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MOTTO 

ُه ل   َء يُ ْغِنِهُم الُكْم ِاْن يَُّكْونُ ْوا فُ َقرَا  ى  ِلِحْْيَ ِمْن ِعَبادُِكْم َوِاَما  ى ِمْنُكْم َوالص   َواَْنِكُحوا اْْلَيَام  

ُه َواِسٌع َعِلْيمٌ ِمْن َفْضِله َوالل     

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu, dan 

orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan 

perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan 

karunia-Nya dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya lagi Maha 

Mengetahui”. )an-Nur ayat 32)
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ABSTRAK 

Jabar, Jamal Abdul. NIM. 210115002. Analisis Teori Penemuan Hukum Oleh 

Hakim Tentang Izin Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Ponorogo. 

Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Rif’ah Roihanah, S.H, M.Kn 

Kata Kunci: Penemuan Hukum, Dispensasi Kawin. 

Dispensasi kawin merupakan salah satu ranah Hukum Perdata yaitu masuk 

dalam hal perkawinan. Permohonan tersebut dapat dikabulkan maupun ditolak, 

sesuai dengan pertimbangan hakim yang telah diberi kewenangan untuk 

mengadili perkara tersebut. Demikian juga dalam perkara permohonan dispensasi 

kawin dari dua penetapan menerima 0437/Pdt.P/2016/PA.Po dan menolak perkara 

Nomor 0280/Pdt.P/2017/PA.Po, Pengadilan Agama memeliki pertimbangan-

pertimbangan yang untuk memutuskan perkara tersebut, pengadilan akan 

memberikan izin atau tidak dengan melihat alasan-alasan yang diajukan dan 

terpenuhi atau tidaknya persyaratan izin dispensasi kawin baik secara hukum 

Islam maupun undang-undang.  

Dari latar belakang di atas penulis merumuskan masalah dalam penelitian 

ini yang meliputi: (1) Bagaiamana analisis perbandingan dasar pertimbangan 

hakim dalam menerima perkara Nomor 0437/Pdt.P/2016/PA.Po dan menolak 

perkara Nomor 0280/Pdt.P/2017/PA.Po? (2) Bagaimana analisis metode 

penemuan hukum oleh hakim terhadap dikabulkan dan penolakannya izin 

dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo? 

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian 

kepustakaan (library research). Sedangkan untuk sumber data primer 

menggunakan Salinan Penetapan Nomor 0437/Pdt.P/2016/PA.Po. dan Salinan 

Penetapan Nomor : 0280/Pdt.P/2017/PA.Po. Dalam menganalisa data/dokumen 

yang berupa isi penetapan, peneliti menggunakan metode-metode penemuan 

hukum. Antara lain menggunakan metode interpretasi hukum dan metode 

penemuan hukum dengan metode hukum Islam. 
Pada penetapan perkara Nomor 0437/Pdt.P/2016/PA.Po pertimbangan 

hakim berdasarkan pada umur anak Pemohon yang masih belum genap 16 tahun 

namun dilihat secara fisik dan cara berfikirnya sudah layak untuk menikah dan 

usia calon suami berumur 18 tahun dan siap untuk bertanggung jawab. Sedangkan 

pada perkara 0280/Pdt.P/2017/PA.Po. pertimbangan hakim mengacu kepada umur 

anak Pemohon ysng menjadi calon suami masih belum dewasa yaitu berumur 14 

tahun dan belum sanggup bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. 

Pada dasarnya penetapan perkara Nomor 0437/Pdt.P/2016/PA.Po dan 

0280/Pdt.P/2017/PA.Po. Dalam pertimbangannya hakim menggunakan metode 

penemuan hukum Islam yang sama, yaitu metode ijtihad dengan 

mempertimbangkan mashlahah mursalah dari dua perkara tersebut. Namun 

berbeda dengan maslahah yang ditemukan di persidangan sehingga keduanya 

berbeda penetapannya. Sedangkan secara keseluruhan kedua perkara tersebut 

sama-sama menggunakan metode penemuan hukum sistematis (logic). 
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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. karena berkat rahmat 

dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul 

“Analisis Teori Penemuan Hukum Oleh Hakim Tentang Izin Dispensasi Kawin 

Di Pengadilan Agama Ponorogo”. Shalawat serta salam semoga tetap 

tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun kita ke jalan yang 

benar, jalan yang diberkahi oleh Allah Swt.  

Dalam skripsi ini, Pengadilan Agama sebagai pihak yang menerima, 

memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya akan memutus dengan 

pertimbangan-pertimbangan yang matang. Demikian juga dalam perkara 

permohonan dispensasi kawin dari dua penetapan menerima 

0437/Pdt.P/2016/PA.Po dan menolak perkara nomor 0280/Pdt.P/2017/PA.Po, 

Pengadilan Agama memiliki pertimbangan-pertimbangan yang untuk 

memutuskan perkara tersebut, pengadilan akan memberikan izin atau tidak 

dengan melihat alasan-alasan yang diajukan dan terpenuhi atau tidaknya 

persyaratan izin dispensasi kawin baik secara hukum Islam maupun undang-

undang. Oleh sebab itu penulis tertarik dalam dua penetapan ini, sebab keduanya 

sama-sama mengajukan dispensasi kawin. Namun dalam kenyataannya dua 

perkara tersebut berbeda penetapannya. Karena untuk memutus atau menetapkan 

pekara tersebut hakim melihat dari berbagai aspek sehingga beberapa metode 

penemuan hukum tersebut saling bersinergi untuk memberikan penetapan yang 

sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak 

bisa hidup sendiri, yang membutuhkan orang lain dalam mengarungi bahtera 

kehidupan ini. Salah satu jalan dalam mengarunginya adalah dengan adanya 

sebuah pernikahan. Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan 

berlaku pada semua makhluk-Nya. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh 

Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan 

melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing 

pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan 

dan pernikahan itu sendiri.
1
 

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang 

menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan 

hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, 

berasal dari kata nikah ( نكاح ) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, 

saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh. Kata “nikah” 

sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti 

akad nikah.
2
 Menurut hukum perdata, perkawinan ialah pertalian yang sah 

antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.
3
 

                                                           
1
 Slamet Abidin dan H. Aminuddin, Fiqih Munakahat (Bandung: CV Pustaka Setia, 

1999), 9. 
2
 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat (Bogor: Kencana, 2003), 7. 

