakhir penalaran istiṣlaḥȋyah yang dilakukan oleh hakim 

adalah dengan cara memastikan bahwa perkara nomor: 

006.Pdt.p/2018/PA.Ngw. berada pada situasi dan kondisi darurat. Sebagaimana 

diketahui dari fakta hukum perkara ini, bahwa hubungan antara termohon dan 

calon isteri sudah berlangsung 2 tahun dan sudah demikian eratnya, bahkan 

calon isteri termohon sudah hamil 7 bulan. Hal tersebut juga diperkuat oleh 

bukti persidangan dari pernyataan termohon, calon isteri, dua orang saksi, dan 

surat keterangan dari dokter yang menyatakan bahwa calon isteri dari termohon 

sudah hamil 7 bulan. Dengan demikian perkara nomor: 

006.Pdt.p/2018/PA.Ngw. termasuk dalam situasi dan kondisi darurat yang 

membutuhkan kepastian hukum secepatnya agar dapat terhindar dari hal yang 

berpotensi merusak agama, dan jiwa termohon dan calon isteri khususnya, dan 

keluarga dari kedua belah pihak pada umumnya. 

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa ijtihad yang dilakukan oleh 

Majlis Hakim dalam mengeluarkan produk hukum dispensasi nikah dalam 

perkara nomor: 006.Pdt.p/2018/PA.Ngw. sudah kompatibel atau sesuai dengan 

standart prosedur ijtihad dengan menggunakan metode maṣlaḥah. Dari segi 

kekuatan sebagai dalil dalam menetapkan hukum, maṣlaḥah yang melingkupi 

perkara ini termasuk maṣlaḥah ḍarȗrȋyah. Hal itu dikarenakan pemberian 

dispensasi nikah tersebut dilakukan dalam rangka memelihara agama dan jiwa 

 
17 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat 

dan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 66. 
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termohon dan calon isteri. Sementara dari kesesuainnya dengan naṣṣ, 

maṣlaḥahyang melingkupi perkara ini adalah maṣlaḥah al-mu’tabarah. Hal itu 

dikarenakan keberadaan maṣlaḥah yang direfleksikan oleh hakim dengan 

memberikan dispensasi nikah akan berpotensi memelihara agama dan jiwa 

termohon dan calon isteri.Adapun dalil naṣṣ yang memerintahkan ummat Islam 

untuk memelihara agama dan jiwa yaitu QS. al-Mumtaḥanah Ayat 12: 

ۡ بِٱَّللَِّ َنۡ رِك  ُيش  ۡ َّلَّ َأنۡ ۡ َعَلىٓأ َنَكۡ يُ َباِيع  ِمنَُٓتۡ ُمؤ  ٱل  َجاأَءَكۡ ِإَذاۡ ٱلنَِّبُّۡ َي َُّهاۡ َيَٓأ
ِديِهن ََّۡشيۡ  َنأَي  ََتِيَنُهۥبَ ي   تَٓنيَ ف  تِيَنِببُ ه 

 
لََٓدُهن ََّوََّلََي َنَأو  تُ ل  نِينَ َوََّليَ ق  نَ َوََّليَ ز  رِق   ُجِلِهنَّۡاَوََّلَيس  َوََّلَۡوأَر  ۡ

ُروفۡ ِصيَنَكِۡفَۡمع  ِإنَّٱللََّهَغُفوررَّحِۡيَ ع  ََلُنَّٱللََّهَۚ ِفر  تَ غ  ُهن ََّوٱس   يمفَ َباِيع 
Artinya: Wahai Nabi! Apabila perempuan-perempuan yang mukmin datang 

kepadamu untuk mengadakan bai‘at (janji setia), bahwa mereka tidak akan 

mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak 

akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta 

yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan 

mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka 

dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah 

Maha Pengampun, Maha Penyayang.18

 
18 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 

1109. 

