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MOTTO

َ َ ب َه ِن ا ْست
َّ يَا َه ْعش ََر ال
ُ فَإِنَّو،ع ِهنْ ُك ُن ْالبَا َءة َ فَ ْليَت َسَ َّو ْج
َ طا
ِ شبَا
ْ َ ْص ِر َوأَح
 َو َه ْن لَ ْن يَ ْست َ ِط ْع فَعَلَ ْي ِو،ج
ُّ أَغ
َ ََط ِللْب
ِ ص ُن ِللفَ ْر
ص ْو ِم فَإِنَّوُ لَوُ ِو َجاء
َّ ِبال
Artinya :
“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian
berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah,
karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan
lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa
yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa),
karena shaum itu dapat membentengi dirinya.”1

1

HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya.
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ABSTRAK
Syarifah, Dyah Ayu, 2021. Analisis Mas}lah}ah
Pemberlakuan Batas Usia Perkawinan Pasca
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap
Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama
Ponorogo Tahun 2020. Skripsi. Jurusan Hukum
Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Udin
Safala, M.H.I.
Kata
kunci/keyword:
Mas}lah}ah,
Perkawinan, Dispensasi Nikah.

Batas

Usia

Dalam salah satu teori mas}lah}ah dijelaskan, yaitu
pada mas}lah{ah ad- d}ar> u>riyat dalam salah satu dari lima
tujuan pokok yang harus ada pada manusia yaitu
pemeliharaan keturunan. Allah memerintahkan hambahambaNya untuk menikah agar mereka dapat
mendapatkan dan melindungi keturunannya. Oleh karena
itu, Undang-Undang membuat batas usia perkawinan
bagi seseorang ang akan menikah. Batas usia perkawinan
diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 yang berisi seseorang yang ingin
melangsungkan pernikahan harus berumur minimal 19
tahun baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi pada
kenyataannya, kenaikan batas usia perkawinan membuat
dampak pada kenaikan permohonan perkara dispensasi
vii

nikah di Pengadilan Agama Ponorogo. Kenaikan ini
mencapai 50% lebih, yaitu pada tahun 2019 hanya ada 93
perkara, sedangkan pada tahun 2020 naik sampai 236
perkara.
Adapun rumusan dalam penelitian ini adalah (1)
Bagaimana
analisis
mas}lah}ah
tentang
alasan
meningkatnya pengajuan dispensasi nikah pasca
perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Ponorogo?
(2) Bagaimana analisis mas}lah}ah tentang alasan
penetapan dispensasi nikah pasca perubahan batas usia
perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019 di Pengadilan Agama Ponorogo? Untuk menjawab
dari kedua rumusan tersebut penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan
(field research), serta menggunakan teknik wawancara,
observasi, dan dokumentasi untuk menggali data
kemudian mereduksinya.
Berdasarkan pembahasan penelitian ini dapat
disimpulkan bahwa (1) bahwasanya tidak semua alasan
kenaikan perkara dispensasi nikah membawa mas}lah}ah,
ada juga yang membawa mafsadah (2) Bahwasanya tidak
semua alasan dalam pengajuan dispensasi nikah
dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Ponorogo. Hal
tersebut dikarenakan tidak semua alasan dalam
permohonan dispensasi nikah itu terbukti dan mendesak,
serta membawa mas}lah}ah, ada juga yang membawa
mafsadah apabila kasus tersebut dikabulkan.
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PEDOMAN TRANSLITERASI
Transliterasi digunakan ketika peneliti melakukan
pengubahan teks dari satu tulisan ke tulisan yang lain
atau dapat disebut alih huruf atau alif aksara, misalnya
dari huruf arab ke huruf latin dan sebagainya. Berikut
adalah pedoman baku untuk translitasi dari huruf Arab ke
huruf latin:
1.
Pedoman translitasi yang digunakan adalah:
Arab Ind Arab Ind Arab Ind Arab Ind
ء
A
د
d
ض
d{
ك
k
ب
B
ذ
dh ط
T
ل
l
ت
T
ر
r
ظ
z{
م
m
ث
Th ز
z
ع
’
ن
n
ج
J
ش
s
غ
gh ه
h
ح
h{
ش
sh ف
f
و
w
خ
Kh ص
s{
ق
q
ي
y

2.

3.

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya
dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf
a>, i>, dan u>.
Bunyi hidup dobel (diftrong) Arab ditranslitasikan
dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”
Contoh:
Bayna, ‘layhim, qawl, mawdu>‘ah
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4.

5.

6.

7.

Istilah (technical terms) dalam bahasa asing yang
belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia
harus dicetak miring.
Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak
dinyatakan dalam translitasi. Translitasi hanya
berlaku pada huruf konsonan akhir.
Contoh:
Ibn Taymi>yahbukan Ibnu Taymi>yah.Inna al-din>
‘inda Alla>h al- Isla>m bukan Inna al- di>na ‘ inda
Alla>hi al – Isla>mu..
Kata yang terakhir dengan ta> marbu>tah dan
berkedudukan sebagai sifat (na’at) dan ida>fah
ditransliterasikan dengan “ah”. Sedangkan mudaf>
ditransliterasikan dengan “at”.
Contoh:
Na’at dan Muda>filayh: Sunnah sayyi’ah, alMaktabah al- Misriyah. Muda>f : matba’at al‘A<mmah.
Kata yang berakhir dengan ya>mushaddadah (ya>’
ber-tashdid) ditransliterasikan dengan i>. Jika
i>diikuti dengan ta>’ marbu>tah maka transliterasinya
adalah i>yah. Jika ya>’ ber-tashdid berada ditengah
kataditeransliterasikan dengan yy.
Contoh:
Al- Ghaza>li, al Nawawi>
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Ibn Tami>yah.
muqayyid.2

Al-Jawzi>yaSayyid,

2

mu’ayyid,

Tim Penyusun Fakultas Syariah, Buku Pedoman Skripsi,
(Ponorogo: Institut Agama Islam Ponorogo, 2020), 126.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Perkawinan menurut hukum Islam adalah
pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau
mitsa>qa>n ghali>za>n untuk mentaati perintah Allah
dan melaksanakannya merupakan ibadah.1
Pernikahan merupakan sunnatullah dalam
Islam yang berlaku pada semua makhluk-Nya,
baik pada manusia maupun hewan. Itu adalah
suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. sebagai
jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak
dan melestarikan hidupnya.2
Salah satu dasar hukum pernikahan dalam
Al-Qur’an adalah Surah An-Nisa’ ayat 1, yang
berbunyi sebagai berikut:

اس اتَّقُىا َربَّ ُك ُم الَّذِي َخلَقَ ُك ْم ِم ْن نَفْ ٍس
ُ َّيَا أَيُّ َها الن
َّ َاحدَةٍ َو َخلَقَ ِم ْن َها سَ ْو َج َها َوب
يزا
ِ َو
ث ِم ْن ُه َما ِر َج ااًل َكثِ ا
....ۚ سا اء
َ َو ِن

Artinya:
“Hai
sekalian
manusia,
bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah
menciptakan kamu dari seorang diri dan
darinyalah Allah menciptakan istrinya, dan dari
1

Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Slamet Abidin, Fiqih Munakahat 1 (Bandung: CV Pustaka
Setia, 1999), 9.
2

1

2

keduanya Allah memperkembang biakkan lakilaki dan perempuan yang banyak...”3
Sedangkan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir
batin antara seorang pria dengan seorang wanita
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.4
Pernikahan merupakan salah satu perintah
yang diberikan oleh Allah SWT. sebagaimana
yang sudah dijelaskan pada dalil di atas. Selain
itu, pernikahan juga mempunyai tujuan penting
dalam menjalani kehidupan. Berikut adalah
tujuan-tujuan pernikahan dalam Islam:
1.
Membangun keluarga sakinah, mawadah,
wa rahmah
2.
Menjaga diri agar terhindar dari zina
3.
Pernikahan bertujuan untuk memperoleh
keturunan.5
Untuk merealisasikan tujuan mulia ini
harus didukung oleh kesiapan fisik dan
kematangan jiwa dari masing-masing mempelai,
sehingga menimbulkan rasa tanggung jawab
3

Al-Qur’an, 4:1;12:30.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
5
Riziem Aizid, Fiqh Keluarga Terlengkap (Yogyakarta:
Laksana, 2018), 59.
4

3

kepada mereka. Pernikahan yang baik dan sukses
tidak akan dapat diharapkan dari mereka yang
masih kurang matang fisik maupun mental
emosional. Untuk itu, pernikahan harus dimasuki
dengan persiapan yang matang.
Batas usia perkawinan dalam UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 pasal 7 ayat (1) adalah “Perkawinan hanya
diizinkan jika pihak pria dan wanita mencapai
umur 19 (sembilan belas) tahun”.6
Adanya
peningkatan
batas
usia
perkawinan
tersebut
bertujuan
untuk
meningkatkan
kematangan
mental
dan
fisikseseorang, sehingga angka perceraian dapat
menurun dan mendapatkan keturunan yang baik
dan sehat.
Kematangan mental dan fisik seseorang
tidak dapat diukur hanya dengan faktor usia
karena usia tidak menjamin kedewasaan
seseorang. Tetapi, kematangan fisik dan mental
fisik seseorang dapat dilihat dari cara berfikir dan
bertindak seseorang tersebut.
Meskipun usia bukan sebagai tolak ukur
kedewasaan, batas usia perkawinan ini perlu
untuk diatur untuk menjamin kesiapan bagi calon
mempelai dalam menjalani pernikahan sehingga
6

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

4

diharapkan dapat memberikan kemaslahatan
dalam keluarga tersebut.
Di dalam mas}lah}ah, menurut As-Syatibi
terdapat 3 tingkatan, yaitu mas}lah}ah d}ar> u>riyyah,
mas}lah}ah h}aj> i>yah, dan mas}lah}ah tah}siniyyah,.
Pada penelitian ini, peneliti akan membahas
tentang mas}lah}ah d}ar> u>riyyah.
Mas}lah}ah
d}ar> u>riyyah
merupakan
kemaslahatan pokok yang harus ada pada
kehidupan manusia. Mas}lah}ah d}ar> u>riyyah ini
bertujuan untuk menjaga eksistansi pada manusia.
Kebutuhan primer atau pokok manusia terbagi
menjadi 5, yaitu: Pemiliharaan Agama,
Pemeliharaan
Jiwa,
Pemeliharaan
Akal,
Pemeliharaan Keturunan, dan Pemeliharaan
Harta.
Dalam h}i>fdz} nasl atau pemeliharaan
keturunan
dijelaskan
bahwa
untuk
mempertahankan keturunan, maka agama
memerintahkan untuk melangsungkan pernikahan
yang sah antara laki-laki dan perempuan. Karena
perkawinan dapat menjaga kemurnian nasab
dengan baik. Oleh karena itu, pengaturan batas
usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2019 ini merupakan salah satu wujud
untuk merealisasikan tujuan dari pemeliharaan
keturunan tersebut.

5

Akan tetapi, dari data yang diperoleh di
Pengadilan Agama Ponorogo, kenaikan batas usia
perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 ini justru membawa dampak pada
naiknya perkara dispensasi nikah di Pengadilan
Agama Ponorogo. Keniakan perkara dispensasi
nikah ini mencapai 50% lebih. Pada tahun 2019,
angka permohonan perkara dispensasi nikah
hanya ada 93 perkara. Tetapi setelah
diterapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019, angka permohonan perkara dispensasi
nikah mencapai 236 perkara pada tahun 2020.
Maka dari itu, berdasarkan uraian tersebut
penulis tertarik untuk melakukan penelitian
dengan judul “Analisis Mas}lah}ah Pemberlakuan
Batas Usia Perkawinan Pasca Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Penetapan
Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama
Ponorogo Tahun 2020”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan yan telah penulis paparkan,
maka penulis merumuskan penelitian ini sebagai
berikut:
1.
Bagaimana analisis mas}lah}ah tentang alasan
meningkatnya pengajuan dispensasi nikah
pasca perubahan batas usia perkawinan

6

2.

dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019 di Pengadilan Agama Ponorogo?
Bagaimana analisis mas}lah}ah tentang alasan
penetapan dispensasi nikah pasca perubahan
batas usia perkawinan dalam UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 di
Pengadilan Agama Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas,
penelitian ini secara umum bertujuan untuk
menganalisis secara menyeluruh jawaban dari
rumusan masalah yang terperinci sebagai berikut:
1.
Untuk menjelaskan analisis mas}lah}ah
tentang alasan meningkatnya pengajuan
dispensasi nikah pasca perubahan batas usia
perkawinan dalam Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama
Ponorogo.
2.
Untuk menjelaskan analisis mas}lah}ah
tentang alasan penetapan dispensasi nikah
pasca perubahan batas usia perkawinan
dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019 di Pengadilan Agama Ponorogo.

