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ABSTRAK
Rohmadina, Nurwahidah, 2020. Dispensasi Kawin Perspektif Sadd Al-Dhari>’ah
(Studi Terhadap Penetapan Nomor 517/Pdt.p/2019/PA.Po Di Pengadilan
Agama Ponorogo). Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Lia
Noviana, M.H.I
Kata kunci/keyword: Sadd Al-Dhari>’ah, Dispensasi Kawin
Pengadilan Agama merupakan Lembaga Peradilan yang memiliki
wewenang memeriksa dan memutuskan perkara-perkara yang timbul antara
orang-orang yang beragama Islam. Salah satu dari perkara keperdataan yang
ditangani Pengadilan Agama adalah mengenai permohonan dispensasi kawin.
Dalam skripsi ini, peneliti melakukan penelitian terhadap penetapan hakim
tentang dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo dan mengambil
penetapan pada bulan Nopember tahun 2019 dengan alasan di tahun itulah adanya
perubahan pembatasan usia perkawinan diberlakukan dan di bulan Nopember
merupakan bulan pertama Pengadilan Agama Ponorogo menerapkan perubahan
Undang-Undang itu.
Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pertimbangan
Hakim
Pengadilan
Agama
Ponorogo
dalam
Penetapan
Nomor
517/Pdt.P/2019/PA.Po Tentang permohonan dispensasi kawin perspektif Sadd AlDhari’> ah? (2) Bagaimana implikasi dari Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2019/PA.Po
Tentang permohonan dispensasi kawin terhadap para pihak perspektif Sadd AlDhari>’ah?
Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian
lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan
data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi.
Analisis yang digunakan menggunakan metode deduktif yaitu pembahasan yang
diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat
umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus.
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Hakim Pengadilan Agama
Ponorogo dalam mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin sudah sesuai
dengan konsep-konsep Sadd Al-Dhari’> ah yakni lebih mengutamakan menghindari
madharat yang lebih besar daripada menarik kemaslahatan. Pertimbangan Hakim
juga berlandaskan pada kaidah fiqhiyah yaitu Dar’ul mafasidi muqodamun ‘ala
jalbil mashalih. Namun, Hakim kurang mempertimbangkan kesiapan calon
mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Yakni dalam hal kesiapan mental.
Mengenai dampak negatif dari ditetapkannya permohonan tersebut terhadap
keberlangsungan rumah tangga pelaku yang bersangkutan adalah tidak jarang
terjadi pertengkaran yang disebabkan karena faktor ekonomi maupun perbedaan
pendapat dari keduanya. Sedangkan dampak positifnya, kedua calon mempelai
dapat sah untuk dinikahkan sehingga terhindar dari madharat yang lebih besar.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada
semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhtumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. sebagai jalan
bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidup-Nya.1
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan merumuskan: ”Perkawinan ialah ikatan lahir batin
antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan YME“. Sedangkan dalam KHI merumuskan
“Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang
sangat kuat atau mitsaqan ghalizhani untuk mentaati perintah Allah dan
melaksanakannya merupakan ibadah “2
Hukum Islam menggambarkan sifat yang luhur bagi ikatan yang
dijalin oleh dua orang berbeda jenis yakni ikatan perkawinan. Ikatan
perkawinan dalam Hukum Islam dinamakan dengan mitsaqan ghalidzhan,
yaitu suatu ikatan janji yang kokoh. Oleh karenanya suatu ikatan

1

Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, 2009), 6.
2
Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2005), 45-46.
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perkawinan tidak begitu saja dapat terjadi tanpa melalui beberapa
ketentuan.3
Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia,
yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikatkan tali perjanjian
yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun
rumah tangga yang sakinah, tenteram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan
kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut,
perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam
Al-Quran dan As-Sunnah yang sifatnya global, terlebih lagi perkawinan
berkaitan pula dengan hukum suatu negara. Perkawinan baru dinyatakan
sah jika menurut hukum Allah dan hukum negara telah memenuhi rukun
dan syarat-syaratnya.4
Dipandang dari segi hukum, perkawinan adalah suatu perbuatan
hukum. Setiap perbuatan hukum yang sah akan menimbulkan akibat
hukum. Menurut Undang-Undang Perkawinan, perkawinan yang sah
adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing dan agamanya
itu. Ini berarti bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan
seseorang, ditentukan oleh ketentuan hukum agama yang dipeluknya.
Selain itu, dalam perkawinan kesiapan kedua calon mempelai
sangatlah penting untuk melangsungkan perkawinan. Misalnya mengenai
kedewasaan

3
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pada

Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif,
(Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011), 9.
4
Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 18-19.
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keberlangsungan rumah tangga keduanya. Perkawinan yang dilakukan
ketika masih dibawah umur tidak jarang dapat berdampak negatif bagi
kelangsungan kehidupan rumah tangga karena belum siap secara fisik
maupun mental dari salah satu atau kedua calon mempelai.
Mengenai

kedewasaan

seseorang

untuk

melangsungkan

perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang. Yakni Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Yakni batas minimal usia seseorang
untuk melangsungkan perkawinan untuk laki-laki dan perempuan 19
tahun. Di usia tersebut dinilai telah matang baik secara fisik maupun
mental untuk melangsungkan perkawinan.
Namun dalam kenyataannya sekarang ini banyak pasangan lakilaki dan perempuan yang masih dibawah umur yang sudah mendesak
untuk dinikahkan karena dikhawatirkan akan terjerumus dalam perbuatan
maksiat yang terlalu jauh. Sehingga tentu akan timbul pernikahan dini
yang dapat dimohonkan di Pengadilan Agama.
Dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang Peradilan Agama,
ada beberapa perkara yang sangat berkaitan dengan hak-hak anak, salah
satunya adalah Permohonan Dispensasi Kawin. Permohonan Dispensasi
Kawin adalah sebuah perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon
perkara agar Pengadilan memberikan izin kepada yang dimohonkan
dispensasi untuk bisa melangsungkan pernikahan, karena terdapat syarat
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yang tidak terpenuhi oleh calon pengantin tersebut, yaitu pemenuhan batas
usia perkawinan.5
Di

pedesaan,

menikah

di

usia

muda

lumrah

dilakukan.

Kesederhanaan kehidupan di pedesaan berdampak pada sederhananya pola
pikir masyarakatnya, tak terkecuali dalam hal perkawinan. Untuk sekedar
menikah, seseorang tidak harus memiliki persiapan yang cukup baik dalam
aspek materi maupun pendidikan. Asalkan sudah saling mencintai,
perkawinan pun sudah bisa dilakukan. Biasanya seorang remaja yang yang
telah memiliki pekerjaan yang relatif baru, akan berani untuk melanjutkan
ke jenjang perkawinan. Disinilah sebuah perkawinan dianggap sebatas
ketercukupan kebutuhan materi saja, sedangkan aspek-aspek lainnya
terabaikan.6
Terkait dengan pernikahan dibawah umur, Undang-Undang Nomor
Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 menyebutkan bahwa batas umur
laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Usia 19 bagi laki-laki dan 16
bagi perempuan dirasa sudah cukup untuk memasuki jenjang pernikahan,
baik dari segi psikologis maupun fisik. Walau demikian masih terbuka
terjadinya pernikahan dibawah umur melalui dispensasi yang diberikan
oleh Pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua
dari pihak pria maupun wanita.7

5

Intan Rif’atul Hakim, Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin di
Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 21.
6
Yusdani, Menuju Fiqh Keluarga Progresif(Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 100.
7
Ibid.,103.
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Terdapat revisi mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1
Tahun 1974, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan. Revisi yang dilakukan adalah mengenai pembatasan minimal
usia perkawinan yang sebelumnya dalam Undang-Nomor 1 Tahun 1974,
batas minimal usia perkawinan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16
tahun untuk perempuan. Sekarang direvisi menjadi 19 tahun untuk lakilaki dan perempuan.
Dengan adanya revisi Undang-Undang tersebut, tentu akan
berdampak pada meningkatnya jumlah permohonan dispensasi kawin
khususnya di Pengadilan Agama Ponorogo. Apalagi perubahan batas
minimal usia perkawinan tersebut tidak dibarengi dengan aturan yang
tegas. Terbukti dari data statistik perkara Pengadilan Agama Ponorogo
tahun 2019, yakni dari data permohonan dispensasi kawin yang masuk
pada bulan Nopember sebesar 21 kasus. Meningkat cukup banyak dari
bulan Oktober. Dimana Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun
2019 disahkan pada bulan Oktober.
Tentu saja aturan mengenai batas minimal usia perkawinan itu bisa
dinego dengan cara meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat
yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Akan
tetapi, harus dipahami, batas usia dewasa ternyata bukan 19 tahun. Pasal
98 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, batas usia batas usia anak yang
mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun. Karena itu, usia 21
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tahun ini juga menjadi pertimbangan penting bagi orang yang hendak
menikah. Hal itu selaras dengan Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan.8
Mengenai pembatasan usia perkawinan, Hukum Islam menjelaskan
bahwa hal ini sangat penting, karena keadaan yang menuntut adanya
persiapan mental yang matang dalam membina rumah tangga. Pasangan
suami istri akan belum mampu melaksanakan tujuan perkawinan sebelum
mereka sampai usia 21 tahun. Di samping itu, biasanya anak perempuan
akan lebih dulu mampu mengatur rumah tangga pada usia yang sama
daripada suaminya.9 Jika ditinjau dari sisi sosial, pernikahan dini dapat
mengurangi harmonisasi keluarga, karena emosi yang masih labil antara
suami dan istri yang dapat menyebabkan hilangnya kontrol dalam
menyelesaikan permasalahan keluarga.10
Perkawinan di bawah umur dapat diajukan permohonan ke
Pengadilan Agama berupa Dispensasi Kawin apabila dalam keadaan
mendesak. Dalam hal ini, Hakim dalam memberikan Penetapan
permohonan

Dispensasi

Kawin

terdapat

beberapa

pertimbangan,

permohonan akan dikabulkan atau tidak dikabulkan. Dalam hal ini Hakim
memiliki banyak pertimbangan, mana yang lebih menimbulkan maslahah
dan mana yang akan menimbulkan madharat.

8

Ibid., 67.
H.S.A. Al Hamdani, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam) (Jakarta: Pustaka
Amani, 2002), 78-79.
10
Yusdani, Menuju Fiqh Keluarga Progresif, 102.
9
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Untuk merespon dampak negatif dari perkawinan di bawah umur,
Kementerian Agama telah merancang Undang-Undang hukum materiil
peradilan Agama bidang perkawinan, salah satu yang dibahas adalah
sanksi bagi pelaku yang terlibat dalam perkawinan di bawah umur.11
Penulis melakukan identifikasi mengenai Penetapan Permohonan
Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Ponorogo pada tahun 2019, yaitu
pada Perkara Nomor 517/Pdt.P/2019/PA.Po. Dalam penetapan ini
dijelaskan bahwa alasan Pemohon yang mendasar ingin menikahkan
anaknya yang belum cukup umur karena takut anaknya melanggar norma
agama dan norma hukum. Sedangkan dizaman modern sekarang ini
banyak anak yang masih dibawah umur melakukan pergaulan bebas antar
lawan jenis yang tidak jarang melanggar norma Agama dan norma
Hukum. Hal ini dapat memicu permohonan Dispensasi Kawin semakin
banyak dengan alasan kekhawatiran orang tua terhadap anaknya jika akan
semakin terjerumus dalam perbuatan maksiat. Sedangkan Undang-Undang
telah menentukan pembatasan usia perkawinan. Dalam Penetapan ini
Hakim mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin tersebut. Penulis
memilih Penetapan tersebut karena Penulis mengambil salah satu
Penetapan yang amarnya Hakim mengabulkan Permohonan tersebut. Dan
banyak sekali permohonan Dispensasi Kawin yang dierima pada bulan
Nopember. Apalagi setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 16

11

Ibid., 105.
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Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan. Dan dalam menetapkan permohonan tersebut,
Hakim kurang mempertimbangkan kesiapan calon mempelai untuk
melangsungkan perkawinan yang sangat berpengaruh pada kelangsungan
kehidupan rumah tangga keduanya. Hal ini disebabkan karena Hakim
lebih mempertimbangkan madharat yang lebih besar. Oleh karena itu,
penulis meneliti pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan
Dispensasi

Kawin

serta

implikasi

atau

dampaknya

terhadap

keberlangsungan kehidupan rumah tangga dari pelaku dispensasi kawin
dalam penetapan tersebut.
Penulis memilih penelitian di Pengadilan Agama Ponorogo karena
cukup banyak permohonan yang masuk dan yang telah diputus. Serta
selalu terjadi peningkatan yang signifikan meskipun tidak setiap bulannya
meningkat. Berikut adalah data perkara permohonan Dispensasi Kawin
yang diterima selama tahun 2019:

9

Tabel 1.1: Data Perkara Dispensasi Kawin Yang Diterima Tahun 2019
di Pengadilan Agama Ponorogo

No.