https://www.dusturuna.com/glosarium/allah/
https://www.dusturuna.com/glosarium/allah/
https://www.dusturuna.com/glosarium/allah/
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan kajian yang telah peneliti lakukan, maka pembahasan dalam 

penelian ini dapat disimpulkan sebagaimana berikut: 

1. Secara kronologis, putusan dispensasi nikah dalam perkara nomor 

006.Pdt.p/2018/PA.Ngw. telah melalui proses persidangan yang berprinsip 

pada prinsip personalitas ke-islaman, prinsip persidangan terbuka untuk 

umum, prinsip persamaan hak dan kedudukan dalam persidangan, prinsip 

hakim aktif memberi bantuan, prinsip setiap berperkara dikenakan biaya, 

dan prinsip persidangan harus majelis. Di samping itu putusan yang 

dilakukan oleh Majelis Hakim juga telah sesuai dengan standar operasional 

pengambilan putusan dalam persidangan, yaitu: perumusan masalah, 

pengumpulan data, analisa data, penemuan hukum, dan pengambilan 

keputusan. 

2. Argumentasi hakim dalam mengeluarkan dispensasi nikah dalam perkara 

nomor 006.Pdt.p/2018/PA.Ngw telah sesuai dengan prosedur operasional 

penalaran dengan menggunakan metodeistiṣlaḥȋyah. Dari segi kekuatan 

sebagai dalil dalam menetapkan hukum, maṣlaḥah yang melingkupi perkara 

ini termasuk maṣlaḥah ḍarȗrȋyah, karena berkaitan dengan pemeliharaan 

agama dan jiwa termohon dan calon isteri. Sementara dari kesesuainnya 

dengan naṣṣ, maṣlaḥah yang melingkupi perkara ini adalah maṣlaḥah al-
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mu’tabarah. Adapun naṣṣ yang memerintahkan untuk memelihara agama 

dan jiwa tersebut misalnya termaktub dalam QS 60:12. 

 

B. Saran 

Setelah melakukan penelitian ini, penulis memberikan saran di antaranya:  

1. Kepada orangtua untuk lebih mengawasi anaknya sehingga tidak terjerumus 

dalam pergaulan bebas yang memicu pernikahan di bawah umur; 

2. Kepada anak-anak maupun remaja harus lebih menjaga pergaulannyasendiri 

supaya tidak terjerumus dalam pergaulan bebas;  

3.  Kepada aparat penegak hukum khususnya Hakim di lingkungan Peradilan 

Perdata untuk terus menghasilkan produk putusan yang baik 
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TRANSKIP WAWANCARA 

Nama informan  : Bapak Warto (Panitera) 

Tanggal   : 14 Februari 2019 

Jam   : 09.10 WIB 

Disusun jam   : 20.30 WIB 

Tempat wawancara  : Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi 

Topik wawancara  : Observasi Awal, Duduk Perkara 

Interviewer Apakah benar bahwa perkara dengan Nomor 

006/Pdt.P/2018/PA.Ngw merupakan perkara yang berkaitan 

dengan pernikahan dibawah umur pak? 

Narasumber Iya mas, itu karena anak dari pemohon mau nikah oleh KUA tidak 

dibolehkan. Makanya trus mengajukan permohonan surat 

dispensasi nikah kesini. Karena memang begitulah prosedurnya 

Interviewer Pada saat pemohon mengajukan perkara itu, umur calon mempelai 

berapa pak? 

Narasumber Itu yang mengajukan dari pihak yang laki-laki. Umurnya 15 tahun 

dan calon isterinya umurnya 19 tahun 

Interviewer Apa alasan dari pemohon sampai bersikeras ingin menikahkan 

anaknya pak? 

Narasumber Ya sampean tahu sendirilah, bagaimana trend pergaulan bebas 

sudah membudaya dikalangan remaja kita. Termasuk anak si 

pemohon ini mas, mereka itu sudah pacaran kurang lebih selama 

dua tahun. Dan mengalami kecelakaan. Jadi ya begitu, orang tua 

yang laki-laki menghendaki untuk menikahkan mereka saja. 