7

D. Manfaat Penelitian
Penelitian yang penulis teliti ini mempunyai
beberapa manfaat yang nantinya hal tersebut
mencakup manfaat teoritis atau praktis:7
1.
Manfaat Teoritis
Secara teroritis, penelitian ini diharapkan
dapat memberikan sumbangan pengetahuan
dibidang hukum keluarga Islam terkait
dispensasi nikah dan dapat dijadikan
sebagai bahan rujukan bagi kalangan
akademisi maupun praktisi.
2.
Manfat Praktis
Secara praktis, penelitian ini diharapkan
dapat memberikan kontribusi pemikiran di
bidang pembangunan hukum, dan dalam
kehidupan bermasyarakat diharapkan bisa
menjadi tambahan pustaka di bidang ilmu
hukum, khususnya dalam perkara dispensasi
nikah.
E. Telaah Pustaka
Setelah penulis melakukan penelusuran
terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan
obyek kajian penelitian ini, yang diperoleh dari

7

Tim Penyusun Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, Pedoman
PenulisanSkripsi Fakultas Syariah (Ponorogo: Fakultas Syariah,
2020), 55.
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beberapa hasil penelitian maupun buku-buku
yang berhubungan dengan karya tulis ini adalah:
Pertama, penelitian oleh Ahmad Hamim
Tohari berjudul “Analisis Mas}lah}ah Mursalah
terhadap Beberapa Pandangan Tokoh Nahdlatul
Ulama Kabupaten Sidoarjo tentang Pernikahan
Dini Akibat Hamil Pra Nikah”, rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana
pendapat tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten
Sidoarjo terhadap pernikahan dini akibat hamil
pra nikah dan (2) Bagaimana analisis mas}lah}ah
mursalah terhadap pandangan tokoh Nahdlatul
Ulama Kabupaten Sidoarjo tentang pernikahan
dini akibat hamil pra nikah. Penelitan ini
bertujuan
untuk
mengetahui
bagaimana
pandangan beberapa Tokoh Nahdlatul Ulama
Kabupaten Siadoarjo terhadap pernikahandini
akibat hamil pra nikah dan analisis mas}lah}ah
mursalah.8
Kedua, penelitian oleh Nailatul Rohanafi
berjudul “Analisis Mas}lah}ah terhadap Dispensasi
Perkawinan dalam Penetapan Perkara Nomor
0135/Pdt.P/2017/PA.Mgt di Pengadilan Agama
Magetan”, rumusan masalah dalam penelitian ini
8

Ahmad Hamim Tohari, Analisis Maslahah Mursalah
terhadap Beberapa Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten
Sidoarjo tentang Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah (Skripsi:
UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).
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adalah: (1) Bagaimana dasar hukum hakim dalam
memutus perkara permohonan dispensasi
perkawinan Nomor 0135/Pdt.P/2017/PA.Mgt di
Pengadilan Agama Magetan dan (2) Bagaimana
pertimbangan hukum dalam putusan perkara
dispensasi
perkawinan
Nomor
0135/Pdt.P/2017/PA.Mgt di Pengadilan Agama
Magetan. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis tentang pertimbangan hakim dalam
memutus perkara dispensasi perkawinan Nomor
0135/Pdt.P/2017/PA.Mgt di Pengadilan Agama
Magetan.9
Ketiga, penelitian oleh Dimas Ayu
Pamukir berjudul “Analisis Mas}lah}ah AlMursalah Terhadap Program Pendewasaan Usia
Perkawinan Oleh Badan Koordinasi Keluarga
Berencana Nasional (Bkkbn) Di Jawa Timur”,
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
(1)Bagaimana Ketentuan Program Pendewasaan
Usia Perkawinan Oleh Badan Koordinasi
Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Jawa
Timur dan (2)Bagaimana Analisis Mas}lah}ah AlMursalah Terhadap Program Pendewasaan Usia
Perkawinan oleh Badan Koordinasi Keluarga
9

Nailatul Rohanafi, Analisis Maslahah terhadap Dispensasi
Perkawinan
dalam
Penetapan
Perkara
Nomor
0135/Pdt.P/2017/PA.Mgt di Pengadilan Agama Magetan
(Skripsi:IAIN Ponorogo, 2020).
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Berencana Nasional (BKKBN) di Jawa Timur.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
tentang ketentuan Program Pendewasaan Usia
Perkawinan Oleh Badan Koordinasi Keluarga
Berencana Nasional (BKKBN) di Jawa Timur
dan
menganalisis
Mas}lah}ah Al-Mursalah
Terhadap
Program
Pendewasaan
Usia
Perkawinan oleh Badan Koordinasi Keluarga
Berencana Nasional (BKKBN) di Jawa Timur.10
F. Metode Penelitian
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi
ini adalah penelitian lapangan (field
research), dimana penelitian ini peneliti
berangkat ke lapangan untuk mengadakan
pengamatan tentang suatu fenomena yang
terjadi di masyarakat,11 kemudian peneliti
mengambil data primer dari lapangan. Disini
peneliti
mendatangi
secara
langsung
Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo
untuk mendapatkan data untuk penelitian ini
dari pihak hakim dan panitera.
10

Dimas Ayu Pamukir, Analisis Maslahah Al Mursalah
Terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan Oleh Badan
Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (Bkkbn) Di Jawa Timur
(Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).
11
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif
(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 26.

11

Adapun pendekatan yang digunakan
dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif. Tujuan dari penelitian kualitatif
yaitu untuk menemukan jawaban terhadap
suatu fenomena yang terjadi di lapangan.
Pendekatan
deskriptif
kualitatif
menjelaskan tentang kondisi keadaan aktual
dari unit penelitian, atau prosedur penelitian
yang menghasilkan data deskriptif berupa
kata-kata yang tertulis atau lisan.
2. Kehadiran Peneliti
Dalam penelitian ini, peneliti sendiri atau
dengan bantuan orang lain merupakan alat
pengumpul data utama. Karena hanya
manusia sebagai alat yang dapat berhubungan
dengan responden atau objek lainnya, dan
hanya manusialah yang mampu memahami
kenyataan-kenyataan di lapangan. Oleh
karena itu, pada saat mengumpulkan data di
lapangan, peneliti berperan serta mengamati
langsung objek penelitian di lapangan.12
3. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini berada di Pengadilan Agama
Kabupaten Ponorogo.

12

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif..., 9.
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4. Data dan Sumber Data
a. Data
Setiap penelitian memerlukan data,
karena data adalah sumber informasi
yang memberikan gambaran utama
tentang ada tidaknya masalah yang akan
diteliti.13 Adapun data-data yang
diperlukan dalam penelitian ini diperoleh
dari hasil wawancara dan dokumentasi.
b. Sumber Data
Untuk memperoleh data-data yang
diperlukan sesuai tema penelitian, maka
penelitian ini menggunakan sumber data
dari:
1) Sumber Data Primer
Data primer merupakan data
yang diperoleh atau dikumpulkan
peneliti secara langsung dari sumber
asli (tidak melalui perantara).
Sumber data primer dalam penetian
ini diperoleh dari hasil wawancara
dengan pihak Pengadilan Agama
Kabupaten Ponorogo.
2) Sumber Data Sekunder

13

Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi
Penelitian Kualitatif (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 117.

13

Data sekunder merupakan
sumber data penelitian yang
diperoleh peneliti secara tidak
langsung melalui media perantara
yaitu berupa buku-buku, jurnal,
karya ilmiah yang berkaitan dengan
tema penelitian. Adapun data
sekunder dalam penelitian ini adalah
dokumen pendukung yang berkaitan
dengan penelitian.
5. Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data adalah teknik
atau cara-cara yang dapat digunakan oleh
peneliti untuk mengumpulkan data.14 Teknik
pengumpulan data yang dilakukan peneliti
dalam menyusun penelitian ini adalah
dengan:
a. Wawancara
Wawancara
dilakukan
dengan
berdialog atau tanya jawab secara
langsung dengan hakim dan panitera di
Pengadilan Agama Ponorogo, untuk
selanjutnya data tersebut dianalisis dan
disimpulkan.

14

Riduwan, Skala Pengukuran
Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2011), 24.

Variabel-Variabel
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b. Dokumentasi
Dokumentasi dilakukan dengan
telaah dan mengutip isi berkas mengenai
profil Pengadilan Agama Ponorogo dan
laporan
tahunan
jumlah
perkara
dispensasi nikah di Pengadilan Agama
Ponorogo pada tahun 2020.
6. Analisis Data
Tahap terakhir dalam sebuah penelitian
setelah data dikumpulkan adalah analisis
data. Analisis data merupakan proses
pengorganisasian dan pengurutan data
kedalam pola.15 Analisis data juga dapat
diartikan sebagai proses penyederhanaan
data. Dalam penelitian ini, peneliti
menggunakan analisis deduktif, yaitu berawal
dari proporsi-proporsi umum yang kemudian
untuk diambil penjabaran yang bersifat
khusus. Adapun langkah-langkah yang
dilakukan oleh peneliti untuk analisis data
adalah sebagai berikut:16
a. Reduksi data, yaitu penyederhanaan data
dengan cara memilih hal-hal yang

15

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif
(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 216.
16
Buku Pedoman Penulisan Skripsi(Syaria’ah, Tarbiyah,
Ushuludin)Kualitatif, Kuantitatif, Library Reseach (Ponorogo:
P2MP, 2010), 41.
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bersifat pokok sesuai dengan rumusan
masalah penelitian.
b. Display data, yaitu pengorganisasian data
sehingga mudah dalam menganalisis dan
menyimpulkan. Proses ini dilakukan
dengan cara menyusun data-data yang
diperoleh dari berbagai macam referensi
sehingga menjadi data yang deskriptif.
c. Conclution, yaitu penarikan kesimpulan.
Penelitian ini menggunakan metode
dediktif, dimana pembahasannya diawali
dengan mengemukakan dalil-dalil, teoriteori, kemudian dikemukakan kenyataan
yang bersifat khusus.
7. Pengecekan Keabsahan Data
Adapun pengecekan keabsahan data yang
digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini
adalah triangulasi. Triangulasi dalam
pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai
pengecekan data dari berbagai sumber
dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.
Dengan demikian terdapat 3 macam
triangulasi,
yaitu
triangulasi
sumber,
triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. 17
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan
triangulasi sumber, yaitu dengan cara
17

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan
R&D (Bandung: Alfabeta, 2017) 273&274.
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mengumpulkan data dari beberapa sumber.
Sumber dari penelitian ini adalah dari
beberapa hakim dan panitera di Pengadilan
Agama Ponorogo.
8. Tahapan-tahapan Penelitian
Prosedur dan tahap-tahap yang harus
dilalui apabila melakukan penelitian kualitatif
adalah sebagai berikut:18
a. Menetapkan fokus penelitian
Prosedur
penelitian
kualitatif
mendasarkan pada logika berfikir
induktif
sehingga
perencanaan
penelitiannya bersifat sangat fleksibel.
Walaupun bersifat fleksibel, penelitian
kualitatif harus melalui tahap-tahap dan
prosedur
penelitian
yang
telah
19
ditetapkan. Maka dalam hal penelitian
ini, peneliti berfokus pada kasus
dispensasi nikah yang terjadi di
Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo.
b. Menentukan
setting
dan
subjek
penelitian

18

Bagong Suyanto & Sutinah, Metodologi Penelitian Sosial
Berbagai Alternatif Pendekatan (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2005), 170.
19
Ibid.
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Sebagai sebuah metode penelitian
yang bersifat holistis, setting penelitian
kualitatif merupakan hal yang sangat
penting dan telah ditentukan ketika
menetapkan fokus penelitian. Setting dan
subjek penelitian merupakan suatu
kesatuan yang telah ditentukan sejak
awal penelitian.20
Maka dalam penelitian ini setting
yang dipakai adalah di Pengadilan
Agama Kabupaten Ponorogo sebagai
setting tempat, dan kasus dispensasi
nikah sebagai setting peristiwa. Dan
subjek penelitian dalam penelitian ini
yaitu
pihak
Pengadilan
Agama
Kabupaten Ponorogo.
c. Pengumpulan data, pengolahan data, dan
analisis data
Penelitian
kualitatif
merupakan
proses
penelitian
yang
berkesinambungan
sehingga
tahap
pengumpulan data, pengolahan data, dan
analisis data dilakukan secara bersamaan
selama proses penelitian.21 Jadi dalam
tahap ini peneliti melakukan secara
berkesinambungan antara observasi dan
20
21