Bulan

Jumlah Perkara

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Januari
Pebruari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
Nopember
Desember

14
1
6
5
7
3
13
5
7
6
21
9

Jumlah

97

Berdasarkan

data

tersebut

dapat

diketahui

bahwa

terjadi

peningkatan dan penurunan setiap bulannya. Akan tetapi cukup banyak
jumlah peningkatan perkara yang diterima, misalnya pada bulan Juli dan
Nopember yang terjadi peningkatan cukup banyak. Apalagi pada bulan
Nopember adalah bulan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974. Dimana pengesahan Undang-Undang tersebut pada taggal 15
Oktober 2019.
Sedangkan berikut ini adalah jumlah perkara permohonan
Dispensasi Kawin yang diputus pada tahun 2019:
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Tabel 1.2: Jumlah perkara Dispensasi Kawin yang diputus pada
tahun 2019 di Pengadilan Agama Ponorogo

No.

Bulan

Jumlah Perkara

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Januari
Pebruari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
Nopember
Desember

8
7
1
5
7
4
7
9
6
7
12
20

Jumlah

93

Berdasarkan data tersebut terjadi peningkatan dan penurunan pada
setiap bulannya. Akan tetapi lebih sering terjadi peningkatan jumlah
perkara yang diputuskan. Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah
perkara yang diterima dan perkara yang diputus tidak sama. Hal ini
disebabkan karena lama persidangan tidak sama ataupun permohonan
dicabut sehingga jumlah perkara yang diterima dan yang diputus setiap
bulannya tidak sama.
Berangkat dari latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk
melakukan penelitian tentang pertimbangan Hakim terhadap Permohonan
Dispensasi Kawin yang akan dianalisis menggunakan teori Ushul Fiqh
yang berkaitan dengan Sadd Al-Dhari>’ah. Yang akan peneliti bahas lebih
lanjut dalam Skripsi yang berjudul “DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF
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SADD AL-DHARI>’AH (STUDI TERHADAP PENETAPAN NOMOR
517/Pdt.p/2019/PA.Po DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO).
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam
Penetapan

Nomor

517/Pdt.P/2019/PA.Po

tentang

Permohonan

Dispensasi Kawin perspektif Sadd Al-Dhari>’ah ?
2. Bagaimana implikasi dari Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2019/PA.Po
tentang Permohonan Dispensasi Kawin terhadap para pihak perspektif
Sadd Al-Dhari>’ah ?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Untuk menjelaskan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo
dalam Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2019/PA.Po tentang Permohonan
Dispensasi Kawin perspektif Sadd Al-Dhari>’ah.
2. Untuk

menjelaskan

517/Pdt.P/2019/PA.Po

implikasi
Tentang

dari

Permohonan

Penetapan
Dispensasi

Nomor
Kawin

terhadap para pihak perspektif Sadd Al-Dhari’> ah.
D. Telaah Pustaka
Studi Penelitian terdahulu yang digunakan dalam penyusunan
skripsi ini diantaranya adalah:
Muhammad Baihaqi, Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil
Ditinjau dari Perspektif Maslahat (Studi Analisis Di Pengadilan Agama
Kendal), masalah penelitian ini memfokuskan kajiannya terhadap alasan
Hakim Pengadilan Agama Kendal dalam mengabulkan permohonan
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Dispensasi Kawin karena hamil ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta hukum Dispensasi Kawin jika
ditinjau dari aspek maslahat. Dalam skripsi ini, metode penelitian peneliti,
jenis penelitiannya yaitu penelitian lapangan. Pengambilan data berasal
dari interaksi langsung dengan sumber data. Penulis juga mengambil dari
buku-buku

yang

terkait

dengan

pembahasan

peneliti.

Metode

pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan
metode analisis data menggunakan metode anasisis deskriptif. Hasil
penelitian dari penelitian ini adalah dapat diketahui bahwa Pertimbangan
yang dipakai oleh Hakim Pengadilan Agama Kendal dalam mengabulkan
permohonan Dispensasi

Kawin

karena hamil

mendasarkan pada

kemaslahatan yang bersifat daruriyyah yakni dalam hal memelihara jiwa
dan keturunan.12
Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, ada perbedaan dengan
penelitian yang akan dilakukan, yakni dari teori yang digunakan. Penulis
menggunakan teori Ushul Fiqh yang berkaitan dengan Sadd Al-Dhari’> ah.
Nur Rachmayanti, Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur
Akibat Perzinaan (Studi Kasus Perkara Nomor: 0104/ Pdt.P/ 2016/
PA.Skh

Pengadilan

Agama

Sukoharjo.

Masalah

penelitian

ini

memfokuskan kajiannya terhadap dasar dan pertimbangan Hakim dalam
menerima perkara Dispensasi Kawin karena perzinaan dalam perkara

12

Muhamad Baihaqi, Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari
Perspektif Maslahat (Studi Analisis Di Pengadilan Agama Kendal), Skripsi (Ponorogo: IAIN
Ponorogo, 2018).
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Nomor 0104/Pdt.P/2016/PA. Skh serta tinjauan Hukum Islam terhadap
Dispensasi Kawin dalam perkara 0104/Pdt.P/2016/PA. Skh yang ditinjau
dari kaidah fikih. Jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan.
Sedangkan hasil dari penelitian ini adalah pertimbangan Hakim dalam
Penetapan Nomor 0104/Pdt.P/2016/PA.Skh Majelis Hakim menggunakan
konsep maslahah mursalah karena ketentuan pembatasan umur dan
Dispensasi Kawin tidak dijelaskan didalam nash tetapi kandungan
maslahatnya sejalan dengan tindakan syara yang ingin mewujudkan
kemaslahatan bagi manusia (kedua calon mempelai beserta keluarga).
Tinjauan Hukum Islam terhadap Dispensasi Kawin dalam Penetapan
Nomor 0104/Pdt.P/2019/PA.Skh tidak terdapat kaidah-kaidah yang
sifatnya menentukan batasan umur perkawinan.13
Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, ada perbedaan dengan
penelitian yang akan dilakukan yakni dari objek penelitiannya, yaitu
Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin yang tidak diakibatkan karena
perzinahan, melainkan karena kekhawatiran orang tua terhadap anaknya
apabila terjadi penyimpangan dari ketentuan Hukum Islam dan Hukum
Positif.

Peneliti

juga

meneliti

mengenai

pertimbangan

Hakim

mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin serta implikasi dari
dikabulkannya permohonan tersebut terhadap masyarakat.
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Nur Rachmayanti, Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Akibat Perzinaan
(Studi Kasus Perkara Nomor 0104/Pdt.P/2016/PA.Skh Pengadilan Agama Sukoharjo), Skripsi
(Surakarta: IAIN Surakarta, 2017).
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Rofingatun Rohmah, Analisis Yuridis Terhadap Perkara Nomor
0280/Pdt.P/2019/PA.Po Tentang Penolakan Dispensasi Kawin Pada
Pengadilan Agama Ponorogo, Jurusan Ahwal Syakhshiyyah Fakultas
Syariah IAIN Ponorogo Tahun 2018. Penelitian ini memfokuskan pada
pertimbangan Hakim secara Hukum formil dan Hukum materiil dalam
menolak permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Ponorogo.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif lapangan
dengan mengambil data primer dari lapangan yang dikaji secara intensif.
Penelitian dilakukan dengan berinteraksi secara langsung dengan Hakim
Pengadilan Agama Ponorogo. Teknik pengumpulan data dengan
menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis
data nya yakni dengan data reduction, data display dan conclusion. Hasil
penelitian dari penelitian ini adalah Pertimbangan Hakim Pengadilan
Agama Ponorogo dalam menetapkan Permohonan dispensasi kawin
perkara Nomor 0280/Pdt.P/2017/PA.Po secara Hukum formil sudah sesuai
dengan peraturan yang ada. Sedangkan secara Hukum materiil Hakim
masih belum mempertimbangkan beberapa dampak negatif yang akan
ditimbulkan apabila permohonan tersebut ditolak.14
Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, terdapat perbedaan
dengan penelitian kali ini, yaitu dari objek penelitiannya adalah pada
penelitian sebelumnya Hakim menolak permohonan Dispensasi Kawin,

14

Rofingatun
Rohmah,
Analisis
Yuridis
Terhadap
Perkara
Nomor
0280/Pdt.P/2017/PA.Po Tentang Penolakan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Ponorogo,
Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).
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sedangkan dalam penelitian kali ini, Hakim mengabulkan Permohonan
Dispensasi Kawin yang diajukan.
Sri Rahmawaty Yunus dan Ahmad Faisal, Analisis Penetapan
Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Limboto), Jurnal Ilmiah Al-Jauhari
(JIAI) Studi Islam Dan Interdisipliner Vol. 3 No 2 September 2018. Dalam
penelitian ini, peneliti memfokuskan pada kajian Undang-Undang
Perlindungan Anak Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan
Agama Limboto. Peneliti menggunakan metode kualitatif lapangan (field
research). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif.
Metode pengumpulan datanya adalah dengan melakukan interview dan
dokumentasi. Teknik analisis datanya adalah dengan pola pikir induktif
yakni cara berpikir yang bertolak dari hal-hal bersifat khusus
digeneralisasikan ke dalam kesimpulan yang umum. Hasil penelitiannya
yaitu jumlah permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama
Limboto setiap tahun semakin meningkat. Dalam penelitian ini juga
ditemukan fakta bahwa terdapat beberapa hal yang mempengaruhi
keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.
Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, terdapat perbedaan
dengan penelitian kali ini yaitu peneliti memfokuskan pada satu perkara
yang kemudian dianalisis dengan kajian Hukum Islam yaitu Sadd AlDhari>’ah. Peneliti telah merumuskan masalah dalam penelitian kali ini,
yaitu

pertimbangan

Hakim

dalam

memutuskan

perkara

nomor
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517/Pdt.P/2019/PA.Po dan implikasi penetapan perkara tersebut terhadap
masyarakat perspektif Sadd Al-Dhari>’ah.
Ikko Mahardika Putra Diantoni, Analisis Yuridis Terhadap
Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
Tentang Dispensasi Nikah (Study Penetapan No. 0241/Pdt.P/2016/PA.
Kab. Kdr). Jurusan Hukum Islam Program studi Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhshiyyah) UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2018. Dalam
penelitian ini, penulis memfokuskan penelitiannya pada pertimbangan
hukum Hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri tentang Dispensasi Kawin
dalam Penetapan No. 0241/Pdt.P/2016/PA.Kab. Kdr dan analisis yuridis
terhadap pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Kediri dalam
Penetapan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan
menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan datanya adalah
dokumentasi, yakni melakukan telaah dan mengutip isi berkas putusan
Hakim. Teknik pengolahan data yang dilakukan adalah editing yakni
mengedit data yang sudah dikumpulkan, coding yakni pemberian kode dan
pangkategorian

data,

organizing

yakni

mengorganisasikan

atau

mensistematisasikan sumber data. Teknik analisis data yang digunakan
adalah deskriptif analisis dengan pola piir deduktif. Hasil penelitiannya
adalah

pertimbangan

hukum

Hakim

dalam

putusan

nomor

0421/Pdt.P/2016/PA. Kab. Kdr adalah berdasarkan fakta hukum yang
diajukan oleh pemohon. Penetapan tersebut bisa dianalisis dengan
menggunakan sudut pandang Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
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1974 tentang Perkawinan disebutkan, untuk dapat menikah, laki-laki harus
mencapai usia 19 tahun dan wanita 16 tahun. Meski demikian,
penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi.
Berdasarkan uraian di atas, terdapat perbedaan dengan penelitian
kali ini, yaitu teori yang digunakan. Dalam penelitian kali ini, peneliti
menggunakan teori Hukum Islam yaitu Sadd Al-Dhari’> ah.
E. Metode Penelitian
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
a. Jenis Penelitian
Jenis

penelitiannya

adalah

penelitian

lapangan

(Field

Research), yaitu penelitian yang menggunakan data-data lapangan.
Penelitian ini juga menggunakan sumber-sumber ilmiah lainnya
yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini, seperti
skripsi, jurnal dan lain sebagainya. Penelitian ini dilakukan dengan
mencari data secara langsung dengan melakukan observasi atau
survei pada objek penelitian. Alasan peneliti menggunakan jenis
penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang valid, karena
data yang diperoleh adalah data yang berasal dari lapangan secara
langsung

yang

akan

dianalisis

atau

dikaji

menggunakan

pendekatan normatif yang berkaitan dengan Hukum Islam yakni
kajian Ushul Fiqh.
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b. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan
kualitatif yang bersifat normatif. Penelitian kualitatif adalah
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata
tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat
diamati.15 Metode penelitian kualitatif ini sering disebut metode
penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi
yang alamiah (natural setting). Ini berarti penelitian kualitatif
bekerja dalam setting yang natural (alami), yang berupaya untuk
memahami, memberi tafsiran pada fenomena yang dilihat.16
Penelitian dengan metode kualitatif menekankan analisis
proses dari proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan
dinamika hubungan antarfenomena yang diamati, dan senantiasa
menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif bertujuan
mengembangkan konsep sensitifitas pada masalah yang dihadapi,
menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari
bawah (grounded theory) dan mengembangkan pemahaman akan
satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi.17
Jika diaplikasikan dalam penelitian ini, peneliti dalam
menganalisis data dengan menggunakan teori yang ada. Jika dilihat
15

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,

2000), 3.