3
 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: PT Intermasa, 1995), 23. 
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Dalam Al-Qur’an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup 

berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia, 

sebagaimana firman-Nya dalam surat az-Zariyat ayat 49: 

﴾٤٩﴿ َوِمْن ُكلِّ َشْيٍء َخَلْقَنا َزوَجْْيِ َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرْونَ   

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya 

kamu mengingat akan kebesaran Allah Swt. (Q.S. az-Zariyat : 49).
4
 

Dari makhluk yang diciptakan oleh Allah Swt berpasang-pasangan 

inilah Allah SWT menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan 

berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya, sebagaimana tercantum 

dalam surat an-Nisa’ ayat 1: 

َها َزْوَجَها َوَبثَّ يََٰأَي َُّها ٱلنَّاُس ٱت َُّقوْا َربَُّكُم ٱلَِّذي َخَلَقُكْم مِّْن نَّفس وََٰحِ  َدة َوَخَلَق ِمن ْ

ُهَما رَِجاال َكِثْْيا َوِنَساء َوٱت َُّقوْا ٱللََّه ٱلَِّذي َتَساَءُلوَن بِِه َوٱأَلرَحاَم ِإنَّ ٱللََّه َكاَن  ِمن ْ

 ﴾١﴿ َعَلْيُكْم َرِقيبا  

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah 

menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan 

istrinya, dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan 

perempuan yang banyak (Q.S. an-Nisa’:1.)
5
 

 

Di Indonesia ketentuan yang berkenaan dengan peraturan perkawinan 

diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Undang-undang tersebut menyebutkan dengan jelas bahwa “Perkawinan 

adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seoraang wanita sebagai 

                                                           
4
 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkaleema), 

522. 
5
 Ibid., 77. 
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suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia 

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
6
  

Anak merupakan amanah dan karunia Allah Swt, Tuhan Yang Maha 

Esa. Anak memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta 

memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Di Indonesia 

ditentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah 

memenuhi persyaratan usia. Bagi mereka yang telah memenuhi syarat usia 

perkawinan, maka perkawinan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. 

Namun bagi yang mereka yang belum memenuhi persyaratan usia, maka 

perkawinan dapat dilaksanakan apabila pengadilan telah memberikan 

dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan.
7
 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya 

disebut Undang-undang perkawinan) mengatur tentang batasan umur 

terendah dalam melangsungkan perkawinan ini tertuang dalam Pasal 7 ayat 

(1) yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah 

mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 

16 (enam belas) tahun.
8
 

Namun saat sekarang Undang-undang perkawinan tersebut dirubah 

dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-

undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-undang 

tersebut pada pasal 7 ayat (1) berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan apabila 

                                                           
6
 Pasal 1, Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi 

Hukum Islam (Grahamedia Press, 2014), 2. 
7
https://pa-palangkaraya.go.id/dispensasi-kawin-menurut-perma-nomor-5-tahun-2019/  

(Diakses pada tanggal 18 Desember 2020, jam 17:06 WIB).   
 

8
 Pasal 7, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

https://pa-palangkaraya.go.id/dispensasi-kawin-menurut-perma-nomor-5-tahun-2019/


 

4 

 

 

 

pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.
9
 Jadi 

sekarang batas umur untuk kedua calon mempelai melakukan pernikahan 

harus mencapai umur 19 tahun. Tetapi karena penetapan kedua perkara yang 

akan diteliti terjadi sebelum Undang-undang tersebut disahkan maka sumber 

hukumnya masih tetap pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan.  

Dalam Undang-undang Perkawinan, selain mengatur tentang batasan 

umur terendah dalam melangsungkan perkawinan juga mengatur tentang 

dispensasi usia perkawinan. Dispensasi usia perkawinan yaitu suatu 

kesempatan untuk melangsungkan perkawinan bagi calon pasangan suami 

istri yang belum cukup umur yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat 

yang lain. Dispensasi usia perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi “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”.
10

 Pemberian dispensasi umur perkawinan ini berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangan. 

Mengenai hal ini Pengadilan Agama Ponorogo telah memeriksa dan 

memutuskan perkara izin dispensasi kawin dalam perkara Nomor: 

0437/Pdt.P/2016/PA.Po. Dengan pertimbangan hakim bahwa berdasarkan 

fakta-fakta yang dilihat dipersidangan, meskipun anak Pemohon sebagai 

calon istri dari segi usia belum genap 16 tahun, namun bila dilihat dari fisik 
                                                           

9
 Pasal 7, Undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Undang-undang  No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
10

 Pasal 7, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.. 
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dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas melakukan pernikahan, bahkan 

bila dilihat dari segi hubungan dengan calon suaminya yang berumur 18 

tahun sudah sedemikian erat, dan sulit dipisahkan, dan sudah berbuat hal 

yang dilarang agama dan norma hukum maka untuk menghindarkan mafsadat 

yang lebih besar lagi dikemudian hari dan akan lebih maslahah bagi calon 

mempelai dan keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan 

segera, dan ternyata pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak 

ada halangan menurut ketentuan syar’i maupun peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan dapat dibenarkan menurut hukum. Berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan 

mengabulkan izin dispensasi kawin pada perkara tersebut.
11

 

Lain halnya kasus di Pengadilan Agama Ponorogo yang telah 

memeriksa dan memutuskan dalam perkara Nomor: 0280/Pdt.P/2017/PA.Po. 

bahwa alasan Pemohon mengajukan dispensasi kawin ini adalah Pemohon 

bermaksud menikahkan anak Pemohon yang masih berusia di bawah umur 

karena Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh 

ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan karena anak 

Pemohon dan calon istrinya sudah lama berkenalan. Namun anak Pemohon 

sebagai calon suami masih berumur 14 tahun jadi masih termasuk anan 

(belum dewasa). Sedangkan calon istrinya sudah berumur 18 tahun. Oleh 

karena anak Pemohon masih terlalu muda untuk melakukan pernikahan, 

menurut penilaian Majelis Hakim bilamana diizinkan untuk menikah 
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dikhawatirkan tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami 

dan akan banyak menimbulkan mafsadat. Padahal menolak mafsadat itu lebih 

diutamakan daripada menarik kemaslahatan sesuai dengan kaidah fikih yang 

berbunyi  

ْلِب اْلَمَصاِلحْ َدْرءُاْلَمَفاِسِد ُمَقدٌَّم َعَلى جَ   
Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih utama daripada menarik 

kemaslahatan“.  