Ibid, 171.
Ibid.
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wawancara terkait
dengan kasus
dispensasi nikah, lalu mentranskip
wawancara tersebut dan mengumpulkan
data-data
lainnya
yang
didapat,
kemudian diolah dan dianalisis.
d. Penyajian data
Prinsip dasar penyajian data adalah
membagi pemahaman kita tentang
sesuati hal kepada orang lain. Oleh
karena ada data yang diperoleh dalam
penelitian kualitatif berupa kata-kata dan
tidak berupa angka, penyajian biasanya
berbentuk uraian kata-kata dan tidak
berupa tabel-tabel dengan ukuran
statistik.22
G. Sistematika Pembahasan
Untuk dapat memberikan gambaran secara
luas dan memudahkan pembaca dalam memahami
gambaran menyeluruh dari penelitian ini, penulis
mengelompokkan menjadi lima bab, dan masingmasing bab tersebut menjadi beberapa sub bab.
Dan semuanya merupakan suatu pembahasan
yang utuh, yang saling berkaitan dengan yang
lainnya,. Gambaran atas masing-masing bab
tersebut sebagai berikut:

22

Ibid, 172.
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BAB I, memberikan pengetahuan umum
tentang arah penelitian yang akan dilakukan. Pada
bab ini, memuat latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian,
dan sistematika pembahasan.
BAB II, membahas tentang landasan
teoritis yang digunakan peneliti dalalm
melakukan penelitian ini yang berisikan tentang
pengertian mas}lah}ah, macam-macam mas}lah}ah,
dan pemeliharaan mas}lah}ah al- d}ar> u>riyyah alkhams.
BAB III, merupakan deskripsi data, yaitu
uraian tentang gambaran umum objek penelitian
yang meliputi profil Pengadilan Agama Ponorogo
yang meliputi sejarah Pengadilan Agama
Ponorogo, visi misi, dan struktur organisasi
Pengadilan Agama Ponorogo, serta bagaimana
implementasi
pelaksanaan
Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia
Perkawinan di Pengadilan Agama Ponorogo.
BAB IV,merupakan bab inti dari
penelitian karena pada bab ini akan menganalisis
data-data baik melalui data primer maupun data
sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang
ditetapkan.
BAB V, merupakan bab yang paling akhir
dari pembahasan skripsi yang memaparkan

20

kesimpulan dan saran-saran yang kemudian
diakhiri dengan daftar pustaka dan disertakan
lampiran-lampiran terhadap penulisan penelitian
ini.

BAB II
KONSEP MAS}LAH}AH
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adah
konsep mas}lah}ah yang mencakup tentang:
A. Pengertian Mas}lah}ah
Mas}lah}ah berasal darai kata s}alah}a ) (صلخyang
merupakan mashdar dari kata s}ala>h} ( )صالحyang
berarti “manfaat”.1 Pengertian Mas}lah}ah dalam
bahasa arab adalah semua perbuatan yang
mendorong kepada kebaikan setiap manusia.
Mas}lah}ah juga bisa diartikan sebagai perbuatan
yang mendatangkan manfaat atau kebaikan dan
menolak mafsadah atau keburukan. Jadi,
perbuatan apapun yang mendatangkan manfaat
bisa disebut dengan mas}lah}ah.2
Mas}lah}ah menurut bahasa adalah kebaikan
atau manfaat, sedangkan pengertian mas}lah}ah
menurut istilah adalah kemanfaatan yang
dikehendaki oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya,
baik berupa pemeliharaan agama, pemeliharaan
jiwa, pemeliharaan kehormatan diri serta
1

Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir: Kamus ArabIndonesia (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 789.
2
Rahmat Ilyas, Konsep Mashlahah Dalam Konsumsi
Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam, Vol. 1 No.1 (Bangka
Belitung: Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, 2015), 10.
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keturunan,
pemeliharaan
akal,
3
pemeliharaan harta kekayaan.

maupun

Untuk mengartikan mas}lah}ah secara definitif,
ada perbedaan diantara kalangan ulama yang
kalau dianalisa ternyata mempunyai hakikat yang
sama. Berikut ada 3 definisi mas}lah}ah menurut
para ulama, yaitu:4
1. Mas}lah}ah menurut Al-Ghaza>li> adalah sesuatu
yang mendatangkan manfaat atau keuntungan
dan menjauhkan dari kemadhorotan atau
kerusakan, tetapi hakikat dari mas}lah}ah
adalah:

َّ ص ْو ِد ْال
ُ ْعلَى َمق
َ ُضة
َ َْال ُم َذاف
ِش ْرع

“Memelihara tujuan syara’ (dalam
menetapkan hukum)”5
2. Al-Khawa>rizmi>
dalam
mendefinisikan
mas}lah}ah hampir sama dengan definisi AlGhaza>li>, yaitu :

َّ ص ْو ِد ْال
ع بِذَ ْف ِع ْال َمفَا ِس ِذ
ُ ْعلَى َمق
َ ُضة
َ َْال ُم َذاف
ِ ش ْر
ق
َ
ِ ع ِه ْالخ َْل

3

Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh (Jakarta: Amzah,
2013), 128.
4
Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2 (Jakarta: Logos
Wacana Ilmu, 1999), 324.
5
Rahmat Syafe‟i, Ilmu Ushul Fiqh (Bandung: Pustaka
Setia, 2000), 122.
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“Memelihara tujuan syara’ (dalam
menetapkan
hukum)
dengan
cara
menghindarkan kerusakan dari manusia”
Definisi ini memiliki kesamaan dengan
definisi mas}lah}ah menurut Al-Ghaza>li>, yaitu
dari segi arti dan tujuannya, karna sama-sama
untuk mendatangkan kemaslahatan dan
menolak kemadhorotan.
3. Sedangkan menurut Al-„Iez ibn Abdi AlSalam mas}lah}ah dalam kitabnya yang
berjudul Qawa’id al-Ahkam ada 2 bentuk
pengertian, yaitu dalam bnetuk hakikat dan
bentuk majazinya. Dalam bentuk hakikatnya
mas}lah}ah
berarti
kesenangan
dan
kenikmatan. Sedangkan dalam bentuk majazi,
mas}lah}ah
adalah
sebab-sebab
yang
mendatangkan kenikmatan dan kesenangan.
Pengertian ini didasarkan pada prinsipnya
yang mempunyai empat manfaat, yaitu
kelezatan
dan
sebab-sebabnya
serta
6
kesenangan dan sebab-sebabnya.
Sebagaiman dijelaskan di atas, mas}lah}ah
dalam arti syara‟ tidak hanya berdasarkan pada
pertimbangan akal dalam menilai baik dan
buruknya sesuatu, tidak pula karena dapat
6

Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2…,324.
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mendatangkan kenikmatan dan menghindarkan
kerusakan. Lebih dari itu, mas}lah}ah harus sejalan
dengan tujuan syara‟ dan memeliharalima prinsip
pokok
kehidupan,
umpamanya
larangan
7
minuman keras.
Dalam memahami substansi mas}lah}ah, para
ahli filsafat dan etika serta ulama Ushul Fiqh
mempunyai perbedaan satu dengan yang lainnya.
Yang menimbulkan perbedaan pandangan
tersebut adalah karena para ahli filsafat dan etika
melihat bahwa mas}lah}ah atau manfaat itu hanya
terbatas kepada mas}lah}ah yang bersifat duniawi
saja, sedangkan para ulama Ushul Fiqh
berpendapat bahwa mas}lah}ah itu tidak hanya
sebatas mas}lah}ah dalam duniawi, tetapi juga
bersifat ukhrawi secara integral, bahkan menurut
mereka mas}lah}ah duniawi itu hanya untuk
melengkapi dan mewujudkan mas}lah}ah ukhrawi.
Faktor itulah yang membuat para ahli filsafat dan
etika tidak akan satu pandang dengan para ulama
Ushul Fiqh dalam melihat substansi mas}lah}ah,
kecuali pada pandangan bahwa mas}lah}ah itu
sesuatu yang sangat penting dan urgen.

7

Musda Asmara dan Reti Andira, Urgensi Talak Di Depan
Sidang Pengadilan Perspektif Maslahah Mursalah, Vol. 3 No. 2
(Bengkulu: Al Istinbath Jurnal Hukum Islam, 2018), 149.
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Para ahli filsafat dan etika berpendapat
bahwa realitas kehidupan itu terdiri dari
kenikmatan-kenikmatan
dan
penderitaanpenderitaan. Semua orang dalam kehidupan ini
selalu berjuang untuk mendapatkan kenikmatan
dan kesenangan yang mereka inginkan dan
melepaskan diri dari segala bentuk penderitaan.
Sedangkan para ulama Ushul Fiqh
mempunyai tiga pokok pikiran tentang mas}lah}ah
yang sangat bertentangan dengan pemikiran ahli
filsafat dan etika, yaitu: 8
1.

Bahwa definisi mas}lah}ah itu tidak hanya
bersifat duniawi saja, akan tetapi juga
bersifat
ukhrawi
karena
manusia
mempunyai dua alam kehidupan yaitu
kehidupan dunia yang hanya sementara dan
kehidupan di akhirat yang sifatnya kekal.
Dua alam tersebut sama-sama penting,
karena kehidupan di dunia sebagai tujuan
utuk kehidupan di akhirat kelak. Dengan
demikian, Allah SWT mensyariatkan
hukum untuk kepentingan di dua kehidupan
tersebut yaitu hukum yang mengatur
hubungan manusia dengan pencipta-Nya

8

Malthuf Siroj, Paradigma Ushul Fiqh (Yogyakarta:
Pustaka Ilmu Group, 2013), 13.

25

26

2.

3.

dan juga hukum yang mengatur hubungan
manusia dengan sesama. Kedua hukum
tersebut diyakini mengandung mas}lah}ah
atau manfaat bagi manusia baik secara
individu maupun secara sosial.
Bahwa mas}lah}ah itu tidak hanya sebatas
kepada yang bersifat fisik saja, seperti
pandangan dari ahli filsafat dan etika,
namun juga meliputi fisik dan jiwa manusia.
Menurut ulama Ushul Fiqh, manusia itu
terdiri dari dua unsur penting yaitu unsur
fisik dan unsur rohani (jiwa). Dari masingmasing unsur tersebut membutuhkan
mas}lah}ah yang berbeda. Oleh karena itu,
Islam membangun ajarannya sangat
komprehensif yang meliputi aqidah dan
syari‟ah yang menjadikan kebutuhan
manusia itu sempurna.
Bahwa kemas}lah}atan agama merupakan
prinsip untuk kemas}lah}atan ukhrawi. Untuk
itu,
para
ulama
Ushul
Fiqh
mengklasifikasikan kebutuhan manusia
dalam lima tingktan yang harus diwujudkan
oleh hukum Islam yaitu memelihara agama,
memelihara
jiwa, memelihara
akal,
memelihara
keturunan,
dan
juga
memelihara harta kekayaan.
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B. Macam-macam Mas}lah}ah
Ada beberapa macam pada mas}lah}ah, yaitu:
1. Dari Segi Urgensi
Dari segi urgensinya, mas}lah}ah dibagi
menjadi 3 macam, yaitu:
a. Mas}lah}ah
D}a>ru>riyyah,
yaitu
kemaslahatan yang harus ada pada
kehidupan manusia agar dapat menjalani
kehidupan secara utuh baik di dunia
maupun di akhirat. Ini berarti bahwa
kehidupan manusia tidak ada artinya
tanpa lima prinsip. Lima prinsip tersebut
adalah Memelihara agama, Memelihara
jiwa, Memelihara akal, Memelihara
keturunan dan Memelihara harta. Hal ini
sesuai dengan tujuan dari syari‟at Islam.9
Oleh karena itu, semua hal yang menuju
pada lima prinsip tersebut adalah
mas}lah}ah atau manfaat. Begitu juga
sebaliknya, semua hal yang bertentangan
dengan lima prinsip tersebut adalah
ma>fsadah
yang
harus
dihindari.
Sebagaimana
firman Allah yang
menyatakan bahwa semua manusia harus
mengerjakan semua perintahNya dan
9

Muksana Pasaribu, Maslahat Dan Perkembangannya
Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam, Vol. 1 No. 4 (Jurnal
Justitia, 2014), 354.
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menjauhi segala laranganNya. Contoh
dari lima prinsip yang menjadi tujuan
syari‟at dalam mas}lah}ah d}ar> u>riyyah ini
adalah Allah melarang murtad untuk
memelihara agama, melarang membunuh
untuk memelihara jiwa, melarang minum
minuman keras untuk memelihara akal,
melarang berbuat zina untuk memelihara
keturunan, dan melarang mencuri untuk
memelihara harta. Jadi jika mas}lah}ah ini
tidak tercapai, maka akan terjadi
ma>fsadah, kehancuran, dan juga tidak
tercapainya kebahagiaan akhirat bahkan
dapat mendatangkan siksa.10
b. Mas}lah}ah H}a>jji>yah, adalah kemas}lah}atan
yang dibutuhkan oleh manusia untuk
memenuhi kebutuhan pokok manusia
dan menghindarkan diri dari kesulitan
dalam hidupnya, walaupun tidak
merusak
kemas}lah}atan
umum.
Maksudnya, apabila kemas}lah}atan ini
tidak terpenuhi, maka tidak akan akan
merusak lima prinsip yang harus
dipenuhi oleh kehidupan manusia seperti
10