16

Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian
(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 22-23.
17
Imam Gunawan, Metode Peneitian Kualitatif Teori dan Praktek (Jakarta: PT Bumi
Aksara, 2015), 80.
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dari sisi pelaksanaannya, penelitian dilakukan dengan mencari data
terkait Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor perkara
517/Pdt.P/2019/PA.Po.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan
penelitian hukum. Penelitian ini menggunakan kajian Ushul Fiqh
yang berkaitan dengan Sadd Al-Dhari’> ah. Pendekatan ini dipilih
karena kajian penelitian ini bersifat normatif, yaitu dengan
menggunakan kajian Ushul Fiqh yang berkaitan dengan Sadd AlDhari’> ah.
2. Data dan Sumber Data
a. Data
Data adalah fakta, informasi, atau keterangan yang merupakan
bahan baku dalam penelitian untuk dijadikan bahan pemecahan
masalah.18
Dalam penyusunan skripsi ini, data yang diperoleh adalah
tentang pertimbangan Hakim dalam menetapkan permohonan
Dispensasi
Pengadilan

Kawin

serta

Agama

implikasi

Ponorogo

dari

dalam

Penetapan
Penetapan

Hakim
Nomor

517/Pdt.P/2019/PA.po.

18

Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian,

204.
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b. Sumber Data
Dalam penelitian ini, jenis bahan hukum yang digunakan oleh
peneliti yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
Adapun bahan-bahan hukum yang penulis gunakan sebagai
berikut:
1. Bahan hukum primer
Bahan hukum primer pada penelitian ini adalah hasil
penelitian perorangan secara langsung di lapangan dengan
melakukan wawancara kepada Hakim di Pengadilan Agama
Ponorogo yang memutus perkara Permohonan Dispensasi
Kawin dengan nomor perkara 517/Pdt.P/2019/PA.Po.
2. Bahan hukum sekunder
Data

sekunder

adalah

data

yang

diperoleh

atau

dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya.
Biasanya sumber tidak langsung berupa data dokumentasi dan
arsip-arsip resmi yang berkaitan dengan judul penelitian.
Dalam penyusuan skripsi ini penulis mengambil sumber dari
penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek penelitian
peneliti, baik dari buku, jurnal maupun hasil penelitian
terdahulu yang berkaitan dengan penelitian kali ini.
3.

Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk
mengumpulkan informasi atau fakta-fakta di lapangan. Teknik
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pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam
penelitian karena tujuan utama peneltian adalah mendapatkan data.19
Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam
penelitian ini adalah dengan pengumpulan data lapangan yaitu dengan
mengumpulkan bahan-bahan yang diperoleh dari lapangan yang
berkesinambungan atau berkaitan dengan pembahasan peneliti.
Untuk memperoleh data yang benar-benar valid, maka peneliti
mengumpulkan data dengan mengacu pada metode-metode atau
teknik penelitian, yaitu:
a. Teknik Observasi
Dalam hal ini, peneliti melakukan observasi atau survei
secara langsung untuk melihat dan mengamati keadaan lokasi
penelitian, yaitu Pengadilan Agama Ponorogo.
b. Teknik wawancara
Peneliti juga menggunakan teknik wawancara secara
mendalam dengan pihak yang terlibat dalam objek penelitian
peneliti yang dianggap mampu dan mengetahui informasi yng
dibutuhkan dalam penelitian. Adapun dalam teknik wawancara ini,
yang menjadi objek wawancara adalah Hakim yang memutuskan
perkara Permohonan Dispensasi Kawin dengan nomor perkara
517/Pdt.P/2019/PA.Po.

19

Ibid., 208.
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c. Teknik Dokumentasi
Dalam teknik ini, peneliti mengumpulkan berbagai data
yang dibutuhkan yang berkaitan dengan objek penelitian, sehingga
penelitian

bersifat

valid

tanpa

adanya

rekayasa.

Teknik

dokumentasi dilakukan untuk memeperoleh data tentang Penetapan
Nomor 517/Pdt.p/2019/PA.Po Tentang Permohonan Dispensasi
Kawin Di Pengadilan Agama Ponorogo.
4.

Analisis Data
Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan
data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat
ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang
disarankan oleh data.20
Analisis data dalam metode penelitian kualitatif dilakukan secara
terus menerus dari awal hingga akhir penelitian dengan induktif dan
mencari pola, model, tema, serta teori.21
Dalam

penelitian

kualitatif

lapangan

ini,

analisis

data

menggunakan metode deduktif yaitu pembahasan yang diawali dengan
mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat
umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus.
Dalam

hal

ini

diaplikasikan

dalam

teori

Hakim

untuk

mempertimbangkan suatu penetapan perkara permohonan Dispensasi

20
21

45.

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , 103.
Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian,
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Kawin, yaitu kajian Ushul Fiqh yang berkaitan dengan Sadd AlDhari>’ah.
Dari teori tersebut, maka penulis ingin mendalami tentang
pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam menetapkan
permohonan

Dispensasi

Kawin

pada

penetapan

nomor

517/Pdt.P/2019/PA.Po ditinjau dari kajian Ushul Fiqh yang berkaitan
dengan Sadd Al-Dhari’> ah.
5.

Pengecekan Keabsahan Data
Dalam penelitian lapangan ini, peneliti melakukan pengecekan
keabsahan data dengan melakukan teknik triangulasi, yaitu dengan
observasi langsung dan tidak langsung. Observasi tidak langsung ini
dilaksanakan dalam bentuk pengamatan atas beberapa kelakuan dan
kejadian, yang kemudian dari hasil pengamatan tersebut ditarik
benang merah yang menghubungkan antara berbagai fenomena
kejadian.22 Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang
memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan
pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.23Pengecekan
keabsahan data penting untuk dilakukan umtuk mendapatkan data
yang memiliki kadar validitas yang tinggi.24

22

Uhar Suharsaputra, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan (Bandung:
PT Refika Aditama, 2012), 205.
23
Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 178.
24
Ibid., 172.
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Dalam penelitian ini, yang peneliti lakukan adalah pertama,
mencari dan menemukan data di lapangan. Kedua, peneliti memilah
data yang diperlukan dengan tujuan memperoleh data dengan kadar
validitas yang tinggi. Ketiga, melengkapi data yang masih kurang.
Pada tahap ini, peneliti mencari data tambahan untuk memaksimalkan
data yang diperoleh.
6.

Tahapan-tahapan Penelitian
Dalam penelitian ini, tahapan-tahapan yang ditempuh, yaitu:
a. Tahap pra lapangan
Tahap pra lapangan ini ada tujuh kegiatan yang dilakukan oleh
peneliti yaitu:25
1) Menyusun rancangan penelitian
2) Memilih lokasi penelitian
3) Mengurus perizinan penelitian
4) Menjajaki dan menilai keadaan lokasi penelitian
5) Memilih dan memanfaatkan informan
6) Menyiapkan perlengkapan penelitian
7) Persoalan etika penelitian
b. Tahap lapangan
Tahap lapangan ini, dibagi kedalam tahapan-tahapan
sebagai berikut:26

25

M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jogjakarta: ArRuzz Media, 2012), 144-148.

25

1) Memahami latar penelitian
2) Memasuki lapangan atau objek penelitian
3) Pengumpulan data
F. Sistematika Pembahasan
Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, penulis
mengelompokkan menjadi lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari
beberapa sub bab yang saing berkaitan antara satu sama lain. Sistematika
pembahasan tersebut adalah:
BAB I

: PENDAHULUAN
Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar dalam
penyusunan skripsi yang didalamnya meliputi latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,
telaah

pustaka,

metode

penelitian,

dan

sistematika

pembahasan.
BAB II

: DISPENSASI KAWIN DAN SADD AL-DHARI’> AH
Pada bab ini merupakan serangkaian teori yang digunakan
untuk menjelaskan objek penelitian. Dalam bab ini di poin
pertama akan diungkapkan mengenai konsep perkawinan
dalam Islam yaitu pengertian perkawinan serta syarat dan
rukun perkawinan. Di poin kedua, mengenai dispensasi kawin

26

Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 132.
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dan di poin ketiga akan dijelaskan tentang konsep-konsep Sadd
Al-Dhari>’ah.
BAB III : PENETAPAN

HAKIM

PONOROGO

DALAM

517/Pdt.P/2019/PA.Po

PENGADILAN

AGAMA

PERKARA

NOMOR

TENTANG

PERMOHONAN

DISPENSASI KAWIN
Bab ini merupakan penyajian data sebagai hasil dari
penelitian lapangan. Di poin pertama akan dibahas mengenai
gambaran umum tentang wilayah penelitian, yang dibahas
adalah sekilas mengenai Pengadilan Agama Ponorogo. Di poin
kedua akan dibahas mengenai deskripsi penetapan nomor
517/Pdt.p/2019/PA.Po Tentang permohonan dispensasi kawin
di Pengadilan Agama Ponorogo. Di poin ketiga akan dibahas
mengenai pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo
dalam menetapkan perkara tersebut. Di poin keempat akan
dibahas mengenai implikasi atau dampak dari penetapan
perkara nomor 517/Pdt.P/2019/PA.Po terhadap para pihak.
BAB IV : ANALISIS

SADD

AL-DHARI’> AH

TERHADAP

PENETAPAN NOMOR 517/Pdt.P/2019/PA.Po TENTANG
PERMOHONAN

DISPENSASI

KAWIN

DI

PENGADILAN AGAMA PONOROGO
Bab ini merupakan inti dari penelitian, yaitu di poin
pertama adalah mengenai analisis Sadd Al-Dhari>’ah terhadap

27

pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam
Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2019/PA.Po dan di poin kedua
dibahas mengenai implikasi dari dikabulkannya permohonan
Dispensasi

Kawin

dalam

perkara

Nomor

517/Pdt.P/2019/PA.Po terhadap para pihak perspektif Sadd AlDhari’> ah.
BAB V

: PENUTUP
Bab ini merupakan bab yang paling akhir dalam
pembahasan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.
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BAB II
DISPENSASI KAWIN DAN SADD AL-DHARI’> AH
A. Konsep Perkawinan Dalam Islam
1. Pengertian Perkawinan
Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah
atau zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari
orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur’an dan Hadits Nabi. AlNikah mempunyai arti Al-Wath’I, Al-Dhommu, Al-Tadakhul, AlJam’u atau ibarat ‘an al wath wa al aqd yang berarti bersetubuh,
hubungan badan, berkumpul, jima’ dan akad.
Secara terminologis perkawinan (nikah) yaitu akad yang
membolehkan terjadinya istimta’ (persetubuhan) dengan seorang
wanita, selama bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan
sebab keturunan atau seperti sebab susuan.1
Beberapa orang medefinisikan berbeda term “nikah” dan
“kawin”. Dalam kata “kawin”, seolah-olah perkawinan hanya
mencerminkan hubungan biologis (seksual), yakni hubungan kelamin
yang lazim dikenal dengan sebutan persetubuhan (persenggamaan)
antar pria dan wanita, seperti layaknya hubungan kelamin yang
dilakukan oleh hewan jantan dan hewan betina. Sedangkan dalam kata
nikah tidak semata-mata tercermin konotasi makna biologis dari

1

Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern (Yogyakarta: Graha Ilmu,

2011), 4.
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pernikahan itu sendiri, tetapi juga sekaligus hubungan psikis kejiwaan
dan tingkah laku pasangan suami istri.2
Perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandangan
1. Perkawinan dilihat dari segi hukum.
Dipandang dari segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu
perjanjian. Alasan dikatakannya perkawinan merupakan suatu
perjanjian adalah karena adanya:
a. Cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih
dahulu yaitu dengan akad nikah dan dengan rukun dan syarat
tertentu.
b. Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga
telah diatur sebelumnya.
2. Segi sosial dari suatu perkawinan
Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang
umum, ialah bahwa orang yang berkeluarga atau pernah
berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari
mereka yang tidak kawin.
3. Pandangan suatu perkawinan dari segi agama
Dalam Agama, perkawinan dianggap sebagai suatu lembaga
yang suci.

2

Rahmah Maulidia, Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Ponorogo: Stain
Ponorogo Press, 2011), 61-62.
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Undang-Undang Perkawinan di Indonesia merumuskannya
dengan:
Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria
dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.3
2. Syarat dan Rukun Perkawinan
Rukun yaitu Sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan
tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam
rangkaian pekerjaan itu. Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang
menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi suatu itu
tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.4
Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama
yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari
segi hukum.
Dalam suatu perkawinan, rukun dan syaratnya tidak boleh
tertinggal, artinya perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau
tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda, bahwa rukun
itu adalah sesuatu yang berada didalam hakikat dan merupakan bagian

3

Ibid., 5.
Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Bogor: Prenada Media, 2003), 45-46.