Bahwa dengan pertimbangan di atas, permohonan Pemohon yang 

mendasarkan ingin menikahkan anaknya yang belum cukup umur karena 

takut anaknya melanggar norma agama dan norma hukum tidak cukup 

beralasan dan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh 

karenanya permohonan Pemohon harus ditolak.
12

  

Dilihat dari peraturan yang telah ada memang sudah ada mengenai 

dispensasi kawin, namun tidak lengkap dan tidak jelas, maka hukum yang 

tidak jelas harus dijelaskan, yang tidak lengkap harus dilengkapi dengan jalan 

menemukan hukumnya agar aturan hukumnya dapat diterapkan terhadap 

peristiwanya. Pengadilan Agama sebagai pihak yang menerima, memeriksa 

dan memutus perkara yang diajukan kepadanya akan memutus dengan 

pertimbangan-pertimbangan yang matang. Demikian juga dalam perkara 

permohonan dispensasi kawin dari dua penetapan menerima 

0437/Pdt.P/2016/PA.Po dan menolak perkara nomor 0280/Pdt.P/2017/PA.Po, 

Pengadilan Agama memiliki pertimbangan-pertimbangan yang untuk 
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memutuskan perkara tersebut, pengadilan akan memberikan izin atau tidak 

dengan melihat alasan-alasan yang diajukan dan terpenuhi atau tidaknya 

persyaratan izin dispensasi kawin baik secara hukum Islam maupun undang-

undang.  

Peneliti memilih dua perkara diatas dengan alasan kedua perkara 

tersebut jelas pertimbangan hukumnya dan juga keduanya menggunakan 

metode yang sama dalam penetapannya. Peneliti juga sudah mencoba 

mencari perkara yang lain, namun peneliti kurang yakin karena pertimbangan 

dalam penetapan perkaranya tidak sama sehingga sulit untuk diteliti lebih 

lanjut.  

Hakim di Pengadilan Agama Ponorogo dalam menetapkan permohonan 

dispesasi kawin sudah sesuai dengan prosedur penemuan hukum dan 

peraturan undang-undang yang selama ini dijadikan sebagai pedoman hakim 

sebelum mengabulkan atau menolak suatu perkara yang masuk di Pengadilan 

Agama Ponorogo. Dalam hal permohonan dispensasi kawin yaitu seorang 

yang hendak menikah namun usianya belum mencukupi menurut Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus mendapatkan izin dari Pengadilan. 

Pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama oleh orang 

tua sebagai pemohon. Oleh sebab itu penulis tertarik dalam dua penetapan ini, 

sebab keduanya sama-sama mengajukan dispensasi kawin. Namun dalam 

kenyataannya dua perkara tersebut berbeda penetapannya. Karena untuk 

memutus atau menetapkan pekara tersebut hakim melihat dari berbagai aspek 

sehingga beberapa metode penemuan hukum tersebut saling bersinergi untuk 
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memberikan penetapan yang sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan, 

kepastian dan kemanfaatan. 

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti dan 

menggali lebih lanjut terkait metode penemuan hukum oleh hakim dalam 

perkara izin dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo sehingga 

peneliti mengambil tema yaitu: “ANALISIS TEORI PENEMUAN HUKUM 

OLEH HAKIM TENTANG IZIN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN 

AGAMA PONOROGO”.  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka didapat rumusan 

masalah diantaranya sebagai berikut:  

1. Bagaimana analisis yuridis pertimbangan hakim dalam menerima perkara 

nomor 0437/Pdt.P/2016/PA.Po dan menolak perkara nomor 

0280/Pdt.P/2017/PA.Po?  

2. Bagaimana analisis metode penemuan hukum oleh hakim terhadap 

dikabulkan dan ditolakannya izin dispensasi kawin di Pengadilan Agama 

Ponorogo? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dasar yuridis pertimbangan hakim dalam perkara izin 

dispensasi kawin.  
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2. Untuk mengetahui metode yang digunakan hakim dalam mengabulkan dan 

menolak perkara poligami. 

D. Manfaat Penelitian 

Kegunaan penelitian yang penulis harapkan  sebagai berikut : 

1. Secara Teori: 

a. Dapat menambah wawasan serta pengetahuan tentang dasar 

pertimbangan hakim dalam perkara izin dispensasi kawin. 

b. Dengan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi pengetahuan atau teori bagi Jurusan Syari’ah 

Fakultas Ahwal Syakhsiyah tentang dasar pertimbangan hakim dalam 

perkara izin dispensasi kawin.  

c. Dapat menambah pengetahuan tentang metode yang digunakan hakim 

dalam mengabulkan dan menolak perkara poligami. 

d. Sebagai bahan pustaka atau referensi penelitian selanjutnya. 

2. Secara Praktis : 

a. Dapat dijadikan bahan rujukan atau acuan bagi siapa saja yang ingin 

mengetahui tentang dasar pertimbangan hakim dalam perkara izin 

dispensasi kawin. 

b. Sebagai sumber pengetahuan untuk mengetahui lebih dalam 

permasalahan tentang dasar pertimbangan hakim dalam perkara izin 

dispensasi kawin.  

c. Sebagai sumber pengetahuan untuk mengetahui metode yang digunakan 

hakim dalam mengabulkan dan menolak perkara poligami. 
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d. Sebagai bahan pustaka atau referensi penelitian selanjutnya. 

E. Telaah Pustaka 

Untuk mengetahui fakta dari penelitian, maka dalam tinjauan pustaka 

ini penulis akan menguraikan beberapa skripsi yang mempunyai kesamaan 

dalam tema akan tetapi dalam permasalahannya berbeda. Karena dari 

pengamatan penulis, karya ilmiah yang diteliti ini tidak memiliki kesamaan 

judul, khususnya di Fakultas Syariah. Adapun skripsi tersebut yaitu sebagai 

berikut: 

Pertama, Aulia Ismail dengan skripsi yang berjudul, “Pandangan 

Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek Tentang Penerapan 

Dispensasi Kawin Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Dan Administrasi 

(Buku II)” tahun 2014, skripsi mahasiswa STAIN Ponorogo. Dalam skripsi 

ini ada beberapa permasalahan yaitu perbedaan antara peraturan pengajuan 

dispensasi kawin yang dilakukan oleh calon mempelai dalam buku II 

berlawanan dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga 

dalam penerapannya hakim harus benar-benar bisa melakukannya dengan 

baik agar tidak ada penyimpangan. Dari hal tersebut peneliti mengambil 

rumusan masalah mengenai bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama 

Kabupaten Trenggalek tentang pengajuan permohonan dispensasi kawin 

dalam buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi (Buku II) dan 

implementasinya. Kemudian penulis juga membahas mengenai apa landasan 

hukum yang digunakan para hakim Pengadilan Agama Kabupaten 

Trenggalek dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin. Jenis penelitian 
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yang digunakan adalah penelitian lapangan. Oleh sebab itu ia melakukan 

penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek. Teknik pengumpulan 

datanya dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan 

teknik analisis data dengan cara deduksi. Untuk teori menggunakan teori 

Hukum Positif. Dari permasalahan tersebut maka hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Aulia Ismail dapat disimpulkan, yang pertama pendapat hakim 