Moch. Cholid Wardi, Internalisasi Konsep Maslahah
Melalui Buku Saku Dalam Menguatkan Karakter Islami Siswa Di
Mts Negeri Sumber Bungur Pamekasan, Vol. 14 No. 2 (Pamekasan:
Nuansa, 2017), 458.
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yang sudah dijelaskan di atas, tetapi
secara
tidak
langsung
akan
mengakibatkan perusakan.11
Contoh dari mas}lah}ah h}aj> ji>yah ini adalah
menuntut ilmu agama untuk menegakkan
agama, makan untuk keberlangsungan
hidup,
mengasah
otak
untuk
menyempurnakan akal, melakukan jual
beli untuk mendapatkan harta.
Sebaliknya, ada juga perbuatan yang
secara tidak langsung bisa merusak pada
lima
kebutuhan
pokok
manusia,
contohnya seperti menghina agama yang
akan berdampak pada memelihara
agama, tidak mau makan dan minum
akan berdampak pada pemeliharaan jiwa,
minum minuman keras akan berdampak
pada pemeliharaan akal, berbuat zina
yang akan berdampak pada pemeliharaan
keturunan.
c. Mas}lah}ah
Tah}siniyyah,
adalah
kemas}lah}atan yang dibutuhkan dalam
menyempurnakan kemaslahatan pokok
atau mendasar sebelumnya
yang
berbentuk
keringanan
guna
11

Nanda Himmatul Ulya, Konsep Maslahat Dalam
Pandangan Sa’id Ramadhan Al-Buthi, Vol. 15 No. 2 (Pontianak: AlMaslahah, 2019), 210.
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mempertahankan
dan
memelihara
kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya
tah}siniyyah adalah semua hal yang etis
dan bernilai baik atau bisa disebut juga
dengan segala sesuatu yag layak dan
pantas menurut akal dan menjauhi segala
sesuatu yang tidak baik. Contohnya
seperti dalam hal ibadah, Islam
mensyariatkan untuk menutup aurat.
Dalam kehidupan sehari-hari, Islam
menganjurkan untuk berperilaku sopan
santun kepada sesama.12
2. Dari Segi Kandungannya
Dari segi kandungannya, mas}lah}ah dibagi
menjadi dua bagian yaitu:13
a. Mas}lah}ah Al-‘A>mmah
Mas}lah}ah
al-‘a>mmah
adalah
kemaslahatan bersifat umum untuk yang
digunakan untuk kepentingan khalayak
umum. contohnya seperti para ulama
membolehkan membunuh penyebar
bid‟ah, karena jika tidak dibunuh
ditakutkan akan merusak aqidah umat.
Hal ini dibolehkan karena menyagkut
pada kepentingan orang banyak.
12

Salma, Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam
(Manado: Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016), 6.
13
Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1 (Jakarta: Logos, 1996), 116.
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b. Mas}lah}ah Al-Kha>shshah
Mas}lah}ah
Al-Kha>shshah
adalah
kemas}lah}atan umum yang menyangkut
kepentingan
orang
banyak
atau
kebanyakan masyoritas (mayoritas)
orang. Kemas}lah}atan ini bersifat khusus.
Contohnya
seperti
memutuskan
hubungan perkawinan karna orang
tersebut dinyatakan hilang (maqfud).
Oleh karena itu, apabila kemas}lah}atan
umum
bertentangan
dengan
kemas}lah}atan pribadi maka islam
menganjurkan untuk mendahulukan
kemas}lah}atan
umum
dibandingkan
14
kemas}lah}atan pribadi.
3. Dari Segi Eksistensi
Dari segi eksistensi para ulama ushul fiqh
membagi mas}lah}ah menjadi 3 macam,
yaitu:15
a. Mas}lah}ah Mu’tabarah
Mas}lah}ah Mu’tabarah adalah
mas}lah}ah yang diakui oleh syara‟ dan
ditunjukkan oleh dalil (nash) yang
spesifik. Yang termasuk dalam mas}lah}ah
ini adalah semua kemas}lah}atan yang
14

Imron Rosyadi, Maslahah Mursalah Sebagai Dalil
Hukum, Vol. 24 No. 1 (Surakarta: Suhuf, 2012), 19.
15
Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh..........,129.

31

32

dijelaskan, disebutkan, dan berhubungan
dengan
nash.
Contohnya
seperti
memelihara
agama,
jiwa,
akal,
keturunan, dan juga harta.
Para ulama bersepakat bahwa
mas}lah}ah
ini
merupakan
hujjah
syar>’iyyah yang valid dan otentik. Para
ulama ushul fiqh juga bersepakat bahwa
mas}lah}ah mu’tabarah ini wajib untuk
ditegakkan
dalam
melangsungkan
kehidupan, karena dilihat dari segi
tingkatan mas}lah}ah ini merupakan
kepentingan
pokok
yang
wajib
16
ditegakkan.
b. Mas}lah}ah Mulghah

Mas}lah}ah Mulghah merupakan
mas}lah}ah yang tidak diakui oleh syara‟,
bahkan ditolak dan dianggap batil oleh
syara‟. Dengan kata lain, dapat diartikan
bahwa mas}lah}ah ini bertentangan dengan
nash atau dalil yang sudah jelas. Dengan
kata lain mas}lah}ah harus tetap
mempertimbangkan
kepentingan
masyarakat dan realitas sosial yang terus
berubah sehingga hukum Islam harus

16

Sahibul Hardi, Konsep Maslahah dalam Perspektif
Ushuliyyin, Vol. 10 No. 20 (Kandangan: An-Nahdhah, 2017), 240.
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bergerak sejalan dengan perubahan
ralitas sosial.17
Contohnya seperti menyamakan
pembagian warisan anatara seorang lakilaki
dan
perempuan.
Kesamaan
pembagian waris ini memang terlihat
untuk kemas}lah}atan bersama, akan tetapi
hal ini bertentangan dengan nash yang
sudah menjelaskan dan mengatur dengan
jelas bahwa pembagian waris antara lakilaki dan perempuan itu dua banding satu.
Contoh kasus seperti inilah yang disebut
dengan mas}lah}ah mulghah.
c. Mas}lah}ah Mursalah
Pengertian mas}lah}ah mursalah
yaitu mas}lah}ah yang tidak diakui secara
eksplisit oleh syara‟ dan tidak pula
ditolak dan dianggap batil oleh syara‟.
Namun, mas}lah}ah ini sejalan dengan
tujuan syariat karena dapat dijadikan
sebagai prinsip dalam mewujudkan
kebaikan dan dapat tehindar dari
kemud}orotan.
Para ulama berbeda pendapat
dalam menyikapi mas}lah}ah mursalah.
17

Asmawi, Konseptualisasi Teori Maslahah (Salam: Jurnal
Filsafat dan Budaya Hukum, 2014), 320.
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Imam
Maliki
dan
kalangannya
menyebutnya dengan sebutan mas}lah}ah
mursalah, Al-Ghaza>li> menyebutnya
dengan istilah istishlah, para ulama ushul
fiqh menyebutnya dengan al-muna>sib almursal al-mula’im, dan juga sebagian
ulama menyebutnya dengan al-istidlal almursal, sementara Imam Haromain dan
Ibnu Al-Sam‟ani memutlakkan dengan
sebutan istidlal saja.18
C. Pemeliharaan Mas}lah}ah Al- D}a>ru>riyyah AlKhams
Dari segi tingkatan, menurut As-Syatibi>,
mas}lah}ah dikategorikan menjadi 3 tingkatan,
yaitu: mas}lah}ah d}a>ru>riyyah, mas}lah}ah h}aj> i>yah,
dan mas}lah}ah tah}siniyyat. Di dalam penelitian
ini, peneliti akan membahas tentang salah satu
dari 3 tingkatan tersebut, yakni mas}lah}ah
d}ar> u>riyyah.
Mas}lah}ah d}ar> u>riyyah yaitu segala sesuatu
yang harus ada demi tegaknya kehidupan
manusia, baik yang bersifat diniyyah atau
dunyawiyyah. D}a>ru>riyyah juga disebut sebagai
kebutuhan primer atau pokok, yaitu segala sesuatu
yang harus ada untuk eksistensinya manusia. Ciri18

Ibid, 42.
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ciri atau kelengkapan kehidupan manusia ada 5,
yang dijelaskan sebagai berikut:19
a. Memelihara agama
Memelihara agama menempati urutan
pertama dalam lima tujuan syari‟at yang
harus ada dalam hukum Islam. Hal ini
disebabkan karena semua ajaran syariat Islam
mengarahkan umat-Nya untuk berbuat sesuai
yang dikehendaki oleh Allah SWT., baik
dalam hal ibadah maupun muamalah. Karena
itu, Al-Qur‟an dan As-Sunnah mendorong
manusia untuk beriman kepada Allah, seperti
yang sudah dijelaskan dalam firmanNya
yaitu:

ُون
َ اْل ْو
ِ س إِ ََّّل ِليَعْبُذ
ِ ْ َو َما َخلَ ْقتُ ْال ِج َّه َو

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan
manusia kecuali untuk beribadah
kepadaku”20
Ayat ini juga berisi tentang naluri manusia
untuk percaya kepada Allah dan hal-hal gaib.
Naluri ini diakui sebagai hak asasi manusia.
Bahkan hak yang paling pokok dimana tidak
ada satupun yang bisa menggugatnya.

19

Hendri Hermawan & Mashudi, Al-Maslahah Al-Mursalah
dalam Penentuan Hukum Islam, Vol. 4 (Jurnal Ilmiah Ekonomi
Islam, 2018), 66.
20
QS. Al-Dzuriyat Ayat 56.
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Untuk memelihara agama, maka Allah
mensyariatkan kepada hamba-Nya untuk
selalu membersihkan jiwanya dengan
senantiasa beribadah kepada-Nya dengan
melakukan segala sesuatu yang diperintahkan
oleh-Nya dan meninggalkan semua yang
dilarang-Nya. Penjagaan terhadap agama
dilakukan dengan dua pensyariahan, yaitu:21
1) Hukum perang atau jihad. Ketika agama
terancam karena akan diberangus oleh
suatu kelompok kekuatan bersenjata,
maka perang harus dilakukan sampai
agama menjadi tegak kembali.
2) Selalu mengamalkan perintah-perintah
agama, seperti sholat, puasa, zakat, dan
haji bagi yang mampu.
b. Memelihara jiwa
Tujuan syari‟at yang kedua adalah
memelihara
jiwa.
Memelihara
jiwa
ditempatkan pada nomor dua karena hanya
orang yang berjiwa yang dapat melaksanakan
seluruh ketentuan agama. Maksudnya adalah
syariat hanya dapat dilakukan dan wajib
dilakukan oleh mereka yang masih hidup dan
sehat jasmani dan rohani. Oleh karena itu,
jiwa seseorang menjadi sangat penting untuk
21

Ibid, 67.
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jalannya pelaksanaan syariat. Karena
pentingnya memelihara jiwa, maka syariat
dengan tegas mengharamkan pembunuhan
terhadap siapa pun dan dalam segala
bentuknya, termasuk perbuatan bunuh diri.
Meskipun bunuh diri tampak tidak
mempunyai resiko terhadap orang lain, 22
namun Allah tetap mengancam keras
perbuatan tersebut. Seperti firman Allah:

َّ س ُك ْم ۚ ِإ َّن
َّللاَ َكانَ بِ ُك ْم
َ ُو ََّل تَقْتُلُوا أ َ ْوف......
َ
َٰ
ْ
ُ عذْ َواوًا َو
ف
ُ َ َو َم ْه يَفْعَ ْل ر َلِك.َر ِدي ًما
َ َظل ًما ف
َ س ْو
....ۚ َارا
ْ ُو
ً ص ِلي ِه و

“...Dan janganlah kamu membunuh dirimu
sendiri, sesungguhnya Allah Mahacinta
kepadamu, dan barang siapa yang
melakukan
itu
sebagai
tindakan
pelanggaran dan aniaya niscaya Kami
akan masukkan dia ke dalam neraka...”
Dari ayat tersebut dapat disimpulakn
bahwa salah satu bentuk dari memelihara
jiwa adalah agama telah mengharamkan
meneteskan darah sesama manusia tanpa ada
alasan yang benar, dan bagi yang telah
22