4
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atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu
yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya.5
Menurut jumhur ulama, rukun perkawinan ada lima, dan masingmasing rukun itu mempunyai syarat-syarat tertentu. Syarat dan rukun
tersebut adalah:
1. Syarat-syarat calon suami
a. Beragama Islam
b. Laki-laki
c. Jelas orangnya
d. Dapat memberikan persetujuan
e. Tidak terdapat halangan perkawinan
2. Syarat-syarat calon istri
a. Beragama Islam
b. Perempuan
c. Jelas orangnya
d. Dapat dimintai persetujuannya
e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
3. Syarat-syarat wali nikah
a. Laki-laki
b. Dewasa
c. Mempunyai hak perwalian

5

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan
Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Prenada Media, 2006), 59.
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d. Tidak mendapat halangan perwaliannya
4. Syarat-syarat saksi nikah
a. Minimal dua orang laki-laki
b. Hadir dalam ijab qabul
c. Dapat mengerti maksud akad
d. Islam
e. Dewasa
5. Syarat-syarat ijab qabul
a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
b. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai
c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua
kata tersebut
d. Antara ijab dan qabul bersambungan
e. Orang yang terikat ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau
umrah
f. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang
yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai
wanita, dan dua orang saksi.6
Berbeda dengan perspektif fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tidak mengenal adaya rukun perkawinan. Akan tetapi, hanya

6

Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern., 10.
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memuat hal-hal yang berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan.7
Dalam Bab II Pasal 6 ditemukan syarat-syarat perkawinan sebagai
berikut:
1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon
mempelai.
2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum
berumur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal
dunia

atau

dalam

keadaan

tidak

mampu

menyatakan

kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) Pasal ini cukup
diperoleh

dari

orang

tua

yang

mampu

menyatakan

kehendaknya.
4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam
keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka
izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara ataukeluarga
yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus
keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat
menyatakan kehendaknya.
5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang
disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini, salah seorang lebih
diantara

7

mereka

tidak

menyatakan

pendapatnya,

maka

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi
Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No/1974 Sampai KHI) (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2004), 67.
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Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang
akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang
tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu
mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4)
Pasal ini.
6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini
berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan
lain.8
B. Dispensasi Kawin
Secara

etimologis,

dispensasi

dapat

didefinisikan

sebagai

pengecualian dari aturan yang bersifat umum untuk suatu kondisi yang
bersifat khusus, dapat pula diartikan sebagai pembebasan dari suatu
kewajiban atau keharusan atau larangan. Maka dapat dipahami bahwa ini
adalah aturan yang berlaku khusus karena kondisi tertentu yang membuat
seseorang tidak melakukan perkawinan sesuai dengan batas umur yang
telah ditentukan.
Ketentuan pada Pasal-pasal mengenai perubahan batas minimal usia
perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan menunjukkan bahwa
batas usia perkawinan antara pria dan wanita saat ini telah setara yakni 19
tahun. Namun sayangnya, kesempatan mengajukan dispensasi kawin

8

Ibid., 67-68.
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masih tertuang dalam Pasal tersebut. Hal ini tentu saja masih memberi
celah bagi perkawinan anak di bawah umur tanpa melihat apa alasan
dibaliknya.9
Penentuan batas umur bagi seseorang untuk melakukan perkawinan
adalah persoalan yang penting sebab dengan batas umur tersebut seseorang
dinilai telah matang jiwa raganya untuk menghadapi mahligai rumah
tangga.10
Dalam kehidupan rumah tangga diharapkan dapat terbentuk
keluarga yang islami. Dalam membentuk keluarga islami harus
mempersiapkan beberapa hal yaitu:
a.

Persiapan Ruhiyah, Ilmiah dan Jasadiyah
Persiapan

secara

mental

(Ruhiyah)

dimaksudkan

untuk

memantapkan langkah menuju kehidupan rumah tangga agar dapat
mempersiapkan mental dengan adanya beban-beban, siap menghadapi
cobaan kehidupan dan siap menyelesaikan masalah.
Persiapan ilmiah, dimaksudkan untuk mengetahui berbagai seluk
beluk hukum, etika dan berbagai aturan berumah tangga. Dalam
masyarakat kita banyak terjadi pasangan suami isteri yang memasuki
kehidupan keluarga tanpa berbekal pengetahuan memadai tentang
hukum-hukum kerumah tanggaan.

9

Mughniatul Ilma, “Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin
Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019,” Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata
Sosial Islam, 2 (2020), 144-145.
10
Ibid., 139.
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Persiapan jasadiyah, dimaksdukan agar memiliki kesehatan yang
memadai sehingga mampu melaksanakan fungsi diri sebagai suami
atau istri secara optimal. Salah satu contohnya adalah kesehatan
reproduksi yang merupakan salah satu sisi yang senantiasa harus
mendapatkan perhatian bagi suami maupun istri, selain tentu saja
kesehatan dalam arti umum dan luas.11
b.

Memilih Istri atau Suami Sesuai Kriteria Agama
Islam mengajarkan kepada kaum laki-laki, agar dalam memilih istri
mempertimbangkan empat faktor: kekayaan, kecantikan, keturunan
dan agama. Hanya saja faktor agama wajib menjadi landasan
pemilihan, sebelum pertimbangan tiga faktor lainnya.
Begitupun dengan wanita, harus mempertimbangkan dalam
memilih atau menerima pinangan calon suami yaitu dengan landasan
utamanya adalah faktor agama.12

c.

Memahami Hakikat Pernikahan Dalam Islam
Pernikahan adalah aqad untuk tidak melakukan pelanggaran, aqad
untuk tidak saling menyakiti hati dan perasaan, aqad untuk tidak
salimg menyakiti badan, aqad untuk lembut dalam perkataan, aqad
untuk santun dalam pergaulan, aqad untuk indah dalam penampilan,
aqad untuk mesra dalam mengungkapkan keinginan, aqad untuk
saling mengembangkan potensi diri, aqad untuk adanya saling

11

Cahyadi Takariawan, Pernik-Pernik Rumah Tangga Islami Tatanan dan Peranannya
Dalam Kehidupan Masyarakat (Surakarta: Era Adicitra Intermedia, 2011), 45-46.
12
Ibid., 47-48.
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keterbukaan yang melegakan, aqad untuk saling menumpahkan kasih
sayang, aqad untuk saling merindukan, aqad untuk tidak adanya
pemaksaan kehendak, aqad untuk tidak saling membiarkan.
Pernikahan juga bermakna aqad untuk menebarkan kebajikan,
untuk generasi berkualitas.13
d.

Persiapan material
Islam telah meletakkan beberapa kewajiban material kepada lailaki. Utuk itulah kaum lai-laki harus memiliki kesiapan menanggung
beban materi dalam kehidupan rumah tangga. Persiapan materi
tidaklah harus dipersepsi sebagai menumpuknya sejumlah kekayaan
yang banyak. Akan tetapi lebih kepada kesiapan laki-laki untuk
menanggung segala beban ekonomi keluarga. Tidak sedikit kaum lakilaki yang asal dapat menikah, tidak mempertimbangkan faktor beban
ekonomi. Dampaknya adalah ketidak siapan untuk menghadapi beban
ekonomi rumah tangga.14

e.

Persiapan sosial
Persiapan sosial yang dimaksudkan adalah kemampuan berinteraksi
dengan masyarakat secara wajar dan optimal. Dalam kehidupan rumah
tangga harus ada kemampuan interaksi sosial, sebab lembaga keluarga
membuat adanya mishdaqiyah ijtima’iyah (pengakuan sosial). Apabila

13
14

Ibid., 50-51.
Ibid., 51-52.
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tidak ada kesiapan sosial dari calon suami maupun calon istri, maka
akan terjadi kecanggungan dalam berinteraksi dengan masyarakat.
f.

Melaksanakan Pernikahan Sesuai Tuntunan Islam
Pernikahan hedaknya berlangsung sesuai tuntunan syariat, sejak
dari terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan, pelaksanaan khitbah
hingga pelaksanaan pernikahan. Hal ini penting karena pernikahan
islami adalah gerbang memasuki rumah tangga islami, pernikahan
yang tidak islami cenderung mengantarkan pelakunya menuju ke
rumah tangga yang tidak islami.15
Dalam perundang-undangan, perkawinan ialah ikatan lahir dan
batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri,
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UndangUndang Perkawinan). Rumusan Pasal ini menggambarkan betapa
pentingnya suatu perkawinan bukanlah sekedar menciptakan keluarga
bahagia dan kekal menurut ukuran duniawi, lahiriah dan meteriil,
namun suatu perkawinan yang mencakup aspek bahagia dan kekal
menurut ukuran ukhrawi.16
Secara operasional, keluarga bahagia dan kekal yang dicita-citakan
oleh Undang-Undang adalah perkawinan yang dimulai dari ketulusan
dari masing-masing calon pengantin, diniatkan sebagai ibadah dengan

15

Ibid., 51-55.
Kustini, Menelusuri Makna Dibalik Fenomena Perkawinan Dibawah Umur dan
Perkawinan Tidak tercatat, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama RI, 2013), 9-10.
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memenuhi seluruh prosedur dan syarat-syarat yang ditetapkan agama,
masing-masing pihak telah dewasa, tidak bercerai, hanya satu suami
dan satu istri dilaksanakan menurut hukum agamanya.
Sebagaimana dikemukakan diatas, bahwa keluarga bahagia dan
kekal yang dicita-citakan Undang-Undang diantaranya adalah masingmasing calon suami dan istri telah dewasa. Karena semakin dewasa
calon pengantin, semakin matang fisik dan mantap jiwa mental
seseorang dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan.17
C. Konsep Sadd Al-Dhari>’ah
1. Pengertian
Dhari>’ah merupakan salah satu sumber pokok (ashl) yang secara
eksplisit dituturkan dalam kitab-kitab dari mazhab Maliki dan Hanbali.
Dari segi etimologi, Dhari’> ah berarti wasilah (perantaraan).
Sedangkan menurut istilah ahli Hukum Islam, ialah sesuatu yang
menjadi perantara kearah perbuatan yang diharamkan atau dihalalkan.
Dalam hal ini, ketentuan Hukum yang dikenakan pada Dhari>’ah selalu
mengikuti ketentuan Hukum yang terdapat pada perbuatan yang
menjadi sasarannya.
Dapat dikemukakan bahwa sumber ketetapan Hukum terbagi atas
dua bagian, yaitu:

17

Ibid
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1) Maqasid

(tujuan/sasaran),

yakni

perkara-perkara

yang

mengandung maslahat atau mafsadat.
2) Wasail (perantaraan), yaitu jalan/perantaraan yang membawa
kepada maqasid, dimana Hukumnya mengikuti Hukum dari
perbuatan yang menjadi sasarannya (maqasid), baik berupa
halal atau haram.
Dengan demikian, yang menjadi dasar diterimanya dharai’i (jamak
dari Dhari>’ah) sebagai sumber pokok Hukum Islam ialah tinjauan
terhadap akibat suatu perbuatan. Perbuatan yang menjadi perantara
mendapatkan ketetapan Hukum sama dengan perbuatan yang menjadi
sasarannya, baik akibat perbuatan itu dikehendaki atau tidak
dikehendaki terjadinya. Apabila perbuatan itu mengarah kepada
sesuatu yang diperintahkan (mathlub), maka ia menjadi mathlub
(diperintahkan). Sebaliknya, jika perbuatan itu mengarah kepada
perbuatan buruk, maka ia menjadi terlarang.18

ِ ﺻﻞ ِ ﺎ اِ َ اﻟ ﱠ
ِِ
ِ
ﺴﻴًﺎاَ ْوَﻣ ْﻌﻨَ ِﻮ
َ ُ اَﻟ َْﻮﺳﻠَﺔُ اﻟ ﱠِ ﻳَـﺘَـ َﻮ ﱠ
ّ ﺸ ْﻲء َﺳ َﻮاءٌ َﻛﺎ َن ﺣ
Artinya: " Jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau
ma'nawi baik atau buruk."
Arti lughawi ini mengandung konotasi yang netral tanpa memberikan
penilaian kepada hasil perbuatan.