Pengadilan Agama Trenggalek peraturan pengajuan dispensasi kawin yang 

dilakukan oleh calon mempelai dalam buku II berlawanan dengan UU Nomor 

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan yang kedua bahwa hakim Pengadilan 

Agama Kabupaten Trenggalek menentukan untuk dapat menjadi pemohon 

dalam perkara dispensasi kawin adalah orang tua calon mempelai karena 

telah cakap hukum, akan tetapi calon mempelai dapat menjadi pemohon 

dalam perkara dispensasi apabila dalam keadaan terpaksa yaitu tidak adanya 

orang tua dan wali atau tidak menyatakan kehendaknya untuk menjadi 

pemohon perkara dispensasi kawin.
13

 Skripsi ini menerangkan tentang 

penerapan dispensasi kawin dalam buku pedoman pelaksanaan dan 

administrasi oleh hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek.  

Dari penelitian pertama berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan 

oleh peneliti. Karena dalam penelitian ini berangkat dari permasalahan 

pelaksanaan dan administrasi yang ada mengenai dispensasi kawin di 

Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek, yang akan dilakukan oleh Penulis 

lebih fokus terhadap dengan metode penemuan hukum oleh hakim di 
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Pengadilan Agama Ponororgo terhadap kasus dispensasi kawin. Dimana nanti 

peneliti melihat bagaimana hakim dalam pertimbangannya di dua kasus  yang 

sama untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin yang terjadi di 

Pengadilan Agama Ponorogo namun berbeda dalam penetapannya. Yang 

mana kasus pertama menerima permohonan dan kasus yang kedua hakim 

menolak permohoan dispensasi kawin tersebut.  

Kedua, Intan Rif‟atul Hakim dengan skripsi yang berjudul, 

“Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan 

Agama Pacitan Pada Tahun 2016” tahun 2017, skripsi mahasiswa IAIN 

Ponorogo. Dalam skripsi ini membahas mengenai apa yang menjadi 

pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi kawin, kemudian faktor-

faktor apa yang melatarbelakangi diajukkannya permohonan dispensasi kawin 

di Pengadilan Agama Pacitan pada tahun 2016. Dalam skripsi ini 

menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. 

Dalam pengumpulan data didalam penelitian ini menggunakan observasi, 

interviev/wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan Kekuasaan 

Kehakiman, Undang-undang Perkawinan. Berdasarkan hasil dari penelitian 

ini dijelaskan bahwa Hakim Pengadilan Agama Pacitan dalam menetapkan 

dispensasi kawin sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ada.
14

 

Dari penilitian kedua, penilitian oleh Intan Rif’atul Hakim ini fokus 

terhadap pertimbangan hakim terhadap penetapan dispensasi kawin di 

Pengadilan Agama dan faktor-faktor yang melatarbelakangi diajukannya 
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permohonan dispensasi kawin. Sedangkan penelitian Penulis lebih fokus 

terhadap metode yang digunakan oleh hakim dalam penemuan hukum yang 

dilakukan oleh di pertimbangan dan kepenetapannya dalam kasus dispensasi 

kawin. Jadi teori Penulis lebih fokus dalam metode penemuan hukum umum 

maupun penemuan hukum Islam, berbeda dengan penilitian oleh Intan 

Rif’atul Hakim yang berfokus dengan teori kekuasaan kehakiman dan 

Undang-Undang Perkawinan saja. 

Ketiga, Firman Hadiyanto dengan skripsi yang berjudul, “Dispensasi 

kawin Dengan Pemeriksaan Setempat (Studi Analisis Perkara No. 

079/pdt.P/PA.BL. tentang Dispensasi kawin)” tahun 2010, skripsi mahasiswa 

STAIN Ponorogo. Permasalahan dalam perkara yang dianalisis oleh peneliti 

ini dikarenakan didalam persidangan para pihak tidak dapat dihadirkan dalam 

pemeriksaan persidangan yang dikarenakan para pihak didalam lembaga 

pemasyarakatan (LP). Karena hal tersebut lembaga hakim mengadakan 

pemeriksaan setempat yang diadakan di lembaga pemasyarakatan (LP). 

Penelitian ini memfokuskan pada dasar hukum dan implementasi dispensasi 

kawin dengan pemeriksaan setempat perkara No. 079/Pdt.P/PA.BL. Tentang 

Dispensasi kawin. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti membahas 

mengenai pertimbangan hukum hakim terhadap Undang-Undang 

Perlindungan Anak berkenaan dengan dihadirkannya 2 orang staf dari Unit 

Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Ponorogo dalam 

sidang Permohonan Dispensasi Kawin. Jenis penelitian yang digunakan 

adalah penelitian lapangan. Teknik pengumpulan datanya menggunakan 
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metode interview dan dokumentasi. Teknik pengolahan datanya 

menggunakan editing, organizing, penemuan hasil dan teorinya menggunakan 

teori Hukum Acara Peradilan Agama. Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Firman Hadiyanto, diketahui dasar hukum yang digunakan 

oleh hakim dalam melaksanakan pemeriksaan setempat yaitu Pasal 153 HIR 

akan tapi dalam implementasi pemeriksaan setempat terdapat kesulitan dan 

tidak sesuai dengan asas Peradilan Agama yaitu “Peradilan dilakukan dengan 

sederhana, cepat dan biaya ringan”.
15

 

Dari penelitian ketiga maka berbeda dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti. Karena dalam penelitian ini berangkat dari 

permasalahan-permaslahan yang ada mengenai dispensasi kawin di 

Pengadilan Agama, yang akan dilakukan oleh Penulis lebih fokus terhadap 

dengan metode penemuan hukum oleh hakim di Pengadilan Agama terhadap 

kasus dispensasi kawin. Dimana nanti peneliti melihat bagaimana hakim 

dalam pertimbangannya di dua kasus yang sama untuk mengajukan 

permohonan dispensasi kawin yang terjadi di Pengadilan Agama Ponorogo 

namun berbeda dalam penetapannya. Yang mana kasus pertama menerima 

permohonan dan kasus yang kedua hakim menolak permohoan dispensasi 

kawin tersebut.  
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Perkara No. 079/pdt.P/PA.BL. tentang Dispensasi kawin” (Skripsi Sarjana, STAIN, Ponorogo, 

2010), viii. 