Alaiddin Koto, Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh (Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 2004), 123.
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melakukannya, maka akan dijatuhi hukuman
qishas.23
c. Memelihara akal
Akal adalah nikmat yang diberikan Allah
SWT agar manusia dapat membedakan
prilaku baik dan buruk, oleh karena itu Allah
SWT mensyari‟atkan untuk menjaganya dan
menganjurkan memanfaatkan akal untuk
mendapatkan ilmu. Agar dapat menjaganya,
Allah melarang segala sesuatu yang dapat
merusak dan melemahkan akal.24
Demi mempertahankan akal, maka syariah
mengharamkan meminum-minuman keras
atau makan yang yang memabukkan. Allah
‘azza wa jall dalam QS. Al-Maidah:90
melarang mengkonsumsi arak karena dapat
merusak akal.25
d. Memelihara keturunan
Untuk mempertahankan keturunan maka
agama memerintahkan perkawinan yang sah
antara dua jenis yaitu laki-laki dan
perempuan. Perkawinan dapat menjaga
23

Hendri Hermawan & Mashudi, Al-Maslahah Al-Mursalah
dalam Penentuan Hukum Islam,…69.
24
Afridawati, Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah
(Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta) Dan Penerapannya
Dalam Maslahah, Vol. 13 No. 1 (Al-Qishthu: Krinci, 2015), 21.
25
Hendri Hermawan & Mashudi, Al-Maslahah Al-Mursalah
dalam Penentuan Hukum Islam,…21.
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kemurnian nasab dengan baik. Syariah
mengharamkan
berbuat
zina,
untuk
menyelamatkan agama, Islam mewajibkan
ibadah sekaligus melarang hal-hal yang
merusaknya.
Untuk
menyelamatkan
keturunan Islam melarang pernikahan sesama
jenis, inses dan perkawianan yang tidak sah
secara agama dalam bentuk apapun karena
dapat membawa kerusakan dan kecemaran
turunan sepanjang masa. Dan agama telah
memberi ketentuan hukuman rajam dan dera
bagi yang melakukannya. 26
Oleh karena itu, pengaturan batas usia
perkawinan dalam sebuah pernikahan itu
penting, karena pernikahan yang baik dan
sukses tidak dapat diharapkan dari mereka
yang masih kurang matang fisik maupun
mental emosional dan hal tersebut juga akan
berakibat pada keturunannya kelak.
e. Memelihara harta
Al-Sya>tibi>
menguraikan
tentang
bagaimana menjaga/memelihara harta sesuai
dengan ketentuan maqa>shid syariah, yaitu
adanya ketetapan hukum yang dilegalkan
oleh Allah tentang diharamkannya mencuri
26

Akmaludin Sya‟bani, Maqasid Al-Syari’ah Sebagai
Metode Ijtihad, Vol. 8 No. 1 (Mataram: Akmaludin Sya‟bani, 2015),
133.
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dan sanksi atasnya, diharamkannya curang
dan berkhianat di dalam bisnis, agama
mewajibkan zakat, menghalalkan jual beli,
dan mengharamkan riba, dan juga melarang
menimbun harta komoditas (dagangan atau
benda niaga) agar menjadi mahal untuk
diedarkan saat mahal, bukan untuk tujuan
keseimbangan atau menjaga paceklik, dan
mengharamkan mengambil atau makan hak
orang lain dengan jalan yang tidak sah.27
Agar tidak terjadi pelanggaran terhadap
hak-hak orang lain, maka Allah meletakkan
hukum h}add bagi pencuri dengan potong
tangan dan perampok dengan sanksi dari
pengasingan hukuman mati. Itu semua dalam
rangka menjaga kemaslahatan di bidang
kepemilikan harta.

27

Naerul Edwin Kiky Aprianto, Konsep harta dalam
tinjauan maqashid syariah, Vol. 3 No. 2 (Yokyakarta:Journal of
Islamic Economics Lariba, 2017), 70.

BAB III
PEMBERLAKUAN BATAS USIA PERKAWINAN
PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN
2019 TERHADAP PENETAPAN DISPENSASI
NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO
TAHUN 2020
A. Profil Pengadilan Agama Ponorogo
1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Ponorogo
Islam merupakan agama yang paling
dominan bagi masyarakat Ponorogo, masuknya
Islam di Ponorogo berasal dari Kerajaan Demak
yang dibawa oleh Adipati Betoro Katong. Pada
sekitar tahun 1572 M di Ponorogo terdapat
sebuah Pondok Pesantren yang terkenal dan
mempunyai ribuan santri yang datang dari
beberapa daerah, pondok tersebut bernama
“Pondok Tegalsari” yang diasuh oleh Kyai
Agung Anom Besari. Salah satu santri Tegalsari
yang banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia
adalah Pujangga Ronggo Warsito. Keturunan
dari Kyai Agung Anom Besari ada yang
bertempat tinggal di Malaysia. Beliau menjabat
sebagai perdana menteri yang pertama, yaitu
Tengku Abdurrahman.1

1

Nanik Umiyati, Profil Pengadilan Agama, Ponorogo, 16
Maret 2021.

41

42

Sejarah pembentukan Pengadilan Agama
Ponorogo dibagi menjadi tiga masa, yaitu
sebagai berikut:
a. Masa Penjajahan Belanda
Agama Islam berkembang di Ponorogo
sehingga ajaran Islam menjadi bagian
kehidupan masyarakat yang ditaati dan
dianut oleh sebagian besar masyarakat
Ponorogo, termasuk pada bidang Ahwal
Syakhsiyyah
dan
muamalah
yang
menyangkut bidang kebendaan. Apabila
timbul perselisihan diantara orang Islam,
mereka bertakhkim kepada Kyai dan pada
umumnya mereka akan patuh kepada fatwa
yang disampaikan oleh Kyai tersebut.
Pada masa kerajaan Sultan Agung, di
Mataram telah didirikan lembaga yang
menangani persengketaan dan perselisihan
diantara orang Islam, kemudian lembaga
tersebut kedudukannya diperkuat oleh
pemerintah Hindia Belanda dengan
menerapkan Hukum Islam bagi orang-orang
yang memeluk agama Islam. Hal tersebut
dibuktikan dalam putusan Landraad di
Jakarta pada tanggal 15 Februati 1849, yaitu
dengan membatalkan surat wasiat seorang
pewaris karena isinya bertentangan dengan
Hukum Islam. Hal ini dipertegas dalam
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compendium Stbl 1828 No. 55 dan Stbl
1854 No. 129 jo. Stbl 1855 No. 2.2
Kemudian lembaga pengadilan untuk
orang-orang Islam pada jaman penjajahan
Belanda dikukuhkan dengan dikeluarkannya
Stbl 1882 No. 152 dengan nama Raad
Agama atau bisa disebut dengan Western
Raad. Raad Agama terbukti di Ponorogo
pada tahun 1885 yang telah berfungsi dan
kewenangannya dalam memutus perkara
sangat luas, diantaranya telah meyelesaikan
atau memutus perkara waris, nafkah fasah
dan lain sebagainya. Pada tahun 1937,
pemerintah Hindia Belanda menerapkan
teori resepsi atau “receptie theorie” yang
secara berangsur-angsur wewenang Raad
Agama dikurangi dan dibatasi, yaitu hanya
memutus dalam masalah nikah, talak, cerai,
rujuk (NTCR). Adapun perkara kebendaan
yang termasuk amal waris menjadi
wewenang Land Raad Pengadilan Negeri,
sebagaimana telah diatur dalam Stbl 1937
No. 116 f dan 610. Oleh karena itu, putusan
Pengadilan Agama Ponorogo hanya berkisar
pada perkara NTCR.
b. Masa Penjajahan Jepang
2

Ibid.
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Pada
masa
penjajahan
Jepang,
Pengadilan
Agama
Ponorogo
tetap
menjalankan tugas untuk menyelesaikan
perkara yang disengketakan oleh orangorang Islam sesuai dengan ketentuan yang
telah berlaku. Landasan hukum yang
digunakan
oleh
Pengadilan
Agama
Ponorogo adalah Stbl 1882 No. 152 jo. Stbl
1937 No. 116 dan 610 dan juga hukum
Islam yaitu mengenai perkara NTCR.
Pengadilan
Agama
Ponorogo
menyimpan arsip putusan, produk zaman
Belanda dan Jepang tahun 1885, 1937,1943,
dan sebagainya dan keunikan putusan ini
masih ditulis dengan tangan yang rapi.3
c. Masa Kemerdekaan
Kondisi
di
Pengadilan
Agama
Ponorogo setelah terjadinya proklamasi
kemerdekaan RI tetap sebagaimana pada
jaman 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
3

Ibid.
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mencerminkan
lembaga
pemerintahan
sebagai lembaga penegak hukum. Demikian
pula kekuasaan dan wewenang Pengadilan
Agama Ponorogo sangat terbatas dalam
memutus perkara NTCR sebagaimana telah
diatur dalam Stbl 1937 No. 116 dan 610.
Sejak tahun 1947, Pengadilan Agama
Ponorogo atas swadaya dari pada ulama dan
tokoh masyarakat, secara resmi mempunyai
kantor sendiri yang beralamat di Jalan
Bhayangkara Ponorogo (sebelah selatan
kantor POLRES Ponorogo) dan mulai tahun
1982 kantor Pengadilan Agama Ponorogo
pindah di Jalan Ir. H. Juanda No. 25
Ponorogo sampai sekarang.
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Ponorogo
Visi dan misi dari Pengadilan Agama Ponorogo
adalah sebagai berikut:
a. Visi
Visi merupakan cara pandang yang jauh
kedepan
untuk
mewujudkan
agar
tercapainya tugas pokok dan fungsi
Pengadilan
Agama
Ponorogo.
Visi
Pengadilan Agama Ponorogo adalah
“Terwujudnya Pengadilan Agama Ponorogo
yang Agung”.
b. Misi
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Misi Pengadilan Agama Ponorogo ada
empat, yaitu:
1) Menjaga
kemandirian
Pengadilan
Agama Ponorogo
2) Memberikan pelayanan hukum yang
berkeadilan kepada pencari keadilan
3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan
dan profesionalisme sumber daya
manusia Pengadilan Agama Ponorogo
4) Dan meningkatkan kredibilitas dan
transparansi
Pengadilan
Agama
Ponorogo.
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama
Ponorogo
Struktur organisasi pada Pengadilan
Agama Ponorogo adalah sebagai berikut:
Ketua
: H. Ali
Hamdi, S. Ag., M.H.
Wakil Ketua
: Rukayah,
S. Ag.
Hakim
: 1. Drs. H.
Misnan Maulana
2. Hj. Titik
Nurhayati, S. Ag., M.H.
3. Yusuf
Bahrudin, S. H. I.
4. Ahmad
Edi Purwanto, S. H. I.

47

Panitera
Kurniawan, S. Ag.
Panitera Muda Permohonan
Muhadji Lestari
Panitera Muda Gugatan
H.
Panitera Muda Hukum
Umiyati
Administrasi Registrasi Perkara
Sekarlati, A. Md.
Panitera Pengganti
S. H.

: H. Yomi
:

Drs.

H.

: Istidjam, S.
: Dra. Nanik
:

Sri

: 1. Istidjam,
2. Drs. H.

Muhadji Lestari
3.

Dra.

Nanik Umiyati
4. Hj. N.
Masruroh, S. H.
5.

Hj.

Nilna Miamatin, S. Ag.
6.
Dussalam, S. H. I.
7.

Gogod

8.

Robi

9.