Interviewer Kenapa kemudian Majlis Hakim memutuskan untuk memberi 

dispensasi nikah pak, padahal kalaw secara umur juga umumnya 

anak 15 tahun itu kan secara mental umumnya belum siap? Apalagi 

pihak laki-lakinya belum mempunyai pekerjaan? 



 

 
 

Narasumber karena terbukti bahwa calon isteri telah hamil kurang lebih 7 bulan, 

pernikahan tersebut sepertinya memang perlu untuk segera 

dilaksanakan mas. Dikhawatirkan bila tidak sesegera mungkin 

dilakukan, akan terjadi penyimpangan-penyimpangan lain yang 

nantinya dapat membahayakan keduanya. Meskipun calon suami 

itu belum punya pekerjaan, tapi dia telah membuat pernyataan 

bahwa telah siap menjadi seorang suami. Jadi ya berharapnya 

kedepan sambil jalan dan dengan bimbingan kedua orang tua 

mempelai, rumah tangga mereka akan berjalan sesuai yang 

diharapkan 

Refleksi  Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan, perkara 

dengan nomor 006/Pdt.P/2018/PA.Ngw merupakan salah satu 

perkara yang terdaftar di PA Kab. Ngawi. Perkara tersebut 

berkaitan dengan permohonan dispensasi nikah untuk anak 

pemohon yang masih dibawah umur. Adapun kronologi dari 

perkara ini diawali dari penolakan dari kantor urusan agama untuk 

menikahkan anak pemohon. Selanjutnya, sesuai dengan prosedur 

pemohon mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan agama 

Ngawi dengan beralasan bahwa pernikahan tersebut harus segara 

dilangsungkan karena hubungan keduanya telah begitu erat, dan 

calon isteri telah hamil 29 minggu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

TRANSKIP WAWANCARA 

Nama informan  : Bapak Warto (Panitera) 

Tanggal   : 10 Oktober 2019 

Jam   : 11.10 WIB 

Disusun jam   : 20.00 WIB 

Tempat wawancara  : Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi 

Topic wawancara  : Argumentasi Hakim 

Interviewer Bagaimana respon majlis hakim setelah mendapatkan surat 

permohonan dispensasi nikah tersebut? Apa langkah pertama 

yang diambil? 

Narasumber Kami dekati dulu secara persuasif mas, kami memberikan nasihat 

kepada pemohon tentang resiko kedepan bagaimana bila anak 

masih dibawah umur kok menikah. Intinya, kami membujuk agar 

pemohon mau menunda pernikahan anaknya sampai umurnya 

sudah memadai untuk melangsungkan pernikahan. Tapi memang 

sepertinya keinginan pemohon ini sudah bulat, jadi ya proses 

hukumpun mau tidak mau harus ditempuh.  

Interviewer Dalam proses persidangan apa saja yang diajukan oleh pemohon 

pak? 

Narasumber Ya selain keterangan pemohon, calon mempelai, dan dua saksi 

yang didatangkan dalam proses persidangan, pemohon juga 

melampirkan dokumen-dokumen resmi seperti: ktp, akte, suat 

penolakan pernikahan dari KUA, dan surat keterangan dari dokter 

mas. 

Interviewer Bagaimana dalil-dalil pemohon tersebut bisa memberikan nilai 

pembuktian sehingga bisa diajukan dalam persidangan pak? 

Narasumber Ya dicek juga mas, misalnya dokumen itu ya caranya dengan 

mencocokkan dengan aslinya. Klaw untuk saksi sesuai dengan 

ketentuan hukum ya untuk membuktikan bahwa apa yang 

menjadi persaksiannya memang benar adanya harus bersumpah 

mas. 

Interviewer Bagaimana pendapat njenengan mengenai kebijakan dispensasi 

nikah pak? 