 

15 

 

 

 

F. Metode Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dimana penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang 

tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-

cara kuantifikasi. Penelitian kualitatif dapat menunjukkan kehidupan 

masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan 

sosial dan hubungan kekerabatan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

menekankan pada quality atau hal terpenting suatu barang atau jasa. Hal 

terpenting suatu barang atau jasa yang berupa kejadian, fenomena, dan gejala 

sosial adalah makna di batik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran 

berharga bagi pengembangan konsep teori.
16

 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian literer 

(kepustakaan) atau sering disebut dengan riset kepustakaan (library 

research), yakni dengan penelitian yang dilakukan dengan cara 

menghimpun data dari berbagai literatur, baik di perpustakaan maupun di 

tempat-tempat lain.
17

 Pendekatan penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini ialah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis 

normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum 

utama atau mempergunakan data sekunder yang diantaranya adalah 
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Ar-Ruzz Media, 2012), 25. 
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dengan mempelajari dan menelaah perundang-undangan, asas-asas, 

mempelajari kaedah hukum, teori-teori, doktrin-doktrin hukum. 

2. Sumber Data  

Adapun didalam mendapatkan data atau jawaban yang tepat 

didalam membahas skripsi ini, serta sesuai dengan pendekatan yang 

digunakan didalam penelitian ini maka sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu :  

a) Sumber Data Primer  

1) Adapun sumber data primer yaitu salinan-salinan penetapan di 

Pengadilan Agama Ponorogo. Dimana dalam hal ini peneliti akan 

mengambil sempel penetapan Pengadilan Agama Ponorogo yang 

mewakili ditolaknya dan dikabulkannya permohonan izin Dipensasi 

Kawin antara lain :  

1. Salinan penetapan Pengadilan Agama Ponorogo yang diterima 

dengan perkara nomor 0437/Pdt.P/2016/PA.Po. 

2. Salinan penetapan Pengadilan Agama Ponorogo yang ditolak 

dengan nomor perkara 0280/Pdt.P/2017/PA.Po. 

2) Buku-buku yang terkait dengan metode penemuan hukum yaitu 

antara lain :  

1. Buku Penemuan Hukum Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur 

dalam Menemukan Hukum Karya Abiantoro Prakoso;  

2. Buku Metode Penemuan Hukum karya Bambang Sutiyoso;  
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3. Buku Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Persfektif Hukum 

Progresif karya Achmad Rifai;   

4. Buku Penemuan Hukum Sebuah Pengantar karya Sudikno 

Mertokusumo;  

5. Buku Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum 

Perdata karya M. Fauzan;  

6. Buku Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatik 

karya Siti Malikhatun Badriyah.  

b) Sumber Data Sekunder  

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak 

lain, tidak langsung diperoleh dari subyek penelitian. Dapat pula 

didefinisikan sebagai sumber yang dapat memberikan informasi atau 

data tambahan yang dapat memperkuat data pokok. Penelitian ini yang 

menjadi sumber data sekunder adalah segala sesuatu yang memiliki 

kompetensi dengan masalah yang menjadi pokok dalam penelitian ini, 

sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung. 

Sumber data sekunder yaitu memberi penjelasan data primer dan 

menguatkan data primer yang mencakup dokumendokumen resmi, 

buku-buku, hasil penelitian yang berupa laporan dan seterusnya. 

 Sumber data sekunder merupakan bahan yang memberikan 

penjelasan mengenai sumber data primer, yaitu: 

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975  
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3) Jurnal. 

3. Teknik Pengumpulan Data  

Untuk memperoleh informasi dari data yang akan dikelola dalam 

penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian 

kepustakaan (library research). Teknik pengumpulan data yang dipakai 

adalah prosedur sistematik dan standart untuk memperoleh data yang 

diperlukan. Untuk memperoleh data, maka peneliti mengadakan penelitian 

dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :  

a. Dokumentasi  

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa cacatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapati, legger, agenda dan sebagainya.
18

 Metode 

dokumentasi ialah upaya memperoleh data dengan cara mencari 

menelusuri serta mempelajari dokumen. Dimana sumber ini terdiri dari 

dokumentasi (salinan penetapan) resmi yang diminta dari Pengadilan 

Agama Ponorogo dengan perkara tentang Dispensasi kawin yang 

diterima dengan nomor perkara menerima perkara nomor 

0437/Pdt.P/2016/PA.Po dan menolak perkara nomor 

0280/Pdt.P/2017/PA.Po. 

4. Pengecekan Keabsahan Data  

Keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu data hasil 

penelitian yang lebih menekankan pada data/ informasi dari pada sikap dan 
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jumlah orang. Pada penelitian kualitatif, temuan data dapat dinyatakan 

valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan 

apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.
19

  

5. Analisis Data  

Analisis data adalah proses menyusun, mengkategorikan data, 

mencari pola atau tema, dengan maksud untuk memahami maknanya atau 

sebuah generalisasi dalam penelitian naturalistik lebih bersifat hipotesis 

yang harus diuji kebenarannya dalam situasi lain. Analisis data merupakan 

kegiatan kreatif yang tidak punya langkah-langkah yang rinci dan setiap 

peneliti mencari caranya sendiri.
20

  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data dengan 

metode content analysis. Metode ini berangkat dari anggapan dasar dari 

ilmu-ilmu sosial bahwa studi tentang proses dan isi yang paling abstrak 

untuk menganalisis datadata kualitatif.
21

 Sehingga dalam penelitian ini 

metode content analysis digunakan untuk menganalisa data/dokumen yang 

berupa isi penetapan dengan menggunakan metode-metode penemuan 

hukum. Antara lain menggunakan metode interpretasi sistematis logis, 

gramatikal dan teleologis. Serta menggunakan metode argumentasi 

penghalusan/penyempitan hukum (rechtsverjifining) dan metode 

argumentasi analogi. 

                                                           
19

 Muh Fitrah dan Luthfiyah, Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan 

Kelas dan Studi Kasus (Sukabumi: CV Jejak, 2017), 93. 
20

 I Wayan Suwandra, Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, 

Kebudayaan Dan Keagamaan (Bandung: Nilacakra, 2018), 74-75. 
21

 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan 

Metodologi ke Arah Penguasaan Model Aplikasi (Jakarta : PT. Raja Grafido Persada, 2003), 84. 
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Metode ini digunakan penulis untuk mengetahui metode yang 

digunakan oleh hakim sebagai dasar dalam memutuskan suatu perkara 

poligami baik yang dikabulkan maupun ditolak.  

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman dalam penelitian ini, 

penulis mengkelompokkan menjadi V (lima) bab adapun sistematika 

pembahasan sebagai berikut: 

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan. Bab ini merupakan 

pendahuluan yang berisi tentang gambaran global dari kajian ini. Adapun 

gambaran isi dan bentuk penelitian meliputi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan.  