18

Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), 438-439.
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Maksudnya menghambat atau menghalangi atau menyumbat
semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat. Ibn Qayyim
Al-Jauziyah, mengatakan bahwa pembatasan pengertian Dhari>’ah
kepada sesuatu yang dilarang saja tidak tepat, karena ada juga

Dhari>’ah yang bertujuan kepada yang dianjurkan. Oleh karena itu
pengertian Dhari>’ah lebih baik dikemukakan yang bersifat umum,
sehingga Dhari>’ah mengandung dua pengertian, yaitu yang dilarang
disebut dengan Sadd Al- Dhari>’ah dan yang dituntut untuk
dilaksanakan disebut fath al- Dhari>’ah.19
Sadd Al- Dhari>’ah secara istilah adalah

ِ ﺣﺴﻢ ﻣﺎدﱠةِ وﺳ ِﺎء ِل اﻟْ َﻔ
ِ ﺎد َدﻓْـﻌﺎﻟَﻪُ اَوﺳ ُﺪاﻟﻄﱠ ِﺮﻳْ ِﻖ اﻟﱠِ ﺗُـﻮ
َ ِﺻ ُﻞ اﻟ َْﻤ ْﺮِء ا
ْ ْ
َْ ً ﺴ
ََ َ ُْ َ
َ
ِ اﻟْ َﻔﺴ
ﺎد
َ
Artinya: " Mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan untuk
menolak

kerusakan

atau

menyumbat

jalan

yang

menyampaikan seseorang kepada kerusakan."
Tujuan penetapan hukum secara Sadd Al- Dhari>’ah adalah untuk
memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan

19

Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih (Jakarta: Amzah,
2009), 293.
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terjadinya kerusakan atau terhindarnya diri dari kemungkinan
perbuatan maksiat.20
Al- Dhari>’ah dikalangan ahli ushul diartikan:

ﻣﺎﻛﺎن وﺻﻴﻠﺔ وﻃﺮﻳﻘﺎإ اﻟﺸﻲ ء
Artinya: ” Sesuatu yang menjadi perantara atau jalan pada sesuatu
yang lain”.
Kalau ia menjadi perantara pada sesuatu yang baik yang
diwajibkan untuk melakukannya disebut mukadimah wajib. Kalau ia
merupakan perantara pada suatu yang buruk yang dilarang agama
disebut al- Dhari>’ah, karena yang buruk itu harus dihentikan dan
segala cara yang membawa kepadanya harus ditutup, maka namanya
Sadd Al- Dhari>’ah artinya menutup pintu kearah keburukan.21
Tujuan penetapan hukum secara Sadd Al- Dhari>’ah ini ialah untuk
memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan
terjadinya kerusakan, atau terhindarnya diri dari kemungkinan
perbuatan maksiat. Hal ini sesuai dengan tujuan ini syariat
menetapkan perintah-perintah dan menghentikan larangan itu, ada
yang dapat dikerjakan secara langsung dan ada pula yang tidak dapat

20

Ibid., 294.
Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2012), 79.
21
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dilaksanakan secara langsung perlu ada hal yang dikerjakan
sebelumnya.22
Sadd Al- Dhari>’ah diartikan sebagai upaya mujtahid untuk
menetapkan larangan terhadap satu kasus hukum yang pada dasarnya
mubah. Larangan itu dimaksudkan untuk menghindari perbuatan atau
tindakan lain yang dilarang. Tampaknya, metode ini lebih bersifat
preventif. Artinya segala sesuatu yang mubah tetapi akan membawa
kepada perbuatan yang haram maka hukumnya menjadi haram.23
2. Dasar Hukum
1) Firman Allah SWT

ِ
ِ ِ
ِﱠ
ﺴﺒﱡﻮاْ اﱠ َ َﻋ ْﺪ ًوا ﺑِﻐَ ِْ ِﻋ ْﻠ ٍﻢ
ُ َﺴﺒﱡﻮاْ اﻟﺬﻳْ َﻦ ﻳَ ْﺪﻋُ ْﻮنَ ﻣ ْﻦ ُدون اﱠ ﻓَـﻴ
ُ ََوﻻَ ﺗ
Artinya:”Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang
mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan
memaki

Allah

dengan

melampaui

batas

tanpa

pengetahuan.” (Q.S. Al-An’am ayat 108)

2) Nabi Muhammad SAW bersabda

ِ ﲔ ﻓَ َﺬ َﻛﺮ ِﲟِﺜْ ِﻞ ﺣ ِﺪ
ﻳﺚ َزَﻛ ِﺮﱠ َء َﻋ ْﻦ اﻟ ﱠ
ﺸ ْﻌِ ﱠ إِ َ ﻗَـ ْﻮﻟِ ِﻪ
ٌ ا ْﳊَﻼَ ُل ﺑَـ ﱠ
ٌ ﲔ َوا ْﳊََﺮ ُام ﺑَـ ﱠ
َ
َ
22

Ahmad Sanusi dan Sohari, Ushul Fiqh, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 90.

23

Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2013), 142.
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ِ ﻳ
ﻚ أَ ْن ﻳَـ َﻘ َﻊ ﻓِ ِﻴﻪ
ُ ﻮﺷ
ُ
Artinya: ”Sesungguhnya yang halal telah nyata (jelas) dan yang haram
telah nyata. Dan diantara keduanya ada perkara yang tidak
jelas, yang tidak diketahui kebanyakan orang, maka
barangsiapa menjaga dirinya dari melakukan perkara yang
meragukan, maka selamatlah agama dan harga dirinya, tetapi
siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat, maka dia terjatuh
kepada keharaman. Tak ubahnya seperti gembala yang
menggembala di tepi pekarangan, dikhawatirkan ternaknya
akan masuk kedalamnya.”24
3. Kedudukan Sadd Al-Dhari’ah
Sebagaimana halnya dengan qiyas, dilihat dari aspek aplikasinya,
Sadd Al- Dhari>’ah merupakan salah satu metode pengambilan
keputusan hukum (istinbath al-hukm) dalam Islam. Namun, sebagian
ulama ada yang menempatkannya dalam deretan dalil-dalil syara’ yang
tidak disepakati oleh ulama.
Ditempatkanya
menetapkan

Dhari>’ah

hukum

sebagai

meskipun

salah

satu

diperselisihkan

dalil

dalam

penggunaannya,

mengandung arti bahwa meskipun syara’ tidak menetapkan secara
jelas mengenai hukum suatu perbuatan, namun karena perbuatan itu

24
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Abu Husain Muslim, Sahih Al-Muslim, (Beirut: Dar al Afaq al Jadidah, t.t), No. Hadith:
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ditetapkan sebagai wasilah dari suatu perbuatan yang dilarang secara
jelas, maka hal ini menjadi petunjuk atau dalil bahwa hukum wasilah
itu adalah sebagaimana hukum yang ditetapkan syara’ terhadap
perbuatan pokok.25
Terdapat kaidah fiqhiyyah yang dapat dijadikan dasar Sadd Al-

Dhari>’ah sebagai metode istinbath hukum dan sebagai petunjuk (dalil),
yaitu:

ِ َدرء اﳌََﻔ
ِ ﺎﺳ ِﺪ أ َْو َ ِﻣ ْﻦ َﺟﻠ
ﺼﺎﻟِ ِﺢ
َ َْﺐ اﳌ
ُْ
Artinya: ”Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada
meraih kebaikan (maslahah)”
Adapun secara logika, ketika seseorang membolehkan suatu
perbuatan, maka seharusnya ia juga membolehkan segala hal yang
akan mengantarkan kepada hal tersebut. Begitupun sebaliknya, jika
seseorang melarang suatu perbuatan ia pun melarang segala hal yang
bisa mengantarkan kepada perbuatan tersebut.26
4. Kehujjahan Sadd Al- Dhari>’ah

Dhari>’ah merupakan sumber pokok Hukum Islam yang dipakai
para ulama secara konsensus. Perbedaan pendapat disini hanya terletak
pada penentuan kriterianya. Mereka pada prinsipnya tetap sepakat

25

Hifdhotul Munawaroh, “Sadd Al-Dzari’at dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih
Kontemporer,” Jurnal Ijtihad, 1 (Juni 2018), 67-68.
26
Ibid., 69-70.
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bahwa Dhari>’ah ini merupakan sumber pokok yang diakui dan berdiri
sendiri.27
Baik fath al- Dhari>’ah para ulama. Menurut Imam Malik dan Imam
Ahmad, Dhari>’ah adalah salah satu dalil fikih. Mazhab Maliki dan
Hambali menerima sepenuhnya Sadd Al- Dhari>’ah sebagai metode
dalam menetapkan hukum. Alasan yang mereka kemukakan adalah
firman Allah dalam surat al-An’am (6) ayat 108. Para ulama di
kalangan Mazhab Maliki bahkan mengembangkan metode ini dalam
berbagai pembahasan fikih dan ushul fikih mereka sehingga bisa
diterapkan lebih luas. Imam al-Qarafi (w. 684 H), misalnya,
mengembangkan metode ini dalam karyanya Anwar al-Buruq fi
Anwa’ al-Furuq. Begitu pula Imam al-Syathibi (w. 790 H) yang
menguraikan tentang metode ini dalam kitabnya al-Muwafaqat.
Begitupula Mazhab Hambali, misalnya Ibnu Qudamah (w. 62 H)
berkata: ” Dhari>’ah itu dipakai sebagaimana dalil-dalil yang telah kita
berikan sebelumnya”. Ibnu Taimiyyah (w. 728 H) juga mengatakan
bahwa “Sesungguhnya Allah SWT. menutup Dhari>’ah yang menuju
kepada

keharaman,

bahwasanya

Dia

mengharamkannya

dan

melarangnya”. Al-Zarkasyi (w. 772 H) juga berkata: ”Dzarai’ itu
diterima menurut kami pada Ushul.”28

27

28

Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih, 447.

Hifdhotul Munawaroh, “Sadd Al-Dzari’at dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih
Kontemporer,” Jurnal Ijtihad, 1 (Juni 2018), 73.
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Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa Sadd Al- Dhari>’ah
itu adalah seperempat agama. Imam Syafi’I dan Imam Abu Hanifah
pada keadaan tertentu juga menggunakannya namun menolaknya pada
keadaan yang lain.29 Hanya saja, Imam Syafi’I dan Abu Hanifah tidak
menganggapnya sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri, tapi
secara implisit termasuk dalam sumber-sumber pokok lain yang
diakui, seperti qiyas dan istihsan yang dipakai mazhab Hanafi yang
tidak jauh berbeda dari sumber pokok yang dipakai Imam Syafi’I
kecuali dalam hal ‘Urf.30
5. Pengelompokan Sadd Al- Dhari>’ah

Dhari>’ah dikelompokkan dengan melihat kepada beberapa sisi,
yaitu:
1) Dengan melihat kepada akibat (dampak) yang ditimbulkan, Ibnu
Qayyim membagi Dhari>’ah kepada empat macam, yaitu:
a) Suatu perbuatan yang memang pada dasarrnya pasti membawa
dan menimbulkan kerusakan (mafsadah).
b) Suatu

perbuatan

yang

pada

dasarnya

diperbolehkan

(mustahab), namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara
untuk terjadi suatu perbuatan buruk yang merusak (mafsadah).
c) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun
tidak

29
30

disengaja

untuk

menimbulkan

Suwarjin, Ushul Fiqh (Yogyakarta: Teras, 2012), 169.
Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih, 448.

suatu

keburukan

48

(mafasadah), dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi
meskipun tidak disengaja, yang mana keburukan tersebut lebih
besar akibatnya daripada kebaikan (maslahah) yang diraih.
d) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun
terkadang bisa menimbulkan keburukan (mafsadah).
Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar akibatnya daripada
keburukannya.
2) Dari sisi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Syatibi membagi

Dhari>’ah kepada empat macam, yaitu:
a) Perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kemafsadatan
yang pasti.
b) Perbuatan

yang jarang sekali membawa kepada kerusakan

atau perbuatan terlarang. Dalam hal ini, seandainya perbuatan
itu dilakukan, belum tentu akan menimbulkan kerusakan.
c) Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa
kemafsadatan.
d) Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena
mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya
kemafsadatan.
3) Dilihat dari hukumnya, Al-Qarafi membaginya kepada tiga
bagian, yaitu:
a) Sesuatu yang disepakati untuk dilarang.
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b) Sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang meskipun
bisa menjadi jalan atau sarana terjadinya perbuatan yang
diharamkan.
c) Sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau
diperbolehkan.31

31

Hifdhotul Munawaroh, “Sadd Al-Dzari’at dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih
Kontemporer,” Jurnal Ijtihad, 1 (Juni 2018), 70-72.
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BAB III
PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PONOROGO DALAM
PERKARA NOMOR 517/Pdt.P/2019/PA.Po TENTANG
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Ponorogo
Kondisi Pengadilan Agama Ponorogo setelah Proklamasi kemerdekaan
Republik Indonesia tetap sebagaimana pada zaman penjajahan, tempat
pemeriksaan perkara bagi orang-orang Islam dilakukan di Serambi Masjid,
kemudian pindah dari rumah ke rumah lain milik tokoh masyarakat
Ponorogo.
Pada umumnya Hakim Agama berstatus honorer serta sarana dan
prasarananya sangat tidak memadai dan tidak mencerminkan lembaga
pemerintah sebagai penegak hukum. Demikian pula kekuasaan dan
wewenang Pengadilan Agama Ponorogo sangat terbatas dalam perkara
NTCR sebagaimana diatur dalam Stbl 1937 No 116 dan 610.32
Sejak tahun 1947 Pengadilan Agama Ponorogo atas swadaya dari
ulama dan tokoh masyarakat secara resmi Pengadilan Agama Ponorogo
mempunyai gedung kantor sendiri yang beralamat di jalan Bhayangkara
Ponorogo (sebelah selatan kantor POLRES sekarang). Pada tahun 1982
Pengadilan Agama Ponorogo mendapat proyek balai sidang dengan
maksud untuk meningkatkan pelayanan bagi pencari keadilan dan