 

 

 

Narasumber saya yakin pemerintah itu sudah mempertimbangkan dari 

berbagai aspek mas sebelum mengeluarkan kebijakan tentang 

batas minimal usia pernikahan ini. Baik itu pertimbangan hukum 

Islam, psikologis, dan sosiologis masyarakat Indonesia. Jadi ya 

saya pribadi setuju dengan kebijakan tersebut. Telebih dalam 

Islam sendiri tidak ada larangan bagi Negara untuk merumuskan 

hukum positif yang dirasa lebih membumi bagi masyarakatnya, 

asal tidak menyalahi aturan nash atau syari’at. 

Interviewer Kok kesannya seperti kurang konsisten ya pak pemerintah, disatu 

sisi pemerintah menerapkan standar minimal usia untuk 

pernikahan, sementara disisi lain pemerintah memberikan 

kebolehan untuk menikah dibawah standar yang telah ditetapkan? 

Narasumber Bukan begitu mas, itu bukan tentang konsistensi pemerintah 

dalam merumuskan hukum ini. Tapi ya kembali lagi kepada 

tujuan hukum yang harus berdasarkan kemanfaatan. Aturan 

itukan salah satu fungsinya untuk mengontrol masyarakat agar 

ada koridor yang membatasi dalam bertindak sehingga tidak 

menyalahi aturan agama ataupun norma. Namun aturan itu juga 

tidak selamanya bisa diterapkan untuk setiap orang dan setiap 

sikon yang ada. Jadi ya begitulah kenapa kemudian pemerintah 

merumuskan aturan lanjutan yang berkaitan dengan dispensasi 

nikah yang memberikan kebijakan berkaitan orang yang hendak 

menikah namun terkendala batas minimal usia. Banyak kok mas 

contohnya dalam syari’at, misalnya dalam urusan sholat itu saja. 

Sholat Dzuhur katakan, itukan normalnya wajib empat rokaat, 

tapi bagi orang yang safar dengan segala ketentuannya boleh 

mengqoshornya menjadi 2 rokaat. Ini bukan berarti Allah tidak 

konsistenkan? 

Interviewer Lalu bagaimana kita menyatukan hukum yang kelihatannya 

nampak bertentangan ini pak? 

Narasumber Sama halnya dalam sholat tadi mas, begitupun dengan pemberian 

dispensasi nikah ini. Klaw dalam urusan sholat tadikan misalnya 

musafir harus disyaratkan melakukan perjalanan sejauh 80 KM, 

begitupun soal dispensasi nikah ini. Ada persyaratan yang harus 

dipenuhi pemohon dan akan diujikan dalam proses persidangan 

 



 

 

 

Interviewer Kalaw dalam konteks dispensasi nikah persyaratannya apa pak? 

Narasumber Prinsipnya ya maslahat mas. Bila dirasa pemberian dispensasi 

nikah tersebut lebih membawa maslahat kepada calon mepelai, 

maka Majlis Hakim pasti akan memberikan surat dispensasi nikah 

tersebut. Sebaliknya, bila dirasa pemberian dispensasi nikah lebih 

banyak mendatangkan madlaratnya maka Majlis Hakim tidak 

akan mengeluarkan surat tersebut. 

Interviewer Kalaw dalam perkara Nomor 006/Pdt.P/2018/PA.Ngw ini kira-

kira maslahat apa yang bisa dijadikan landasan untuk 

mengeluarkan dispensasi nikah pak? 

Narasumber Faktanya hukumnya kan sudah jelas mas, mereka saling 

mencintai dan sulit untuk dipisahkan, bahkan calon isterinya itu 

udah hamil 7 bulan. Jadi maslahatnya ya untuk menghindari 

mafsadah yang jauh lebih besar kedepannya. Dar’ul mafasid 

muqaddamun ‘ala jalbil mashalih.  

Interviewer Apa mafsadah yang berpotensi membahayakan termohon dan 

calon isterinya pak? 