Syarif

Widiyantoro, S. H.
Noor N. A. G., S.H.I., M.H.
Nurul Huda, S. Ag.
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10. Danang
Prasetyo N., S. Sy.
11. Kartika
Anggi Nugrahini, S. H.
12.
Fitriyadi Cahyo Nugroho, S. H.
Jurusita Pengganti
Samsyul Bachri, S. T.
Pranata Peradilan
Sekretaris
Khomariyah
Kasubag Perencanaan & Pelaporan
Damayanto, S. H.
Pranata Komputer
Kun R., S. T.
Kasubag Kepegawaian & Ortala
Atiq, S. H.
Kasubag Umum & Keuangan
Kusna, S. Ag.
Pranata Kearsipan
Utomo, S. H.
Pranata Komputer
Lestari, S. Kom.
Bendahara
Damayanto, S. H.
Arsiparis
Pustakawan

:

Ahmad

: : Dra. Siti
: Dwi Putra
:

Waqidah

:

Norma

: Nur Laela
:

Dwi

:

Yenni

: Dwi Putra
: : -
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B. Pemberlakuan Batas Usia Perkawinan Pasca
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Di
Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2020
1.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
merupakan perubahan atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974. Undang-undang baru
tersebut dikeluarkan dan disahkan oleh Bapak
Presiden Indoneisa pada Tanggal 15 Oktober
Tahun 2019. Di dalam Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2019 ini terdapat dua pasal yang
berkaitan dengan perkawinan. Isi dari kedua
pasal tersebut adalag sebagai berikut:4
Pasal I, didalam pasal ini menjelaskan
tentang perubahan atas pasal 7 dan
menyelipkan diantara pasal 65 dan pasal 66
yaitu pasal 65A. Kedua pasal tersebut
merupakan perubahan atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 yang isinya dirubah
menjadi berikut:
a. Pasal 7, ketentuan pada Pasal 7 diubah
bunyinya menjadi sebagai berikut:
Pasal 7 ayat 1, dalam pasal 7 ayat 1 ini
dijelakan bahwa perkawinan hanya dapat
dilakukan apabila kedua mempelai baik
4

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia
Perkawinan.
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laki-laki maupun perempuan sudah
berumur 19 (sembilan belas) tahun.
Pasal 7 ayat 2, di dalam pasal 7 ayat 2
dijelaskan bahwa apabila terdapat
penyimpangan dari penjelasan pasal 7 ayat
1 maka orang tua dari pihak mempelai
laki-laki maupun perempuan boleh
meminta
dispensasi
nikah
kepada
pengadilan
agama,
tetapi
harus
mempunyai alasan yang kuat dengan
disertai bukti-bukti pendukung yang
cukup.
Pasal 7 ayat 3, menjelaskan bahwa
pemberian
dispensasi
nikah
oleh
pengadilan agama sebagaimana yang
sudah dijelaskan pada pasal 7 ayat 2
tersebut wajib mendengarkan pendapat
dari kedua belah pihak calon mempelai
yang akan melangsungkan perkawinan.
Pasal 7 ayat 4, di dalam pasal ini
berbunyi bahwa ketentuan-ketentuan
mengenai keadaan seseorang atau kedua
orangtua
dari
calon
mempelai
sebagaimana yang terdapat dalam pasal 6
ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga untuk
ketentuan mengenai permintaan dispensasi
nikah sebagaimana yang dimaksud dalam
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ayat (2) dengan tidak mengurangi
ketentuan pada pasal 6 ayat (6).
b. Pasal 65A, pasal ini merupakan pasal baru
yang diselipkan diantara pasal 65 dan
pasal 66 yang bunyinya sebagai berikut:
Di dalam pasal 65 A ini dijelaskan bahwa
pada saat Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 ini sudah berlaku, sedangkan
permohonan perkawinan sudah terlanjur
menggunakan ketentuan pada UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, maka
prosesnya
akan
tetap
dilanjutkan
menggunakan ketentuan dari UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974.5
Pasal II, pada pasal II ini berbunyi bahwa
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini
mulai berlaku pada tanggal yang sudah
diundangkan, yaitu pada tanggal 15 Oktober
Tahun 2019.
2.

Pemberlakuan Batas Usia Perkawinan Pasca
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Di
Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2020
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019
merupakan perubahan atas Undang-undang
No.1 Tahun 1974 yang berisi tentang
5

Ibid.
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perubahan usia perkawinan yang semula lakilaki 19 tahun dan perempuan 16 tahun berubah
menjadi baik laki-laki maupun perempuan 19
tahun. Undang-undang ini disahkan pada
Bulan Oktober Tahun 2019. Sejak disahkannya
Undang-Undang tersebut, Pengadilan Agama
Ponorogo sudah merealisasikannya dalam
memutus perkara dispensasi pernikahan. Akan
tetapi, surat berlakunya Undang-Undang
nomor 16 Tahun 2019 ini baru sampai di
Pengadilan Agama Ponorogo pada Bulan
Februari Tahun 2020.
Menurut hasil wawancara dengan hakim
Pengadilan Agama Ponorogo, penerapan
undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang
perubahan batas usia perkawinan ini bertujuan
untuk meningkatkan kedewasaan seseorang,
baik dari segi fisik maupun mental. Oleh
karena itu, diperlukannya peningkatan secara
efesien dalam hal pendewasaan usia
perkawinan di masyarakat. Salah satu upaya
agar masyarakat mengetahui perubahan usia
perkawinan dan juga manfaat maupun tujuan
dirubahnya usia perkawinan tersebut adalah
dengan melangsungkan sosialisasi. 6

6
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Pihak
Pengadilan
Agama
juga
mengatakan bahwa sosialisasi merupakan salah
satu upaya yang dilakukan dalam menerapkan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
Selain sosialisasi dari pihak Pengadilan
Agama, KUA juga menyelenggarakan
sosialisasi yang sama yang dilaksanakan oleh
para penyuluh agama. Hal itu bertujuan untuk
menghentikan maraknya kasus pernikahan dini
yang semakin meningkat setelah diterapkannya
perubahan usia perkawinan dalam UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019.
Dari data yang diberikan oleh pihak
Pengadilan Agama Ponorogo, kasus dispensasi
nikah pada tahun 2020 sampai sekarang ini
terus meningkat. Peningkatan kasus dispensasi
pernikahan pada Pengadilan Agama Ponorogo
presentasenya pencapai 50% lebih. Pada tahun
2019, kasus dispensasi hanya pada angka 93
perkara. Tetapi setelah diterapkannya undangundang tersebut, kasus dispensasi nikah pada
tahun 2020 meningkat sampai 236 perkara.
Hal tersebut disebabkan karena hambatan
yang dihadapi oleh pihak Pengadilan Agama
maupun pihak KUA dalam melakukan
sosialisasi mengenai usia pendewasaan kepada
masyarakat. Beberapa hambatan tersebut
adalah seperti faktor pergaulan bebas yang
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semakin marak pada masyarakat yang
berakibat pada fenomena hamil di luar nikah
sehingga harus segera melangsungkan
pernikahan,
faktor
orang
tua
yang
menjodohkan anaknya, faktor ekonomi
masyarakat, maupun faktor keterbatasan
tenaga dari pihak Pengadilan Agama maupun
dari
pihak
penyuluh
KUA
dalam
melangsungkan sosialisasi.
Dampak dari perubahan usia perkawinan
dalam penerapan undang-undang nomor 16
tahun 2019 ini seperti yang dijelaskan oleh
pihak Pengadilan Agama Ponorogo antara lain
adalah semakin meningkatnya kasus dispensasi
nikah yang diajukan oleh masyarakat
Kabupaten Ponorogo. Hal itu disebabkan
karena ditingkatkannya batas usia tersebut dan
juga rata-rata kasus yang masuk dikarenakan
pasangan yang hamil di luar nikah, maupun
pasangan yang dijodohkan oleh orangtuanya. 7
Berikut adalah laporan tahunan perkara
yang diputus oleh Pengadilan Agama
Ponorogo yang menyatakan bahwa kasus
dispensasi nikah mengalami kenaikan secara
drastis pada tahun 2020:

7

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

BULAN

JENIS
PERKARA

Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
DISPENSA
SI KAWIN
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
JUMLAH

JUMLAH
PER
BULAN
13
18
38
10
5
22
27
18
28
27
19
11
236

Menurut Hakim Pengadilan Agama
Ponorogo,
dalam
mengimplementasikan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini
mempunyai asas-asas yang digunakan untuk
mengadili permohonan perkara dispensasi
nikah, yaitu:
a. Para hakim harus mengadili sesuai
kepentingan yang terbaik bagi anak
b. Para hakim mengadili berdasarkan hak
hidup dan tumbuh kembang anak
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c. Para hakim harus menghargai atas
pendapat yang diutarakan oleh anak
tersebut
d. Para hakim mengadili permohonan
perkara
dispensasi
nikah
dengan
memberikan penghargaan atas harkat dan
juga martabat manusia
e. Dalam mengadili perkara dispensasi
nikah, para hakim harus menghargai
persamaan derajat dan tidak membedabedakan antara kedua belah pihak
f. Para hakim harus memiliki pandangan
bahwa semua orang harus menerima
perlakuan yang sama, tidak didiskriminasi
berdasarkan gender
g. Dalam mengadili permohonan dispensai
nikah, para hakim harus mengadili dengan
memandang bahwa semua orang dimata
hukum itu sama.
h. Para hakim harus mengadili berdasarkan
rasa keadilan.
i. Para hakim mengadili berdasarkan
kemanfaatan.
j. dan, para hakim mengadili berdasarkan
kepastian hukum.
Tujuan para hakim menggunakan asasasas tersebut untuk dijadikannya pedoman
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dalam mengadili permohonan perkara
dispensasi nikah antara lain adalah untuk
menjamin pelaksanaan pada sistem peradilan
yang melindungi hak-hak atas anak, untuk
meningkatkan rasa tanggung jawab kepada
orangtua
dalam
rangka
pencegahan
perkawinan anak apabila anak tersebut belum
memiliki kesiapan fisik dan mental yang
matang untuk melangsungkan pernikahan, dan
juga untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya
unsur paksaan yang melatar belakangi
pengajuan permohonan dispensasi nikah.
Untuk
mengajukan
permohonan
dispensasi nikah, menurut penjelasan dari
pihak Pengadilan Agama Ponorogo memiliki
beberapa syarat administrasi yang harus
dipenuhi, yaitu:8
a. Pemohon harus melampirkan surat
permohonan dispensasi nikah yang
diajukan oleh wali dari mempelai
b. Fotokopi kartu tanda penduduk kedua
orang tua/wali dari mempelai
c. Fotokopi kartu keluarga dari pemohon

8

Ahmad Edi Purwanto, Hasil Wawancara, Ponorogo, 16
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d. Fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu
identitas anak dan atau akta kelahiran anak
atau akta kelahiran dari kedua calon
mempelai yang akan melangsungkan
pernikahan.
e. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir atau
surat keterangan masih sekolah dari calon
mempelai.
Dalam pengajuan permohonan perkara
dispensasi nikah, yang boleh mengajukan
adalah orangtua atau wali dari calon mempelai
karena anak di bawah umur tidak
diperbolehkan
mengajukan
permohonan
perkara dispensasi nikah dan juga karena
orangtualah yang akan bertanggung jawab
atas berlangsungnya pernikahan anak di
bawah umur.
Apabila ada perbedaan agama antara anak
dan orang tua atau wali, maka permohonan
perkara dispensasi nikah diajukan pada
pengadilan sesuai agama yang dianut oleh
anak. Dan permohonan pengajuan dispensasi
nikah diajukan ke pengadilan yang sama
sesuai domisili salah satu dari orang tua atau
wali calon suami atau calon istri.
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Dalam hal ini, yang berwenang melakukan
pemeriksaan pada beberapa persyaratan
permohonan dispensasi nikah seperti yang
sudah dijelaskan diatas adalah tugas dari
panitera. Setelah pemeriksaan selesai, apabila
ada kekurangan atau dokumen tersebut tidak
memenuhi persyaratan, maka panitera akan
mengembalikan
dokumen
permohonan
perkara dispensasi nikah tersebut kepada
pemohon untuk dilengkapi. Tetapi, apabila
persyaratan tersebut sudah terpenuhi, maka
permohonan dispensasi bisa di daftarkan
dalam register setelah pemohon membayar
biaya perkara. Kepada pemohon yang tidak
mampu untuk membayar baiaya perkara,
maka dapat mengajukan permohonan perkara
dispensasi nikah secara gratis.
Menurut data dari hasil wawancara pada
hakim
Pengadilan
Agama
Ponorogo,
persidangan permohonan perkara dispensasi
nikah harus menghadirkan beberapa pihak,
yaitu anak yang dimintai permohonan
dispensasi nikah, calon suami atau calon istri,
orang tua atau wali dari calon suami atau
calon istri. Apabila pada hari persidangan
pemohon tidak hadir, maka hakim akan
menunda persidangan dan akan memanggil
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kembali untuk hadir pada sidang kedua. Jika
pada sidang kedua pemohon tidak hadir juga,
maka permohonan
pengajuan perkara
dispensasi pernikahan dinyatakan gugur.
Sedangkan, apabila pada sidang pertama
pemohon tidak dapat menghadirkan pihak
pihak yang sudah disebutkan di atas, maka
hakim akan menunda persidangan dan akan
memanggil kembali para pihak untuk datang
di persidangan kedua, jika pada persidangan
kedua pemohon kembali tidak bisa
menghadirkan semua pihak maka persidangan
akan kembali ditunda dan memerintahkan
pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak
tersebut. Tetapi apabila pada sidang ketiga
pemohon tetap tidak bisa menghadirkan
pihak-pihak tersebut, maka permohonan
pengajuan dispensasi nikah tidak dapat
diterima oleh pihak Pengadilan Agama.
Untuk jalannya persidangan permohonan
dispensasi nikah, maka hakim akan
menggunakan bahasa dan metode yang dapat
dan mudah dimengerti oleh anak. Kemudian,
hakim akan memberikan nasihat dalah
persidangan kepada pemohon dan calon suami
atau calon istri yang akan melangsungkan
pernikahan. Nasihat tersebut bertujuan untuk
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memastikan kepada orang tua atau wali dan
kedua calon mempelai agar memahami resiko
yang akan dihadapi karena melangsungkan
pernikahan pada usia dini.
Diantara resiko yang akan dialami oleh
kedua mempelai yang menikah di usia dini
adalah kemungkinan akan berhentinya
pendidikan anak, keberlanjutan anak dalam
menempuh wajib belajar selama 12 tahun,
belum siapnya organ reproduksi anak,
beberapa dampak yang akan dialami seperti
dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi
anak, dan juga potensi perselisihan dan
kekerasan dalam rumah tangga lebih besar.
Di dalam persidangan permohonan
dispensasi nikah, hakim juga harus mendengar
keterangan dari anak yang dimintakan
dispensasi nikah atau calon suami dan calon
istri yang akan melangsungkan pernikahan,
dan juga orang tua atau wali dari calon suami
atau
calon
istri.
Hakim
harus
mempertimbangkan
keterangan-keterangan
tersebut sebelum menetapkan diterima atau
tidaknya permohonan dispensasi nikah yang
diajukan oleh pemohon. Karena dari data yang
diperoleh di Pengadilan Agama Ponorogo
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menjelaskan bahwa terkadang pengajuan
dispensasi nikah juga difaktori oleh
perjodohan kedua orang tua calon mempelai
yang sebenarnya kedua kedua anak tidak
setuju dengan perjodohan tersebut dan belum
siap untuk melangsungkan pernikahan.9