32

www.pa-ponorogo.go.id, Diakses pada tanggal 28 Agustus 2020, jam 10.00 WIB
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perkembangan jumlah perkara di Pengadilan Agama Ponorogo sangat
meningkat setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka
sejak tahun 1982 sampai sekarang (tahun 2008) Pengadilan Agama
Ponorogo masih menempati Kantor tersebut dan terus berekbang sampai
mendapat klasifikasi Pengadilan Agama kelas 1B (dikutip dari buku
Yurisdiksi Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2003).
Pengadilan Agama Ponorogo merupakan salah satu lembaga Peradilan
Agama yang berkedudukan di Kabupaten Ponorogo yang bertugas
memerika, menangani dan memutus perkara orang-orang beragama Islam.
Perkara-perkara yang ditangani antara lain adalah mengenai Nikah, Talak,
Cerai dan Rujuk dan juga mengenai perkara ekonomi syariah.
Dalam penelitian ini, peneliti mengambil perkara Dispensasi Kawin.
Di Pengadilan Agama Ponorogo cukup banyak permohonan Dispensasi
Kawin yang datang dari berbagai daerah. Mengenai penetapannya, ada
permohonan yang dikabulkan dan ada yang ditolak.
B. Deskripsi

Penetapan

Nomor

517/Pdt.p/2019/PA.Po

Tentang

Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Ponorogo
Salah satu perkara dispensasi kawin yang diterima Pengadilan
Agama Ponorogo adalah perkara nomor 517/Pdt.p/2019/PA.Po. yang telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 11
Nopember 2019. Perkara ini ditetapkan pada tanggal 21 Nopember 2019
Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Robi’ul Awwal 1441 Hijriyyah.
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Pemohon adalah kedua orang tua dari calon mempelai perempuan.
Alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin tersebut adalah
kekhawatiran pemohon akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yakni
munculnya perbuatan maksiat yang melanggar norma agama dan norma
susila karena hubungan cinta anaknya yang sudah sangat dekat dan cukup
lama. Usia calon mempelai perempuan masih di bawah batas minimal usia
perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan yakni berusia 18 tahun.
Sedangkan usia calon mempelai laki-laki 23 tahun. Pekerjaan calon suami
adalah sebagai karyawan bengkel. Sedangkan calon istri belum bekerja.
Dalam penetapan tersebut Hakim bersandar pada kaidah fiqhiyah
yang berbunyi Darul mafasidi muqodamun ‘ala jalbil masalih yang
artinya mencegah kerusakan atau kemadharatan lebih diutamakan daripada
menarik kemaslahatan. Kaitannya dengan dikabulkannya permohonan
dispensasi kawin tersebut adalah Hakim lebih mengutamakan menghindari
kemadharatan yang lebih besar yakni timbulnya perbuatan maksiat yang
melanggar norma agama dan norma susila dengan mengesampingkan
ketentuan batas minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang
Perkawinan nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1). Pembatasan usia untuk
melangsungkan perkawinan yang ditentukan Undang-Undang adalah
untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan dari akibat yang akan
timbul dalam rumah tangga karena calon mempelai belum matang baik
secara fisik maupun mental.
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C. Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor 517/Pdt.P/2019/PA.Po
Tentang Permohonan Dispensasi Kawin
Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa batas minimal usia
perkawinan bagi seseorang adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun
perempuan. Hal ini berdasarkan dari perubahan Undang-Undang yang
mengubah batas minimal usia perkawinan bagi perempuan menjadi 19
tahun. Dan tentunya berdasarkan pertimbangan yang matang. Mulai dari
kematangan fisik hingga psikis.
Seiring dengan perkembangan zaman, tidak sedikit orang tua yang
mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya dengan
berbagai alasan. Salah satunya adalah kekhawatiran orang tua terhadap
hubungan anaknya dengan lawan jenis yang terlalu jauh sehingga orang
tua merasa khawatir jika terjadi pelanggaran norma agama maupun susila
dengan tidak memandang sudah mancukupi batas minimal usia
perkawinan atau belum.
Dalam penelitian ini, penulis meneliti pertimbangan Hakim dalam
Penetapan

Nomor

Dispensasi

Kawin

517/Pdt.P/2019/PA.Po.
yaitu

mengenai

Tentang

pertimbangan

Permohonan
Hakim

dalam

mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin tersebut serta implikasi atau
dampaknya terhadap masyarakat.
Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak
Misnan Maulana selaku Hakim ketua yang memeriksa perkara mengenai
Dispensasi Kawin, bahwa Hakim dalam memutuskan suatu perkara, selain

54

berpedoman pada Undang-Undang, juga mempertimbangkan dari faktafakta yang terjadi serta keterangan saksi dengan tujuan untuk
kemaslahatan para pihak terutama kedua calon mempelai dan untuk
menghindari madharat yakni akan terjadi pelanggaran terhadap norma
agama maupun norma susila. Sebelum Hakim memutuskan suatu perkara
pasti akan mempertimbangkan beberapa hal terkait akan dikabulkannya
permohonan Dispensasi Kawin. Fakta-fakta yang terjadi serta keterangan
beberapa saksi dapat menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam
memutuskan perkara tersebut. Penjelasannya adalah sebagai berikut:
Didasari oleh kekhawatiran kedua orang tuanya, untuk
menghentikan keberlangsungan pelanggaran norma-norma
tersebut, keluarga pihak calon mempelai perempuan memohonkan
dispensasi kawin anaknya untuk dapat melangsungkan perkawinan.
Hakim menilai didasari oleh pengakuan calon mempelai
perempuan dan calon mempelai laki-laki dan dihubungkan dengan
keterangan dua orang saksi, maka dapat ditarik fakta bahwa kedua
anak tersebut dicarikan jalan keluarnya agar tidak tetap dalam
keberlangsungan melanggar norma, baik norma hukum maupun
norma susila.33
Hakim dalam membuat putusan maupun penetapan harus
memperluas makna Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara yang
sedang ditangani.
Dispensasi kawin, maksudnya adalah penyimpangan dari usia
perkawinan, sehingga terjadi pelanggaran dari ketentuan Undang-Undang.
Dimana Undang-Undang perkawinan yang terbaru, yaitu Undang-Undang

33

Misnan Maulana, Hasil Wawancara, Ponorogo, 31 Maret 2020.

55

Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa batas minimal usia
perkawinan bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan adalah masingmasing 19 tahun.
Dalam hal perkara nomor 517/Pdt.P/2019/PA.Po, pijakannya
adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) sebagai dasar
permohonan dispensasi kawin. Usia yang dimohonkan belum genap 19
tahun. Pasal tersebut secara historis dan filosofis mengarah pada minimal
usia perkawinan untuk menghindari madharat baik yang berkaitan dengan
mental, ekonomi, kematangan kedewasaan bagi orang yang akan
melangsungkan pernikahan.
Kaidah tersebut jika disandingkan dengan kasus pada penetapan
tersebut yang dalam fakta kesehariannya, pihak yang diajukan dispensasi
untuk melangsungkan perkawinan tidak bisa menghindari perilakuperilaku yang dilarang oleh norma Agama dan susila yang hidup di
masyarakat. Dari dua yang terdiri dari satu aturan yang menjadi hukum
positif dan yang dua fakta kejadian yang melawan hukum tersebut.
Dilandasi dengan kaidah fiqhiyah yaitu

ِ َدرء اﳌََﻔ
ِ ﺎﺳ ِﺪ ُﻣ َﻘ ﱠﺪ ُم َﻋﻠَﻰ َﺟﻠ
ﺼﺎﻟِ ِﺢ
َ ْﺐ اﻟ َْﻤ
ُْ
Maksud dari kaidah fiqhiyah tersebut adalah mencegah kerusakan
harus didahulukan daripada menangkap kemaslahatan.
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Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis mengenai
pertimbangan Hakim dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin
dalam Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2019/PA.Po juga disampaikan oleh
Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Dra. Hj. Siti Azizah yang
menjelaskan bahwa, Hakim mempertimbangkan aspek maslahat bagi
semua pihak. Penjelasannya adalah “Dalam memutuskan atau menetapkan
perkara

permohonan

Dispensasi

Kawin

ini,

pastinya

Hakim

mempertimbangkan aspek maslahat. Melihat dari fakta-fakta yang
ditemukan serta keterangan saksi-saksi, Hakim menilai permohonan
tersebut layak untuk dikabulkan. Selain itu, Hakim juga menilai para pihak
sudah siap secara fisik maupun mental.”34
Dalam memutuskan atau menetapkan perkara Permohonan
Dispensasi Kawin dalam perkara Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Po, Hakim
mengedepankan aspek maslahat untuk semua pihak terutama kedua calon
mempelai.
D. Implikasi Penetapan Perkara Nomor 517/Pdt.P/2019/PA.Po Tentang
Permohonan Dispensasi Kawin Terhadap Para Pihak.
Dalam kenyataannya, pemberian dispensasi kawin kepada kedua
calon mempelai karena belum tercukupinya salah satu syarat perkawinan
dalam Undang-Undang, yaitu mengenai umur, baik salah satu maupun
kedua calon mempelai belum mencapai batas minimal usia menikah, juga

34

Siti Azizah, Hasil Wawancara, Ponorogo, 24 Juli 2020.
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perlu karena untuk menghindari perbuatan-perbuatan maksiat yang
melanggar norma-norma Agama, susila, maupun norma-norma yang
berlaku dalam masyarakat. Dengan dikabulkannya permohonan dispensasi
kawin tersebut juga dapat berdampak positif maupun negatif bagi
kelangsungan kehidupan rumah tangga kedua mempelai. Dampak
positifnya adalah mereka dapat sah untuk dinikahkan sehingga terhindar
dari perbuatan maksiat yang melanggar norma agama dan susila. Hal
tersebut disampaikan oleh mempelai laki-laki yang bernama Sugeng bin
Sardju. Penjelasannya adalah, “Dengan adanya penetapan dari Pengadilan,
kami dapat sah untuk dinikahkan sehingga tidak terlalu lama berpacaran
dan terhindar dari perbuatan maksiat.”35
Dampak positif dari penetapan dispensasi kawin itu juga
disampaikan oleh Bapak Hariadi sebagai pemohon yakni ayah dari
mempelai perempuan. Penjelasannya adalah, “Setelah adanya penetapan
dari Pengadilan itu, mereka dapat sah untuk dinikahkan sehingga terhindar
dari perbuatan maksiat dan timbulnya fitnah. Orang tua sangat khawatir
karena hubungan mereka yang sudah lama dan sangat dekat.”36
Dengan adanya penetapan tersebut, kedua calon mempelai dapat
sah untuk dinikahkan karena telah mendapatkan izin untuk melangsungkan
perkawinan oleh Pengadilan Agama Ponorogo. Sehingga tidak ada lagi

35
36

Sugeng, Hasil Wawancara, Ponorogo, 28 Nopember 2020.
Hariadi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 14 September 2020.

58

kekhawatiran orang tua akan terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat dan
timbulnya fitnah.
Dalam hal dampak negatif yang timbul setelah adanya penetapan
dispensasi kawin tersebut dijelaskan oleh mempelai perempuan yang
bernama Diana Andrarisma Putri binti Hariadi bahwa setelah perkawinan
itu berlangsung kehidupan rumah tangga mereka tidak jarang terjadi
pertengkaran yang paling sering disebabkan karena faktor ekonomi.
Penjelasannya adalah, “Setelah perkawinan itu disahkan, awalnya
kehidupan rumah tangga kami baik-baik saja. Akan tetapi lama kelamaan
tidak jarang terjadi pertengkaran yang disebabkan karena faktor ekonomi
maupun perbedaan pemahaman. Akan tetapi pertengkaran itu paling sering
disebabkan karena faktor ekonomi.”37
Dampak negatif dari disahkannya perkawinan itu juga dijelaskan
oleh Ibu Soini, sebagai pemohon yakni ibu dari calon mempelai
perempuan bahwa setelah berlangsungnya perkawinan itu tidak jarang
terjadi pertengkaran yang disebabkan karena faktor ekonomi maupun
perbedaan pendapat. Penjelasannya adalah sebagai berikut
Setelah mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, mereka dapat
melangsungkan perkawinan secara sah. Tapi, dalam kehidupan
rumah tangga mereka awalnya baik-baik saja. Akan tetapi lama
kelamaan timbul berbagai permasalahan yang disebabkan karena
faktor ekonomi ataupun perbedaan pendapat. Mereka belum cukup
mampu berpikir dewasa untuk menyelesaikan permasalahan rumah
tangga mereka. Apalagi dari pihak istri.”38

37
38

Diana Andrarisma Putri, Hasil Wawancara, Ponorogo, 28 Nopember 2020.
Soini, Hasil Wawancara, Ponorogo, 14 September 2020.