Narasumber Banyak mas, katakan dalam hal agama, mereka akan berpotensi 

berterus-terusan untuk melakukan hal yang dilarang. Aspek 

psikologi mereka akan berpotensi stres dan depresi karena merasa 

malu telah melakukan hal yang dilarang oleh norma agama dan 

sosial. Secara tidak langsung, meskipun masyarakat tidak 

mengucilkan misalnya, mereka pasti akan minder. Opomaneh 

untuk calon bayinya itu mas, kalaw psikologi ibunya terganggu 

kan otomatis akan mempengaruhi kesehatan calon bayi itu. 

Interviewer Kalaw dalam hukum Islam apakah sudah sesuai dengan tujuan 

syari’at maslahat tersebut nggih pak? 

Narasumber Lha wong sudah jelas gitu lo mas, apa yang belum sesuai klaw 

menurut sampean. Jelas itukan termasuk kebutuhan primer klaw 

menurut hukum Islam, memelihara agama, jiwa, dan keturunan 

itu. 

Interviewer Berarti bisa dikatakan tidak ada nash yang secara tegas 

bertentangan dengan pemberian dispensasi nikah itu nggeh pak? 



 

 

 

Narasumber Klaw dalam hukum Islam itu ketentuannya bersifat paradigmatik 

mas. Tidak ditemukan sama sekali nash yang langsung 

mengatakan bahwa minimal umur calon mempelai sekian, nggak 

ada. Lebih ke kerangka paradigmatik aqil-baligh. 

Interviewer Tapi bukankah umur segitu juga klaw menikah juga akan 

berpotensi menimbulkan masalah dikemudian hari pak? 

Mengingat mental keduanya untuk membina rumah tangga juga 

masih dipertanyakan. 

Narasumber ketentuan dispensasi nikah itukan karena memang sebabnya ada 

masalah mas. Yang namanya orang masih belum matang 

mentalnya, ibaratnnya “sisi umbel aja belum bisa” kok sudah mau 

mengurusi orang lain. Kan begitu klaw orang Jawa. Tapi karena 

pemberian dispensasi nikah dirasa lebih bijak berdasarkan 

pertimbangan maslahat-maslahat tadi, makanya hakim memberi 

dispen itu. Apalagi orang tuanya itu siap membimbing anak-

anaknya itu 

Interviewer Bisa dikatakan memang perkara nomor 006/Pdt.P/2018/PA.Ngw 

ini memang dlorurat nggih pak? 

Narasumber Laiya no mas, orang sudah hamil 7 bulan gitu.  

Refleksi Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan, dasar 

argumen yang digunakan hakim untuk menimbang perkara nomor 

006/Pdt.P/2018/PA.Ngw ini adalah mashlahah mursalah.  



 

 
 

TRANSKRIP DOKUMENTASI 

Bentuk   : Foto 

Isi Dokumen  : Validitas Data 

Tanggal Pencatatan : 14 Februari 2019 

Jam Pencatatan : 21.00 WIB 

Bukti Dokumentasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

Refleksi Proses penggalian data dengan menggunakan tekhnik 

wawancara yang peneliti lakukan dengan menjadikan bapak 

Warto selaku panitera dalam perkara nomor 

006/Pdt.P/2018/PA.Ngw. Dokumentasi ini dilakukan untuk 

memperkuat data yang telah peneliti dapatkan dari tekhnik 

wawancara. 

 

 

 

 



 
 

 

 

TRANSKRIP DOKUMENTASI 

Bentuk   : Foto 

Isi Dokumen  : SK Telah Melakukan Penelitian dan Wawancara 

Tanggal Pencatatan : 14 Februari 2019 

Jam Pencatatan : 21.10 WIB 

Bukti Dokumentasi  

 

 

 

 

 

 

Refleksi Surat keterangan telah melakukan wawancara dari 

Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi. Dokumentasi ini 

dilakukan untuk memperkuat data yang telah peneliti 

dapatkan dari tekhnik wawancara. 
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