9

Ibid.

BAB IV
ANALISIS MAS}LAH}AH PEMBERLAKUAN BATAS
USIA PERKAWINAN PASCA UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP
PENETAPAN DISPENSASI NIKAH
DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO
TAHUN 2020
A. Analisis Mas}lah}ah tentang alasan meningkatnya
pengajuan dispensasi nikah pasca perubahan
batas usia perkawinan dalam Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama
Ponorogo
Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 tentang perubahan usia perkawinan
yang disahkan pada bulan Oktober 2019 membuat
permonohonan perkara dispensasi nikah di
Pengadilan Agama semakin meningkat drastis.
Bahkan peningkatan yang dialami oleh Pengadilan
agama Ponorogo ini mencapai 50% lebih. Yang
awalnya pada tahun 2019 hanya ada 93 perkara,
tetapi setelah disahkan dan diberlakukannya
perubahan usia tersebut berubah menjadi 236
perkara pada tahun 2020.1 Dan sampai saat ini masih
terus bertambah.
1
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Kenaikan usia perkawinan tersebut membawa
dampak yang cukup signifikan baik pada masyarakat
maupun kepada Pengadilan Agama Ponorogo. Salah
satunya yaitu semakin banyaknya masyarakay yang
meminta permohonan perkara dispensasi nikah.
Kenaikan usia ini awalnya bertujuan untuk
meningkatkan kesiapan fisik maupun mental
seseorang yang akan melangsungkan pernikahan
agar lebih matang, dan juga agar angka perceraian
bisa menurun. Tetapi pada kenyataannya tujuan
tersebut belum terealisasi dengan baik dan benar.
Hal tersebut disebabkan karena kurangnya
pengetahuan masyarakat terkait manfaat dan
pentingnya tujuan dari kenaikan usia perkawinan.
Menurut data primer yang didapatkan melalui
wawancara secara langsung dengan hakim
Pengadilan Agama Ponorogo, menjelaskan ada
beberapa alasan meningkatnya permohonan perkara
dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama
Ponorogo, yaitu karena faktor kenaikan usia
perkawinan itu sendiri, karena faktor perjodohan dari
orang tua calon mempelai, faktor ekonomi, maupun
faktor hamil di luar nikah.2
Dari beberapa faktor atau alasan kenaikan
meningkatnya kasus dispensasi nikah tersebut, hamil
di luar nikah merupakan alasan yang paling
2
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dominan. Penyebabnya adalah karena akibat
pergaulan bebas yang sekarang semakin merajalela
dimana-mana.
Hal ini dikarenakan pada masa remaja, banyak
remaja yang mengalami perubahan baik secara fisik
maupun secara psikologis. Dan diwaktu yang sama
saat remaja mengalami banyak perubahan, mereka
tidak mendapatkan informasi pendidikan tentang
kesehatan reproduksi. Sebagai akibatnya, banyak
yang mengalami kehamilan di usia remaja.
Oleh karena itu, untuk permohonan dispensasi
nikah pada kasus hamil di luar nikah, hampir semua
pengajuannya dikabulkan oleh hakim karena apabila
tidak dikabulkan maka akan menjadi mafsadah untuk
calon bayinya. Seperti yang sudah dijelaskan pada
salah satu pengertian dari mas}lah{ah bahwa mas}lah{ah
merupakan menarik atau mengambil kemanfaatan
yang artinya menolak kemadhorotan.3
Dilihat dari pengertian di atas, maka dapat
dipahami bahwa apabila kasus hamil di luar nikah
tidak segera dikabulkan maka akan membawa
mafsadah kepada anak yang dikandungnya, karena
akan membawa dampak kepada nasab anak tersebut.
Seperti yang dijelaskan dalam mas}lah{ah add}ar> u>riyat pada salah satu dari lima tujuan pokok
3

Rahmat Ilyas, Konsep Mashlahah Dalam Konsumsi
Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam, ........,10.
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yang harus ada pada manusia yaitu pemeliharaan
keturunan.4 Di dalam hifz} nasl atau pemeliharaan
dijelaskan bahwa Allah memerintahkan hambahambaNya untuk menikah agar mereka dapat
mendapatkan dan melindungi keturunannya, karena
dengan
menikahlah
kelak
keturunannya
mendapatkan nasab yang jelas.
Walaupun sebagian orang salah mengartikan hal
itu dengan cara yang tidak disukai oleh Allah, yaitu
seperti fenomena hamil di luar nikah. Akan tetapi,
seperti yang dijelaskan pada kaidah fiqhiyyah di atas
bahwa menolak kerusakan itu harus didahulukan.
Karena apabila tidak tidak segera dinikahkan, maka
akan membawa mafsadah yang lebih besar.
Jadi, dari beberapa faktor yang disebutkan diatas,
tidak semua kasus dispensasi nikah dapat membawa
maslahah, ada juga yang mafsadah, seperti alasan
pengajuan dispensasi karena faktor perjodohan yang
sebenarnya anak mereka belum siap untuk
melangsungkan pernikahan. Hal tersebut yang akan
berpotensi menimbulkan perceraian, karena setelah
menikah pasti banyak problematika yang dialami
seperti dari segi ekonomi, sosial, maupun psikologis.
Remaja yang belum siap baik secara sikis maupun
psikis rentan sekali dalam melakukan perceraian
diusia dini. Akibatnya, kasus perceraian semakin
4

Hendri Hermawan & Mashudi, Al-Maslahah Al-Mursalah
dalam Penentuan Hukum Islam,......, 66.
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meningkat seiring banyaknya fenomena pernikahan
dini. Hal itu yang akan membawa mafsadah atau
keburukan.
B. Analisis Mas}lah}ah tentang alasan penetapan
dispensasi nikah pasca perubahan batas usia
perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 di Pengadilan Agama Ponorogo
Tidak semua permohonan perkara dispensasi
nikah ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama
Ponorogo karena tidak semua alasan permohonan
dispensasi nikah membawa kepada kemas}lah}atan .
Ditetapkan atau tidaknya sebuah permohonan
dispensasi nikah pastinya melalui pemenuhan dan
pembuktian syarat-syarat yang telah di atur oleh
pihak Pengadilan Agama Ponorogo.
Penetapan
permohonan
dispensasi
nikah
didasarkan pada terbukti atau tidaknya dan
mendesak atau tidaknya dalam melangsungkan
sebuah pernikahan. Misalnya pada kasus hamil di
luar nikah yang harus segera dinikahkan karena
menyangkut nasab anaknya kelak, dan juga karena
memang kedua belah pihak ingin melangsungkan
pernikahan dan sudah mempersiapkan acara
pernikahan tersebut. Kedua alasan dalam
permohonan dispensasi nikah ini dikabulkan dan
ditetapkan karena membawa kemas}lah}atan dan
apabila tidak dikabulkan akan membawa mafsadah.
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Seperti putusan Pengadilan Agama Ponorogo nomor
119/ Pdt. P/ 2020/ PA. Po dan nomor 133/ Pdt. P/
2020/ PA. Po.
Pada putusan Pengadilan Agama Ponorogo nomor
119/ Pdt. P/ 2020/ PA. Po ini, duduk perkaranya
adalah pemohon sudah mempersiapkan pernikahan
untuk anaknya dan sudah mendaftar ke KUA
setempat, tetapi ditolak oleh pihak KUA karena ada
salah satu syarat yang tidak terpenuhi yaitu pada usia
anak pemohon yang belum mencapai 19 tahun.
Namun, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk
tetap dilangsungkan karena keduanya telah kenal
dekat sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu. Pada saat
pelaksanaan sidang, hakim Pengadilan Agama
Ponorogo sudah memberi nasehat agar pemohon
bersabar dengan menunda rencana pernikahan
sampai anaknya mencapai batas minimal usia
perkawinan demi mengurangi resiko yang timbul
dari perkawinan anaknya kelak. Tetapi, pemohon
menyatakan tetap pada permohonannya untuk
diberikan dispensasi nikah terhadap anak pemohon
karna sangat khawatir terjadi pelanggaran norma
agama dan etika pada anak pemohon. Oleh karena
itu, hakim Pengadilan Agama Ponorogo menetapkan
dan mengabulkan permohonan perkara dispensasi
nikah ini.
Sedangkan pada putusan Pengadilan Agama
Ponorogo nomor 133/ Pdt. P/ 2020/ PA. Po, putusan
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ini duduk perkaranya adalah pemohon akan
menikahkan anaknya dan sudah mendaftar di KUA
Kecamatan Ponorogo, akan tetapi ditolak karena usia
dari anak perempuannya belum mencukupi batas
minimal usia perkawinan. Oleh karena itu, pemohon
mengajukan permohonan dispensasi nikah ke
Pengadilan Agama Ponorogo. Pemohon mengatakan
bahwa pernikahan ini sangat mendesak karena
keduanya telah kenal dekat sejak kurang lebih 8
bulan yang lalu bahkan anak pemohon telah hamil 1
bulan. Maka, pihak Pengadilan Agama Ponorogo
mengabulkan permohonan dispensasi nikah ini
karena apabila tidak segeraa dikabulkan dan
ditetapkan akan membawa mafsadah untuk nasab
calon bayinya kelak.
Selanjutnya untuk salah satu alasan tidak
dikabulkannya dalam penetapan permohonan
perkara dispensasi nikah adalah karena sebuah
perjodohan dari kedua orang tuanya. Kasus
perjodohan ini tidak jarang ada unsur pemaksaan
dari pihak orang tuanya sehingga memaksa anaknya
untuk segera melangsungkan pernikahan tetapi
sebenanrnya calon mempelainya tidak menginginkan
pernikahan tersebut berlangsung, juga karena faktor
usia yang belum cukup umur.
Kasus seperti itu biasanya di tolak oleh Hakim
Pengadilan Agama Ponorogo karena apabila
dikabulkan akan membawa mafsadah pada rumah