 Bab kedua, merupakan pembahasan tentang metode penemuan hukum 

oleh hakim. Pada bab ini peneliti akan menjelaskan gambaran umum tentang 

pengertian penemuan hukum, ruang lingkup penemuan hukum, beserta 

metode-metode yang digunakan oleh hakim dalam dasar penjatuhan 

penetapan dalam suatu perkara. Adapun metode yang dibahas yaitu metode 

interpretasi hukum dan metode argumentasi hukum.  

Bab ketiga, merupakan bab penetapan pengadilan agama tentang 

Dispesasi Nikah. Dalam bab ini peneliti memaparkan penetapan pengadilan 

agama yang meliputi ulasan singkat tentang duduk perkara, pertimbangan 

hukum dan fakta persidangan pada kasus Dispensasi kawin dalam perkara 
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0437/Pdt.P/2016/PA.Po nomor 0280/Pdt.P/2017/PA.Po. dalam mengabulkan 

dan menolak permohonan perkara izin poligami .  

Bab keempat, penulis akan membahas tentang analisis metode 

penemuan hukum oleh hakim dalam perkara Dispensai Nikah. Bab ini 

merupakan pokok pembahasan dari skripsi mengenai analisis data dari semua 

data yang diperoleh. Pada bab ini penulis mencoba menganalisis dan 

menjawab pokok masalah yang sudah dirumuskan sebelumnya oleh penulis 

yaitu tentang metode yang digunakan hakim sebagai dasar dalam 

mengabulkan dan menolak terhadap perkara Dispensasi kawin 

Bab kelima, merupakan bab terakhir dari penyusunan penelitian ini, Di 

dalam bab dikemukakan tentang kesimpulan atas rumusan permasalahan 

dalam penelitian di Pengadilan Agama Ponorogo. Serta berisikan tentang 

saran dan penutup yang mungkin sangat diperlukan dalam meningkatkan 

kualitas peradilan yang baik. 
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BAB II 

METODE PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM 

A. Pengertian Penemuan Hukum 

Kehidupan sosial masyarakat dalam reformasi dan transformasi di 

Indonesia saat ini berbeda dari kehidupan sosial di zaman Orde Lama dan 

Orde Baru. Hal itu, seabagai akibat perkembangan sosial masyarakat, 

membentuk perubahan sosial secara terus-menerus sesuai tempat dan waktu. 

Perubahan sosial itu, merupakan suatu dinamika dalam kehidupan 

masyarakat, baik yang disebabkan oleh perubahan kondisi geografis, 

kebudayaan materiil, komposisi penduduk, ideologi maupun adanya difusi 

ataupun penemuan baru dalam masyarakat tertentu. Selain hal tersebut, juga 

ditemukan perubahan pada lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi 

sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai, sikap, dan pola perikelakuan di 

amtara kelompok masyarakat.
1
 

Pada dasarnya hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkret, 

konflik atau kasus yang harus diselesaikan atau dicari pemecahannya dan 

untuk itulah perlu dicarikan hukumnya. Untuk memberikan penyelesaian 

konflik atau perselisihan hukum yang dihadapkan kepada hakim, maka hakim 

harus memberikan penyelesaian definitif yang hasilnya dirumuskan dalam 

bentuk penetapan yang disebut dengan penetapan hakim, yang merupakan 

penerapan hukum yang umum dan abstrak pada peristiwa konkret. Jadi, 

                                                           
1
 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 144. 



 

23 

 

 

 

dalam penemuan hukum yang penting adalah bagaimana mencarikan atau 

menemukan hukumnya untuk peristiwa konkret (in-concreto).
1
 

Pada masa lampau hakim hanya sebagai “corong undang-undang” (la 

bouche de la loi), karena kewajibannya hanya menerapkan undang-undang 

sesuai dengan bunyinya. Pada perkembangan selanjutnya, hakim tidak lagi 

hanya menerapkan bunyi undang-undang, tetapi telah berkembang dengan 

melihat makna yang terkandung di dalamnya dengan melakukan berbagai 

penemuan hukum untuk dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.
2
 

Menemukan hukum merupakan karya manusia dan ini berarti antara 

lain bahwa setiap penerapan hukum selalu didahului oleh seleksi subyektif 

mengenai peristiwa-peristiwa dan peraturan-peraturan yang relevan. 

Selanjutnya penerapan sendiri selalu berarti: merumus-ulang suatu peraturan 

abstrak untuk peristiwa konkrit.  

Problematik yang berhubungan dengan penemuan hukum pada 

umumnya dipusatkan sekitar hakim dan pembentuk undang-undang. Akan 

tetapi, di dalam kenyataannya problematik penemuan hukum ini tidak hanya 

berperan pada kegiatan hakim dan pembentuk undang-undang saja. Berbagai 

pihak melakukan penemuan hukum. Penemuan hukum boleh dikatakan 

merupakan problematik setiap pencari keadilan. Boleh dikatakan setiap orang 

yang berkepentingan dalam suatu perkara melakukan kegiatan menemukan 

hukum untuk peristiwa konkrit.  

                                                           
1
 Ahmad Rifa’i, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progesif, 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2011),  22. 
2
 Siti Malikhatun Badriyah, Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatik, 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 3. 
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Akan tetapi, yang profesinya melakukan penemuan hukum terutama 

adalah hakim, karena tiap harinya ia dihadapkan pada peristiwa konkrit atau 

konflik untuk diselesaikannya, jadi sifatnya konfliktif. Hasil penemuan 

hukum oleh hakim itu merupakan hukum karena mempunyai kekuatan 

mengikat sebagai hukum karena dituangkan dalam bentuk penetapan. Di 

samping itu hasil penemuan hukum oleh hakim itu merupakan sumber hukum 

juga. 
3
 

Menemukan hukum adalah permasalahan yang tidak akan pernah 

selesai karena permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat selalu 

muncul yang tidak selalu sama satu dengan yang lainnya sedangkan peraturan 

perundang-undangan tidak berubah. Menemukan hukum pada peristiwa 

konkret yang merupakan penemuan hukum untuk memberikan perlindungan 

hukum kepada masyarakat pencari keadilan ini ada berbagai macam metode. 