59

Setelah adanya penetapan itu, kedua calon mempelai dapat sah
untuk dinikahkan, akan tetapi dalam kehidupan rumah tangga mereka tidak
jarang terjadi pertengkaran yang disebabkan karena faktor ekonomi
ataupun perbedaan pendapat. Mereka belum mampu berpikir dewasa untuk
meyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka.
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BAB IV
ANALISIS SADD AL- DHARI>’AH TERHADAP PENETAPAN NOMOR
517/Pdt.P/2019/PA.Po TENTANG PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO
A. Analisis

Sadd

Pengadilan

Al-

Agama

Dhari>’ah

Terhadap

Ponorogo

Dalam

Pertimbangan

Hakim

Penetapan

Nomor

517/Pdt.P/2019/PA.Po Tentang Permohonan Dispensasi Kawin
Dalam bab ini, penulis menganalisa pertimbangan Hakim
Pengadilan

Agama

Ponorogo

dalam

Penetapan

Nomor

517/Pdt.P/2019/PA.Po Tentang Permohonan Dispensasi Kawin. Dalam
memutuskan ataupun menetapkan suatu perkara Hakim Pengadilan Agama
Ponorogo sudah memeriksa dan menangani sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang dijadikan sebagai pedoman Hakim untuk
menangani suatu perkara, termasuk perkara permohonan Dispensasi
Kawin, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Mengenai pembatasan usia perkawinan, Hukum Islam menjelaskan
bahwa hal ini sangat penting, karena keadaan yang menuntut adanya
persiapan mental yang matang dalam membina rumah tangga. Pasangan
suami istri akan belum mampu melaksanakan tujuan perkawinan sebelum
mereka sampai usia 21 tahun. Di samping itu, biasanya anak perempuan
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akan lebih dulu mampu mengatur rumah tangga pada usia yang sama
daripada suaminya.39
Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan
calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan
perkawinan harus mendapat Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama.
Permohonan Dispensasi Kawin bagi mereka yang belum mencapai umur
19 bagi calon suami dan 16 bagi calon istri tersebut diajukan oleh kedua
orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama di daerah tempat
tinggalnya.40
Undang-Undang memberikan dispensasi kepada kedua calon
mempelai. Bahwa, untuk dapat melangsungkan perkawinan, jika kedua
atau salah satu calon mempelai belum mencapai batas minimal usia
perkawinan, harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama atas
permohonan orang tua dari salah satu calon mempelai baik dari pihak
calon istri maupun calon suami. Hal ini tercantum dalam Pasal 7 ayat (1)
dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang
berbunyi

39

H. S. A. Al Hamdani, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam), 78-79.
Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang
No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, 183.
40
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Pasal 7 ayat (1):
Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur
19 (sembilan belas ) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur
16 (enam belas) tahun.
Undang-Undang telah mengatur batas minimal usia perkawinan
untuk laki-laki dan perempuan. Dimana untuk laki-laki adalah 19 tahun
dan untuk perempuan 16 tahun. Namun, terdapat revisi mengenai batas
minimal seseorang untuk melangsungkan perkawinan. Yakni UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bahwa batas minimal usia
perkawinan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Pembatasan
usia tersebut dimaksudkan agar calon mempelai laki-laki dan perempuan
lebih siap untuk melangsungkan perkawinan baik dari segi fisik mapun
mental.
Pasal 7 ayat (2)
Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat
meminta Dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang
ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.41
Dari bunyi Pasal tersebut, dapat diketahui bahwa jika kedua calon
mempelai sudah mendesak untuk dinikahkan dapat diajukan permohonan

41

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
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Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan izin
melangsungkan Perkawinan.
Salah satu bidang perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan
Agama adalah permohonan Dispensasi Kawin. Asas yang dikandung
dalam Undang-Undang Perkawinan adalah kedewasaan usia perkawinan,
artinya bahwa calon suami dan calon istri harus telah matang jiwa dan
raganya dalam melaksanakan pernikahan itu. Hal ini merupakan
wewenang Hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan
Dispensasi Kawin.
Hakim merupakan salah satu predikat yang melekat pada seseorang
yang memiliki pekerjaan dengan spesifikasi khusus dalam bidang hukum
dan peradilan sehingga banyak bersinggungan dengan masalah mengenai
kebebasan dan keadilan secara legal dalam konteks putusan dalam suatu
perkara.42
Pertimbangan Hakim dalam menetapkan perkara Dispensasi Kawin
akan

lebih

mengutamakan

kemaslahatannya

dengan

menghindari

perbuatan dosa yang lebih dalam.
Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, mempunyai
kekuasaan dan wewenang dalam menjalankan tugasnya. Hakim tidak
dipengaruhi oleh pihak atau instansi manapun. Dalam melaksanakan
tugasnya, Hakim Pengadilan Agama Ponorogo selalu berpedoman pada

42

Intan Rif’atul Hakim, Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin di
Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016, 86.
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peraturan Undang-Undang yang berlaku. Dari perspektif Hukum Islam,
Hakim dalam memutuskan sebuah perkara akan sebisa mungkin berusaha
menghindari madharat daripada mengambil maslahah jika madharat yang
ditimbulkan akan lebih besar apabila mengutamakan mengambil
maslahah. Hakim ber ijtihad dengan berpedoman pada Undang-Undang
maupun Hukum Islam.
Dari data yang didapatkan oleh peneliti diketahui bahwa Hakim
Pengadilan Agama Ponorogo dalam menetapkan permohonan Dispensasi
Kawin mempertimbangkan adanya bukti-bukti termasuk keterangan saksi
yang terungkap dalam persidangan dan bukti-bukti tertulis lainnya. Dalam
hal mengabulkan atau menolak permohonan Dispensasi Kawin, Hakim
juga mempunyai pertimbangan dari segi kesiapan fisik maupun mental
dari masing-masing calon mempelai termasuk kesiapan fungsi organ
reproduksi terutama pada calon mempelai perempuan. Dalam segi
kesehatan, dikatakan bahwa perempuan yang masih berumur dibawah 21
tahun belum siap untuk mengandung dan melahirkan anak. Oleh karena
itu, Undang-Undang Perkawinan membatasi umur seorang laki-laki dan
perempuan untuk melangsungkan perkawinan sekarang adalah 19 tahun.
Tujuan pembatasan umur tersebut juga sebagai wasilah (Dhari>’ah)
terbentuknya keluarga yang telah siap dan matang menghadapi berbagai
permasalahan yang timbul dalam kehidupan keluarga, serta siap untuk
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mendapatkan keturunan karena ibunya dari segi usia memang telah
siap.43Yaitu kaitannya dengan kesiapan fisik dan mental.
Dalam

penetapan

Nomor

517/Pdt.P/2019/PA.Po

Hakim

mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh orang tua
calon mempelai perempuan. Pengabulan Hakim tersebut didasari oleh
beberapa pertimbangan, yaitu kekhawatiran orang tua terhadap hubungan
anaknya dengan lawan jenis dimana calon mempelai perempuan masih
belum mencapai batas minimal usia perkawinan. Dikhawatirkan akan
semakin terjerumus dalam perbuatan maksiat serta melanggar norma
agama dan susila maka Hakim mengabulkan permohonan Dispensasi
Kawin tersebut.
Dari beberapa keterangan diatas, penulis melakukan analisis
dengan menggunakan kajian Ushul Fiqh yang berkaitan dengan Sadd Al-

Dhari>’ah Secara umum, Sadd Al- Dhari>’ah adalah lebih mengutamakan
menghindari madharat dari pada mengambil maslahat. Pengakuan
terhadap Dhari>’ah pada dasarnya adalah wasilah/sarana. Yaitu sesuatu
yang menjadi jalan bagi yang diharamkan atau yang dihalalkan maka
ditetapkan hukum sarana itu menurut yang ditujunya. Dalam prinsipnya,
Sadd Al- Dhari>’ah tidak hanya melihat pada niat dan maksud perorangan,
tetapi juga melihat pada kemanfaatan umum dan menolak kemafsadatan
yang bersifat umum. Kaitannya dengan penelitian ini, Hakim Pengadilan

43

(1997), 17

Hasanuddin Hambali, “Kedudukan Al-Dzari’ah Dalam Hukum Islam,” Al-Qalam, 63
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Agama Ponorogo mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin, karena
madharat yang ditimbulkan akan lebih besar jika permohonan tersebut
tidak dikabulkan yakni akan menimbulkan perbuatan maksiat yang lebih
jauh dan menimbulkan fitnah. Dan kemungkinan terjadinya kemafsadatan
relatif besar, maka disini yang diunggulkan adalah segi kemadharatan.
Sebab, menolak kemadharatan didahulukan atas menarik kemaslahatan.
Terdapat kaidah fiqhiyyah yang dapat dijadikan dasar Sadd Al-

Dhari>’ah sebagai metode istinbath hukum dan sebagai petunjuk (dalil),
yaitu:

ِ َدرء اﳌََﻔ
ِ ﺎﺳ ِﺪ أ َْو َ ِﻣ ْﻦ َﺟﻠ
ﺼﺎﻟِ ِﺢ
َ َْﺐ اﳌ
ُْ
Artinya: ”Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada
meraih kebaikan (maslahah)”44
Meskipun

jika

permohonan

tersebut

dikabulkan

juga

akan

menimbulkan dampak negatif pada keberlangsungan rumah tangga kedua
mempelai salah satunya adalah tidak jarang dalam kehidupan rumah
tangga pasangan yang masih dibawah umur tidak harmonis bahkan mudah
terjadi perceraian. Dalam hal menghindari kemadharatan juga terbukti
dilakukan oleh orang tua calon mempelai dengan mengajukan permohonan
Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Ponorogo dengan maksud
menghindarkan anak-anaknya dari kemadharatan yaitu semakin terjerumus
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Hifdhotul Munawaroh, “Sadd Al-Dzari’at dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih
Kontemporer”, 67.
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dalam perbuatan maksiat yang melanggar norma agama dan susila. Tujuan
penetapan Hukum Hakim secara Sadd Al- Dhari>’ah adalah untuk
memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan
terjadinya kerusakan atau terhindarnya diri dari kemungkinan perbuatan
maksiat.
Sadd Al- Dhari>’ah diartikan sebagai upaya mujtahid untuk
menetapkkan hukum terhadap suatu kasus tertentu. Pada dasarnya sumber
ketetapan hukum terdiri dari dua bagian yaitu yang pertama maqasid
(tujuan/sasaran) yakni perkara-perkara yang mengandung maslahat atau
mafsadah. Yang kedua Wasail (perantaraan) yakni jalan/perantaraan yang
membawa kepada maqasid, dimana Hukumnya mengikuti Hukum dari
perbuatan yang menjadi sasaran (maqasid), baik berupa halal atau haram.45
Penetapan Hakim dari permohonan Dispensasi Kawin tersebut
merupakan bagian dari wasail (perantara) yaitu sebagai perantara/jalan
agar yang dimohonkan Dispensasi Kawin tersebut terhindar dari perbuatan
haram.
Penulis menganalisis lebih rinci mengenai pertimbangan Hakim
Pengadilan Agama Ponorogo dalam mengabulkan Permohonan Dispensasi
Kawin dalam perkara Nomor 517/Pdt.P/2019/PA.Po jika dikaitkan dengan
kajian Hukum Islam yang berkaitan dengan Sadd Al- Dhari>’ah.
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Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih, 438.
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Sadd Al- Dhari>’ah merupakan salah satu metode pengambilan
keputusan hukum dalam Islam. Pada prinsipnya, Sadd Al- Dhari>’ah
menutup pintu terjadinya kemadharatan. Maksudnya menghambat atau
menghalangi semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat.
Sadd Al- Dhari>’ah diartikan sebagai upaya Hakim sebagai mujtahid untuk
menemukan ketetapan Hukum, yakni untuk menetapkan permohonan
Dispensasi Kawin tersebut. Sadd Al- Dhari>’ah merupakan salah satu
metode pengambilan keputusan hukum (istinbath al-hukm) dalam Islam.46
Hakim menggunakan metode Sadd Al- Dhari>’ah sebagai upaya untuk
mengambil keputusan dalam menetapkan Permohonan Dispensasi Kawin
dalam perkara Nomor 517/Pdt.P/2019/PA.Po. Hakim Pengadilan Agama
Ponorogo menetapkan Hukum atas Permohonan Dispensasi Kawin dimana
Hakim mengabulkan Permohonan tersebut yang pastinya dengan tujuan
menghindari mafsadah, yaitu jika tidak dikabulkan, dikhawatirkan akan
menimbulkan perbuatan maksiat dan timbulnya fitnah. Hakim menilai
mafsadah yang akan ditimbulkan lebih besar jika menolak permohonan
Dispensasi Kawin tersebut yaitu hubungannya dengan perbuatan dosa
seperti timbulnya maksiat dan fitnah.
Menolak mafsadah lebih diprioritaskan daripada mendatangkan
kemaslahatan. Hal ini karena perhatian syari’ terhadap manhiyat (hal-hal
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Hifdhotul Munawaroh, “Sadd Al-Dzari’at dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih
Kontemporer”, 67.