70

tangganya kelak. Pernikahan di bawah umur
sebenarnya lebih banyak membawa dampak yang
buruk untuk kelangsungan berumah tangga. Hal
tersebut disebabkan karena pernikahan dini biasanya
rentan terjadi problematika rumah tangga yang
berdampak dan berakhir pada perceraian. Ada
beberapa faktor yang membuat pernikahan dini
rentan terjadi perceraian, yaitu karena faktor
ekonomi, fakor psikologis, faktor pendidikan, dan
faktor sosial.
Dalam penetapan dengan mengabulkan atau
tidaknya permohonan dispensasi nikah hakim
Pengadilan Agama Ponorogo pastinya mempunyai
dasar hukum. Dasar hukum yang dipakai oleh hakim
Pengadilan Agama Ponorogo dalam memutuskan
permohonan dispensasi nikah adalah berdasarkan
pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang
berisi bahwa seseorang yang akan melangsungkan
pernikahan haruslah berumur 19 tahun baik laki-laki
maupun perempuan. Tidak hanya Undang-Undang,
para hakim Pengadilan Agama Ponorogo juga
mengguunakan dasar hukum mas}lah}ah dalam
memutuskan
suatu perkara, baik itu perkara
dispensasi nikah atau yang lain.
Di dalam salah satu teori mas}lah}ah, yaitu pada
mas}lah}ah mursalah dijelaskan bahwa mas}lah}ah ini
sejalan dengan tujuan syariat yang hal tersebut dapat
dijadikan sebagai prinsip dalam mewujudkan
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kebaikan atau manfaat dan dapat terhindar dari
kemad}orotan atau mafsadah.5
Peningkatan batas usia perkawinan sebenarnya
mempunyai tujuan agar suatu perkawinan bisa
dilakukan oleh seseorang yang benar-benar sudah
matang jiwa dan raganya. Tidak itu saja, peningkatan
batas usia perkawinan juga bertujuan agar suatu
perkawinan dapat mewujudkan tujuan perkawinan
yang tertera pada Undang-Undang Nomor 1 Pasal 1
Tahun 1974 yang berbunyi bahwa tujuan perkawinan
adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau
dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang
bunyinya adalah bahwa tujuan pernikahan adalah
untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang
sakinah, mawadah, dam rahmah.
Oleh karena itu, hakim Pengadilan Agama
Ponorogo dalam menetapkan permohonan dispensasi
nikah akan melihat juga dari segi kemaslahatan bagi
calon mempelai yang akan melangsungkan
pernikahan walaupun belum mencukupi batas usia
perkawinan, seperti yang sudah diatur dalam
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Karena di
dalam teori mas}lah}ah ad-d}ar> u>riyat dijelaskan
bahwa semua hal yang menyangkut kebutuhan

5

Asmawi, Konseptualisasi Teori Maslahah........, 42.
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pokok manusia membawa mas}lah}ah atau kebaikan,
jadi harus diambil dan dilakukan.
Jadi dalam menetapkan izin dispensasi nikah,
hakim berhak untuk meninjau alasan pemohon
dalam mengajukan permohonan perkara dispensasi
nikah. jika isi permohonan telah sesuai dengan
ketentuan dan syarat yang telah ditentukan, serta
apabila pengajuan dispensasi nikah tersebut
mendesak dan terbukti maka hakim dapat
mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang
diajukan oleh pemohon agar tidak menimbulkan
mafsadah dikemudian hari.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1.
Dari analisis mas}lah}ah terhadap alasan
meningkatnya pengajuan perkara dispensasi
nikah di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa
dari beberapa alasan pengajuan dispensasi
nikah tersebut tidak semua membawa
kemas}lah}atan, ada juga yang berdampak pada
mafsadah.
2.
Sedangkan dari hasil analisis
mas}lah}ah
tentang alasan penetapan perkara dispensasi
nikah, di tarik disimpulkan bahwa tidak semua
permohonan
perkara
dispensasi
nikah
dikabulkan karena tidak semua alasan
permohonannya membawa mas}lah}ah, ada juga
yang berdampak pada mafsadah.
B. Saran
1. Untuk pihak Pegadilan Agama Ponorogo, perlu
adanya sosialisasi mengenai penerapan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas
Usia Perkawinan, sehingga permohonan perkara
dispensasi nikah dapat di minimalisir.
2. Bagi masyarakat, perlu memahami lebih lanjut
lagi dari tujuan kenaikan batas usia perkawinan

73

74

tersebut, dan memahami dampak
ditimbulkan dari adanya pernikahan dini.

yang

DAFTAR PUSTAKA
Referensi Buku
Abidin, Slamet. Fiqih Munakahat 1 Bandung: CV
Pustaka Setia, 1999.
Ahmad Saebani, Afifuddin dan Beni. Metodologi
Penelitian Kualitatif Bandung: Pustaka
Setia, 2009.
Aizid,

Riziem. Fiqh Keluarga Terlengkap
Yogyakarta: Laksana, 2018.

Asmawi. Perbandingan Ushul Fiqh Jakarta:
Amzah, 2013.
Buku Pedoman Penulisan Skripsi (Syaria’ah,
Tarbiyah,
Ushuludin.
Kualitatif,
Kuantitatif, Library Reseach. Ponorogo:
P2MP, 2010.
Haroen, Nasrun. Ushul Fiqh 1. Jakarta: Logos,
1996.
Koto, Alaiddin. Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh.
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2004.

75

76

Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian
Kualitatif
Bandung:
Remaja
Rosdakarya, 2010.
Munawwir, Ahmad Warson. Al-Munawwir:
Kamus
Arab-Indonesia,
Surabaya:
Pustaka Progressif, 1997.
Riduwan. Skala Pengukuran Variabel-Variabel
Penelitian Bandung: Alfabeta, 2011.
Siroj,

Malthuf. Paradigma Ushul Fiqh.
Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2013.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif,
Kualitatif, dan R&D Bandung: Alfabeta,
2017.
Suyanto

& Sutinah, Bagong. Metodologi
Penelitian Sosial Berbagai Alternatif
Pendekatan Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2005.

Syafe’i, Rahmat. Ilmu Ushul Fiqh. Bandung:
Pustaka Setia, 2000.
Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh Jilid 2. Jakarta:
Logos Wacana Ilmu, 1999.

77

Tim Penyusun Fakultas Syariah IAIN Ponorogo.
Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas
Syariah Ponorogo: Fakultas Syariah,
2020.
Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah
Afridawati. Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah
(Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan
Harta) Dan Penerapannya Dalam
Maslahah. Al-Qishthu: Krinci Vol. 13
No. 1, 2015.
Andira, Musda Asmara dan Reti. Urgensi Talak
Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif
Maslahah Mursalah. Bengkulu: Al
Istinbath Jurnal Hukum Islam Vol. 3 No.
2, 2018.
Aprianto, Naerul Edwin Kiky. Konsep Harta
dalam Tinjauan Maqashid Syariah.
Yokyakarta:
Journal
of
Islamic
Economics Lariba Vol. 3 No. 2, 2017.
Asmawi. Konseptualisasi Teori Maslahah.
Salam: Jurnal Filsafat dan Budaya
Hukum, 2014.

78

Ayu Pamukir, Dimas. Analisis Maslahah Al
Mursalah
Terhadap
Program
Pendewasaan Usia Perkawinan Oleh
Badan Koordinasi Keluarga Berencana
Nasional (Bkkbn) Di Jawa Timur Skripsi:
UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.
Hamim Tohari, Ahmad. Analisis Maslahah
Mursalah terhadap Beberapa Pandangan
Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten
Sidoarjo tentang Pernikahan Dini Akibat
Hamil Pra Nikah Skripsi: UIN Sunan
Ampel Surabaya, 2016.
Hardi,

Sahibul. Konsep Maslahah dalam
Perspektif Ushuliyyin. Kandangan: AnNahdhah Vol. 10 No. 20, 2017.

Ilyas,

Rahmat. Konsep Mashlahah Dalam
Konsumsi Ditinjau Dari Perspektif
Ekonomi Islam. Bangka Belitung: Jurnal
Perspektif Ekonomi Darussalam Vol. 1
No.1, 2015.

Mashudi, Hendri Hermawan. Al-Maslahah AlMursalah dalam Penentuan Hukum
Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol.
4, 2018.

79

Pasaribu,
Muksana.
Maslahat
Dan
Perkembangannya
Sebagai
Dasar
Penetapan Hukum Islam. Jurnal Justitia
Vol. 1 No. 4, 2014.
Rohanafi, Nailatul. Analisis Maslahah terhadap
Dispensasi
Perkawinan
dalam
Penetapan
Perkara
Nomor
0135/Pdt.P/2017/PA.Mgt di Pengadilan
Agama Magetan Skripsi:IAIN Ponorogo,
2020.
Rosyadi, Imron. Maslahah Mursalah Sebagai
Dalil Hukum. Surakarta: Suhuf Vol. 24
No. 1, 2012.
Salma. Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam.
Manado: Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016.
Sya’bani, Akmaludin. Maqasid Al-Syari’ah
Sebagai Metode Ijtihad.
Mataram:
Akmaludin Sya’bani Vol. 8 No. 1, 2015.
Ulya, Nanda Himmatul. Konsep Maslahat Dalam
Pandangan Sa’id Ramadhan Al-Buthi.
Pontianak: Al-Maslahah Vol. 15 No. 2,
2019.

80

Wardi, Moch. Cholid. Internalisasi Konsep
Maslahah Melalui Buku Saku Dalam
Menguatkan Karakter Islami Siswa Di
Mts Negeri Sumber Bungur Pamekasan.
Pamekasan: Nuansa Vol. 14 No. 2, 2017.
Referensi Ayat Al-Qur’an
QS. An-Nisa ayat 1
QS. Al-Dzuriyat ayat 56
Referensi Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
Kompilasi Hukum Islam (KHI)

TRANSKRIP WAWANCARA
Kode

: 01/01-w/16-03/2021

Nama Informan

: Bapak Misnan Maulana

Jabatan

:Hakim
Pengadilan
Ponorogo

Tanggal

: 16 Maret 2021

Jam

: 14:00

Disusun Jam

: 20:00

Agama

Tempat Wawancara : Pengadilan Agama Ponorogo
Topik Wawancara

Peneliti

: Pemberlakuan Batas Usia
Perkawinan Pasca Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 di
Pengadilan Agama Ponorogo

Bagaimana Implementasi Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia
Perkawinan di Pengadilan Agama Ponorogo?

Informan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini
disahkan pada bulan Oktober 2019. Sejak
disahkannya undang-undang tersebut, pihak
Pengadilan
Agama
langsung
menggunakannya sebagai dasar hukum dalam

Refleksi

memutuskan perkara dispensasi nikah,
walaupun surat berlakunya baru datang di
Pengadilan Agama Ponorogo baru datag pada
bulan Februari 2020. Jadi, Penerapan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 ini dimulai
sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019.
Ketentuan dari penerapan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 ini berdasarkan pada
PERMA Nomor 5 Tahun 2019.
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Bagaimana upaya yang dilakukan
dari pihak Pengadilan Agama
Ponorogo
dalam
mengimplementasikan
UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019
tentang Batas Usia Perkawinan?

Informan

Pihak Pengadilan Agama juga
mengatakan
bahwa
sosialisasi
merupakan salah satu upaya yang
dilakukan
dalam
menerapkan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019. Selain sosialisasi dari pihak
Pengadilan Agama, KUA juga
menyelenggarakan sosialisasi yang
sama yang dilaksanakan oleh para
penyuluh agama. Hal itu bertujuan
untuk menghentikan maraknya kasus
pernikahan dini yang semakin
meningkat setelah diterapkannya
perubahan usia perkawinan dalam
undang-undang nomor 16 tahun
2019.

Refleksi

Sosialisasi adalah upaya untuk
mengimplementasikan
UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019
tentang Batas Usia Perkawinan.
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Batas Usia Perkawinan Pasca Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 tentang di Pengadilan
Agama Ponorogo?

Informan Sejak Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
di realisasikan kasus dispensasi nikah pada
tahun 2020 sampai sekarang ini terus
meningkat. Peningkatan kasus dispensasi
pernikahan pada Pengadilan Agama Ponorogo
presentasenya pencapai 50% lebih. Pada tahun
2019, kasus dispensasi hanya pada angka 93
perkara. Tetapi setelah diterapkannya undangundang tersebut, kasus dispensasi nikah pada
tahun 2020 meningkat sampai 236 perkara.
Refleksi Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019 ini belum terealisasi sepenuhnya sesuai
tujuannya. Tujuan dari dinaikkannyaa batas
usia nikah adalah agar seseorang yang ingin
melangsungkan pernikahan memiliki kesiapan
mental dan fisik secara matang.
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Kendala atau hambatan apa yang
dialami dari pihak Pengadilan Agama
Ponorogo
dalam
mengimplementasikan
UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Batas Usia Perkawinan?

Informan

Beberapa hambatan dan kendala dalam
menerapkan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2019 tersebut adalah seperti
faktor pergaulan bebas yang semakin
marak pada masyarakat yang berakibat
pada fenomena hamil di luar nikah
sehingga harus segera melangsungkan
pernikahan, faktor orang tua yang
menjodohkan anaknya, faktor ekonomi
masyarakat,
maupun
faktor
keterbatasan tenaga dari pihak
Pengadilan Agama maupun dari pihak
penyuluh KUA dalam melangsungkan
sosialisasi.

Refleksi

Penyebab penerapan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 ini belum
terealisasi sesuai dengan tujuannya
adalah karena kurangnya sosialisasi
yang tersampaikan kepada masyarakan
mengenai tujuan dan manfaat kenaikan
batas usia perkawinan tersebut.
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