Menurut Sudikno Mertokusumo” metode penemuan hukum ini dilihat dari 

dua hal, yaitu:  

1. Dalam hal peraturan perundang-undangannya tidak jelas, maka tetsedia 

metode interpretasi atau penafsiran 

2. Dalam hal peraturannya tidak ada maka tersedia metode penalaran 

(redenering, reasoning, argumentasi). 
4
 

Menurut Sudikno, metode penemuan hukum yurisprudensi dapat 

dirinci menjadi tiga macam metode, yaitu metode interpretasi hukum, metode 

                                                           
3
Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya 

Yogyakarta, 2010), 50. 
4
Siti Malikhatun Badriyah, Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatik, 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 14. 
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argumentasi hukum, dan metode konstruksi hukum. Metode hermeneutika 

hukum digunakan dalam hal peraturan perundang-undangan ada, tetapi tidak 

jelas atau kurang jelas, metode argumentasi hukum digunakan dalam hal 

peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak ada, sedangkan 

metode konstruksi hukum adalah suatu metode penemuan hukum terhadap 

peristiwa-peristiwa yang tidak dijumpai aturan perundang-undangannya, 

untuk kemudian dikonstruksikan hukum konkretnya dengan membentuk 

pengertian-pengertian hukum.
5
 

Menurut Achmad Ali, metode penemuan hukum cukup dibagi 

menjadi dua, yaitu metode interpretasi dan metode konstruksi. Perbedaan 

antara metode interpretasi dengan metode konstruksi, digambarkan bahwa 

metode interpretasi operasionalnya berlaku terhadap teks undang-undang, 

dengan tetap masih berpegang pada bunyi teks undang-undang. Sedangkan 

metode konstruksi, lebih mengarah pada pengembangan menggunakan 

penafsiran logis sebagai upaya mengembangkan lebih lanjut suatu teks 

undang-undang, dengan syarat bahwa hakim tetap berada pada koridor 

hukum sebagai sebuah sistem. Perbedaan pandangan pembagian metode 

penemuan hukum tersebut, menunjukkan bahwa pemikiran yang menentang 

aliran legisme cukup menarik perhatian pakar hukum, dan alasan hukumnya 

sangat rasional serta riil aktual terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat.
6
 

 

 

                                                           
5
 M. Fauzan, Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata, (Jakarta: 

Pranadamedia Group, 2014), 49- 
6
 Ibid, 50. 
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B. Ruang Lingkup Penemuan Hukum 

Menurut pandangan klasik yang dikemukakan Montesquieu dan Kant, 

hakim dalam menerapkan undang-undang terhadap peristiwa hukum 

sesungguhnya tidak menjalankan peranannya secara mandiri. Hakim 

hanyalah penyambung lidah atau corong undang-undang (bouche de la loi), 

sehingga tidak dapat mengubah kekuatan hukum undang-undang, tidak dapat 

menambah dan tidak pula dapat menguranginya. Ini disebabkan karena 

menurut Montesquieu undang-undang adalah satu-satunya sumber hukum 

positif. 
7
 

Oleh karena itu, demi kepastian hukum, kesatuan hukum serta 

kebebasan warga negara yang terancam oleh kebebasan hakim, hakim harus 

ada di bawah undang-undang. Berdasarkan pandangan ini peradilan tidak lain 

hanyalah bentuk silogisme. Silogisme adalah bentuk berfikir logis dengan 

mengambil kesimpulan dari hal yang umum (premis mayor) dan hal yang 

khusus (premis minor). Premis mayornya adalah undang-undang 

(“Barangsiapa mencuri dihukum”), premis minornya adalah peristiwa atau 

kasusnya (Suto mencuri), sedangkan putusnya merupakan kesimpulan yang 

logis (karena Suto mencuri, maka harus dihukum). Karena kesimpulan logis 

itu tidak pernah berisi lebih dari premis, maka undang-undang tidak akan 

bersi lebih dari yang terdapat dalam hubungannya dengan peristiwa hukum. 

Demikian pula suatu penetapan hakim tidak akan berisi atau meliputi lebih 

                                                           
7
 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar (Yogyakarta: Universitas 

Atma Jaya Yogyakarta, 2010),  52. 
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dari apa yang terdapat dalam undang-undang yang berhubungan dengan 

peristiwa konkrit.8 

Hukum di Indonesia mengenal penemuan hukum heteronom 

sepanjang hakim terikat pada undang-undang, tetapi penemuan hukum ini 

juga mempunyai unsur-unsur otonom yang kuat, karena hakim seringkali 

harus menjelaskan atau melengkapi undang-undang menurut pandangannya 

sendiri. Kegiatan hakim perdata biasanya menjadi model untuk teori-teori 

penemuan hukum yang lazim, sebabnya ialah oleh karena hakim perdata 

dalam penemuan hukum lebih luas ruang geraknya dari pada hakim pidana. 

Pasal 1 ayat (1) KUHP membatasi ruang gerak hakim pidana. Hakim perdata 

mempunyai kebebasan yang relatif lebih besar dalam penemuan hukum. 

Tidak mengherankan bahwa teori-teori yang ada tentang penemuan hukum 

terutama berhubungan dengan tindakan hakim perdata. Kecuali itu ilmu 

hukum perdata lebih berkembang daripada bidang-bidang hukum lainnya.
9
 

C. Macam-Macam Metode Penemuan Hukum 

1. Metode Interpretasi atau Penafsiran Hukum 

Interpretasi atau penafsiran atau hermeneutik berasal dari bahaasa 

Yunani dari kata benda hermenetika. Perkataan Yunani hermeneutike 

techne (kata benda) berarti seni atau kemahiran seorang seniman atau 

rhapsode yang menginterpretasi puisi dan pendeta yang menginterpretasi 

ungkapan dewa. Pada mulanya, interpretasi dikembangkan sebagai metode 

atau seni untuk menginterpretasikan dalam upaya memahai naskah (teks) 

                                                           
8
 Ibid., 52.   

9
 Ibid., 59.   
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kuno. Kemudian lewat karya Schleimacher, Wilhelm Dilthy 

mengembangkan dan menggunakan interpretasi sebagai metode untuk 

ilmu-ilmu sosial, khususnya ilmu sejarah
10

. 

Dalam praktik, tidak ada prioritas dalam penggunaan metode 

interpretasi. Oleh karena itu, interpretasi dapat dilakukan sendiri-sendiri, 

dapat pula disinergikan dengan beberapa metode interpretasi sekaligus. 