69

yang dilarang) lebih ketat daripada perhatiannya terhadap ma’murat (halhal yang diperintahkan).47
Dalam perkawinan, harus mempersiapkan beberapa hal, khususnya
persiapan fisik (jasadiyah), mental (ruhiyah) dan persiapan ilmiah agar
dalam perkawinan tercipta keluarga yang harmonis sesuai dengan yang
diharapkan. Persiapan fisik berkaitan dengan kesiapan fungsi diri. Salah
satu contohnya adalah kesehatan reproduksi terutama pada calon mempelai
perempuan. Persiapan ini sangat penting untuk diperhatikan karena sangat
berpengaruh pada kualitas keturunan dan tentunya kesehatan organ
reproduksi dan kesiapan istri untuk mengandung dan melahirkan anak.
Persiapan mental yakni kesiapan kedua calon mempelai untuk
membentuk

rumah

tangga

dengan

adanya

beban

dan

kesiapan

menyelesaikan masalah yang timbul dalam rumah tangga. Dalam
menetapkan permohonan Dispensasi Kawin Hakim memperhatikan
persiapan fisik dan mental kedua calon mempelai. Akan tetapi, Hakim
menilai demi kemaslahatan yang lebih luas dan untuk menghindari
kemadharatan yang lebih besar yakni timbulnya perbuatan maksiat dan
fitnah, Hakim mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin tersebut.
Meskipun jika kedua atau salah satu calon mempelai belum siap secara
mental. Hakim menilai jika permohonan tersebut tidak dikabulkan akan
menimbulkan kemadharatan yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan
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M. Maftuhin ar-Raudli, Kaidah Fiqih Menjawab Problematika Sepanjang Jaman
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konsep Sadd Al- Dhari>’ah yakni lebih mengutamakan menghindari
madharat yang lebih besar daripada mengambil kemaslahatan.
Persiapan ilmiah yakni kesiapan kedua calon mempelai untuk
mengetahui berbagai aturan dan hukum berumah tangga.48 Hal ini
dimaksudkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam
kehidupan rumah tangga yang disebabkan kurangnya pengetahuan
mengenai kehidupan berumah tangga. Hakim mengesampingkan persiapan
ilmiah ini karena menilai jika Hakim lebih mementingkan menghindari
dampak negatif atau madharat yang akan ditimbulkan jika tidak
mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin tersebut dengan alasan
belum ada kesiapan secara ilmiah dalam berumah tangga.
Persiapan material yakni dalam perkawinan harus ada kesiapan
materi terutama pada laki-laki untuk menanggung beban ekonomi dalam
kehidupan rumah tangga. 49Dalam skripsi ini, peneliti melakukan peneitian
terhadap penetapan Nomor 517/Pdt.P/2019/PA.Po dimana calon mempelai
laki-laki bekerja sebagai karyawan bengkel sedangkan calon mempelai
perempuan belum bekerja. Jadi, tumpuan ekonomi ada pada calon
mempelai laki-laki. Hakim mengabulkan permohonan tersebut karena
Hakim memandang kedua calon mempelai dapat mendapatkan kehidupan
yang layak dengan terpenuhinya kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga.

48

Cahyadi Takariawan, Pernik-Pernik Rumah Tangga Islami Tatanan dan Peranannya
Dalam Kehidupan Masyarakat, 67.
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Selanjutnya adalah persiapan sosial, maksudnya kemampuan
berinteraksi dengan masyarakat. Dimana dalam kehidupan rumah tangga
harus ada kemampuan interaksi sosial baik dalam lingkungan keluarga
maupun lingkungan masyarakat. Dalam persiapan sosial ini juga
berpengaruh pada keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Hakim
menilai kedua calon mempelai telah memiliki kesiapan untuk melakukan
interaksi sosial dalam keluarga maupun masyarakat. Oleh karena itu,
Hakim mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin tersebut.
Hakim

menggunakan

metode

Sadd

Al-

Dhari>’ah

dalam

menetapkan permohonan Dispensasi Kawin tersebut sebagai sumber
pokok Hukum Islam. Sebagaimana yang dipakai para ulama secara
konsesnsus. Seperti Halnya mazhab Maliki dan Hambali yang menerima
sepenuhnya Sadd Al- Dhari>’ah sebagai metode dalam menetapkan
hukum.50 Akan tetapi dalam menetapkan permohonan Dispensasi Kawin
ini, selain berpedoman pada kajian Hukum Islam juga berpegang pada
Undang-Undang khususnya Undang-Undang Perkawinan.

50

Hifdhotul Munawaroh, “Sadd Al-Dzari’at dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih
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B. Analisis Sadd Al- Dhari>’ah Terhadap Implikasi Dari Dikabulkannya
Permohonan

Dispensasi

Kawin

Dalam

Perkara

Nomor

517/Pdt.P/2019/PA.Po Terhadap Para Pihak
Pemberian Dispensasi Kawin kepada pasangan yang belum
mencapai batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan akan
berdampak positif maupun negatif. Khusunya pada Penetapan yang
diambil

dalam

penelitian

ini

yakni

dalam

Penetapan

Nomor

517/Pdt.P/2019/PA.Po. Adapun implikasi atau dampak negatif yang
ditimbulkan

dari

ditetapkannya

permohonan

ini

adalah

setelah

disahkannya perkawinan tersebut, dalam kehidupan rumah tangga kedua
mempelai tidak jarang terjadi pertengkaran yang disebabkan karena faktor
ekonomi dan perbedaan pendapat. Hal ini dikarenakan mereka belum
mampu berpikir secara dewasa dalam menyelesaikan permasalahan dalam
rumah tangga terutama dari pihak istri. Hal ini menunjukkan bahwa
mereka belum cukup matang secara mental.
Penulis menganalisis dampak tersebut dengan kajian Ushul Fiqh
yakni Sadd Al- Dhari>’ah. Tujuan penetapan hukum secara Sadd Al-

Dhari>’ah ini ialah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau
jauhnya kemungkinan terjadinya kerusakan, atau terhindarnya diri dari
kemungkinan perbuatan maksiat.51Jika dianalisis menggunakan teori
kajian Ushul Fiqh yakni kajian Sadd Al- Dhari>’ah Untuk meminimalisir
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Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Ushul Fiqh, 79.
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dampak negatif tersebut, alangkah baiknya jika alasan permohonan
Dispensasi Kawin untuk mendapat izin dari Pengadilan Agama lebih
diperketat lagi. Sedangkan dalam sebuah

keluarga diharapkan dapat

terbentuk keluarga yang islami dengan memepersiapkan beberapa hal yaitu
kesiapan secara fisik, mental, ilmiah, materi maupun kesiapan sosial dari
kedua calon mempelai dalam kehidupan rumah tangga.52
Pada dasarnya, menetapkan hukum dengan menggunakan kajian
Ushul Fiqh yakni Sadd Al- Dhari>’ah ialah bertujuan untuk menghindari
madharat yang lebih besar. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan
timbul kemadharatan yang lain. Jika dikaitkan dengan penelitian ini,
pemberian izin permohonan dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama
Ponorogo dapat menghindarkan para pihak dari madharat yang lebih besar
yakni timbulnya maksiat dan fitnah. Akan tetapi juga dapat menimbulkan
madharat yang lain yakni ketidakharmonisan rumah tangga keduanya
yakni tidak jarang terjadi pertengkaran yang disebabkan karena belum
adanya kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga.
Sedangkan dampak positif yang ditimbulkan dari Penetapan
permohonan dispensasi kawin khususnya dalam Penetapan Nomor
517/Pdt.P/2019/PA.Po adalah terhindarnya para pemohon dari perbuatan
maksiat dan timbulnya fitnah akibat dari hubungan keduanya yang sudah
sangat dekat dan cukup lama. Dengan adanya pemberian izin Dispensasi

52

Cahyadi Takariawan, Pernik-pernik Rumah Tangga Islami Tatanan dan Peranannya
Dalam Kehidupan Masyarakat, 47-55.
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Kawin dari Hakim akan menjadikan kedua calon mempelai menjadi
berhak untuk melangsungkan perkawinan meskipun menyimpang dari
ketentuan umur untuk melangsungkan perkawinan dalam UndangUndang. Hakim menilai jika permohonan tersebut tidak dikabulkan, maka
dikhawatirkan akan semakin menimbulkan madharat yang lebih besar.
Hakim lebih mengutamakan menghindari madharat dari pada mengambil
maslahat. Karena akan menimbulkan madharat lebih besar jika lebih
mengutamakan pengambilan maslahat. Dalam konsep Sadd Al- Dhari>’ah
sebisa mungkin dapat menghindari madharat. Metode Sadd Al- Dhari>’ah
lebih bersifat preventif. Artinya segala sesuatu yang mubah tetapi akan
membawa kepada perbuatan haram maka hukumnya menjadi haram.53
Dalam menetapkan permohonan Dispensasi Kawin tersebut, Hakim
mencegah terjadinya kerusakan yakni perbuatan maksiat dan timbulnya
fitnah.
Hakim Pengadilan Agama Ponorogo menghindari madharat
dengan tujuan dapat berdampak positif yakni terhindar dari perbuatan
maksiat dan timbulnya fitnah. Akan tetapi, disisi lain dapat juga
berdampak negatif yakni terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga
pelaku dispensasi kawin yang disebabkan karena belum cukup matang
secara mental sehingga belum mampu berpikir secara dewasa.

53

Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh, 142.
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Dalam

hal

ini,

Hakim

memutuskan

untuk

mengabulkan

permohonan Dispensasi Kawin tersebut karena Hakim menilai dampak
negatif yang akan timbul lebih kecil daripada jika tidak mengabulkan
permohonan tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip Sadd Al- Dhari>’ah
yaitu menghindari timbulnya madharat yang lebih besar. Akan tetapi
dengan dikabulkannya permohonan tersebut akan cukup berdampak pada
berlangsungnya kehidupan rumah tangga keduanya, salah satunya
mengenai kesiapan fisik dan mental. Dimana dalam Undang-Undang telah
ditentukan batas minimal usia perkawinan yang tentunya dengan berbagai
pertimbangan yang matang termasuk kesiapan fisik dan mental dari kedua
calon mempelai.
Jika dimasukkan kedalam pengelompokan Sadd Al- Dhari>’ah
dilihat dari sisi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, penetapan Hakim
tersebut termasuk dalam perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan
karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya
kemafsadatan. 54Jika dikaitkan dengan penetapan Hakim dalam penetapan
Nomor 517/Pdt.P/2019 adalah dengan ditetapkannya permohonan tersebut
dapat berdampak positif maupun negatif. Dampak positif nya adalah kedua
calon mempelai terhindar dari perbuatan maksiat yang melanggar norma
agama dan susila serta terhindar dari fitnah.

54
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Sedangkan dari sisi akibat (dampak) yang ditimbulkan, termasuk
dalam perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa
menimbulkan keburukan (mafsadah). Namun, kebaikan yang ditimbulkan
lebih besar akibatnya daripada keburukannya. Dalam penetapan tersebut
Hakim berusaha meminimalkan kemafsadatan dengan mengabulkan
permohonan tersebut meskipun akan tetap menimbulkan kemafsadatan.
Misalnya terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga karena belum
tercukupinya batas minimal usia perkawinan pada calon mempelai. Akan
tetapi Hakim menilai jika permohonan Dispensasi Kawin tersebut ditolak
akan menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar yakni timbulnya
perbuatan maksiat dan fitnah karena hubungan keduanya sudah sangat
dekat.

BAB V
PENUTUP
Kesimpulan
1. Pertimbangan

Hakim

dalam

menetapkan

perkara

Nomor

517/Pdt.p/2019/PA.Po, dalam menetapkan permohonan Dsipensasi Kawin
tersebut, Hakim menggunakan metode penetapan Hukum Sadd Al- Dhari>’ah.
Tetapi dalam hal permohonan Dispensasi Kawin, Hakim tidak terlalu
mempertimbangkan kesiapan mental dari kedua mempelai, khususnya dari
pihak istri. Hal ini karena Hakim lebih mementingkan menghindari madharat
yang lebih besar terbukti dari adanya kekhawatiran dari orang tua kedua calon
mempelai jika anaknya terlalu jauh terjerumus dalam perbuatan maksiat
karena sudah berhubungan cukup lama.
2. Implikasi dari penetapan Hakim tersebut yaitu dapat menimbulkan dampak
positif maupun negatif. Dampak positif dari penetapan tersebut adalah
terhindarnya para pihak dari perbuatan dosa dan menjadi sah untuk
dinikahkan. Sedangkan dampak negatif dari penetapan tersebut adalah tidak
jarang terjadi pertengkaran karena mereka belum cukup mampu berpikir
dewasa untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan rumah tangga
mereka.
Saran-saran
Berdasarkan uraian diatas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah
sebagai berikut:
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1. Dalam pengabulan permohonan Dispensasi Kawin, sebaiknya Hakim
mempertimbangkan kesiapan kedua calon mempelai secara keseluruhan
untuk meminimalkan kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan
dalam kehidupan rumah tangga keduanya. Dan dalam menetapkan
permohonan Dispensasi Kawin alangkah baiknya Hakim lebih memperketat
lagi alasan pengajuan Dispensasi Kawin agar mendapat izin dari Pengadilan
Agama.
2. Untuk masyarakat, hendaknya melakukan pengawasan yang maksimal
kepada anak-anaknya agar terhindar dari perbuatan yang melanggar norma
agama maupun susila. Karena keluarga merupakan peranan terpenting
terhadap perkembangan anak baik fisik maupun mental.
3. Dalam penelitian selanjutnya, hendaknya melakukan penelitian yang lebih
dalam lagi. Yakni dari perspektif atau sudut pandang lain. Sehingga dapat
memberikan

wawasan

yang

lebih

luas

kepada

pembaca.
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