Dalam hal ini hakim mempunyai kebebasan atau tidak terikat harus 

menggunakan metode interpretasi tertentu, tetapi yang penting bagi hakim 

adalah interpretasi yang dipilih dapat tepat sasaran, yaitu dapat 

memperjelas ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat 

secara tepat diterapkan terhadap peristiwanya.
11

 

Praktik peradilan mengenal beberapa macam metode interpretasi, 

yaitu: interpretasi subsumptif; interpretasi gramatikal; interpretasi 

sistematis/logis; interpretasi komparatif; interpretasi antisipatif/futuristis; 

interpretasi restriktif; interpretasi eksensif; interpretasi autentik atau secara 

resmi; interpretasi interdisipliner; interpretasi multidisipliner; interpretasi 

dalam perjanjian. Namun, penulis akan membahas beberapa interpretasi 

diantaranya yaitu: 

a. Penafsiran Bahasa (Gramatikal) 

Penafsiran undang-undang menurut arti bahasa bertitik tolak pada 

arti perkataan dalam hubungan satu sama lain dalam kalimat yang 

                                                           
10

 Abiantoro Prakoso, Penemuan Hukum: Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur Dalam 

Menemukan Hukum (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016), 82.   
11

 M. Fauzan, Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata (Jakarta: 

Prenada Media, 2014) 52.   
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dipakai dalam undang-undang. Selanjutnya bahasa yang digunakan 

dalam menafsirkan undang-undang itu berarti mencoba menangkap arti 

teks menurut bunyi kata-katanya.” 
12

 

Interpretasi gramatikal adalah interpretasi kata-kata dalam undang-

undang sesuai dengan norma bahasa atau norma tata bahasa. Bahasa 

dengan hukum berkaitan erat, hukum tidak mungkin tanpa bahasa, 

hukum memerlukan kata-kata atau bahasa sebab bahasa merupakan alat 

satu-satunya yang dipakai oleh pembuat undang-undang untuk 

menyatakan kehendaknya. Interpretasi gramatikal merupakan upaya 

yang tepat untuk mencoba memahami suatu teks aturan perundang-

undangan. Merumuskan suatu perundang-undangan atau suatu 

perjanjian seharusnya menggunakan bahasa yang dipahami oleh 

masyarakat yang menjadi tujuan pengaturan hukum tersebut. Karena 

penafsiran undang-undang dasarnya merupakan penjelasan dari segi 

bahasa yang digunakan, maka jelas bahwa pembuatan suatu aturan 

hukum harus terikat pada bahasa.
13

 

b.  Penafsiran Sistematis  

Penafsiran sistematis adalah penafsiran beberapa Pasal yang 

mempunyai huruf dan bunyi yang diharapkan dapat menjelaskan 

mengenai hal yang konkret. Kalimat-kalimat yang terpampang dalam 

rentetan kata-kata tersebut tersusun secara sistematis dan apik. Selain 

itu, Pasal-Pasal yang terdapat dalam sebuah undangundang memiliki 
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Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 150. 
13

 Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif(Malang: 

Bayumedia Publishing, 2006) 220.   
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hubungan antara satu dengan yang lainnya atau menjelaskan antara 

Pasal yang satu dengan yang lainnya. Menurut Sudikno Mertokusumo, 

terjadinya suatu undang-undang selalu berkaitan dan berhubungan 

dengan peraturan perundang-undangan yang lain, dan tidak ada undang-

undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan 

peraturan perundang-undangan." Sejalan dengan pendapat Sudikno 

Mertokusumo di atas, Chainur Arrasyid mengungkapkan bahwa inti 

dari penafsiran sistematis terhadap undang-undang, yaitu setiap 

undang-undang tidak terlepas antara satu dengan lainnya, selalu ada 

hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga seluruh 

peraturan perundang-undangan itu merupakan kesatuan tertutup, rapi, 

dan teratur.
14

 

c. Penafsiran Teologis 

Interpretasi sosiologis/teleologis yaitu apabila makna undang-

undang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatannya. Melalui 

interpretasi ini hakim dapat menyelesaikan adanya perbedaan atau 

kesenjangan antara sifat positif dari hukum (rechtspotiviteit) dengan 

kenyataan hukum (rechtswerkelijkheid), sehingga jenis interpretasi 

sosiologis atau teleologis menjadi sangat penting.
15

 

Interpretasi secara teleologis terjadi apabila makna undang-undang 

itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarkatan. Peraturan perundang-

undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. 

                                                           
14

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 151. 
15

 Jazim Hamidi, Hermeneutika Hukum (Malang: UB Press, 2011), 64.   
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Ketentuan undang-undang yang sudah usang digunakan sebagai sarana 

untuk memecahkan atau menyelesaikan sengketa yang terjadi masa 

sekarang.
16

 

d. Penafsiran Historis  

Penafsiran undang-undang menurut sejarah, substansinya adalah 

menelusuri secara saksama dan cermat terhadap latar belakang 

terbentuk atau lahirnya sebuah undang-undang. Penafsiran menurut 

sejarah terbagi atas 2 (dua) macam, yaitu: (a) penafsiran menurut 

sejarah undang-undang: (b) penafsiran menurut sejarah hukum. Selain 

itu, sejarah undang-undang hendak dicari maksud ketentuan undang-

undang seperti yang dilihat oleh pembentuk undang-undang pada waktu 

pembentukannya. Pikiran yang mendasari metode interpretasi ini, yaitu 

undang-undang adalah kehendak pembentuk undang-undang yang 

tercantum dalam konteks undang-undang atau yang lazim disebut 

penafsiran subjektif. 
17

 

2. Metode Argumentasi Hukum 

Pemikiran yang mendasari ditetapkannya metode argumentasi hukum 

yaitu banyaknya kasus baru yang muncul di masyarakat sementara di 

dalam undang-undang belum diatur secara khusus, maka hakim melakukan 

argumentasi hukum guna menjawab kasus-kasus tersebut. Untuk 

mewujudkan konsep keadilan dalam menyelesaikan kasus hukum yang 

                                                           
16

 Sudikno, Penemuan Hukum, 61.   
17

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 151. 
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terjadi di dalam masyarakat, maka seorang hakim harus menggunakan 

metode berpikir yuridis.  

Dalam hal ini tidak ada aturan hukumnya dalam undang-undang 

berarti hakim menghadapi kekosongan hukum. Hakim harus mengisi atau 

melengkapinya. Selain itu, hakim sekali-kali tidak boleh menolak 

memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan 

tidak ada atau tidak jelas bunyi undang-undang.
18

Untuk mengisi 

kekosongan itu, hakim dalam menjalankan tugasnya dapat melakukan 

tindakan penemuan hukum ataupun pembentukan hukum. Salah satunya 

dengan metode argumentasi, yang dibagi menjadi tiga yaitu :  

a. Argumentasi Analogi  

Metode analogi berarti memperluas peraturan perundang-undangan 

yang terlalu sempit ruang lingkup, kemudian diterapkan terhadap peristiwa 

yang serupa, sejenis atau mirip dengan yang diatur dalam undang-undang. 

Dengan metode analogi, maka peristiwa yang serupa, sejenis atau mirip 

dengan yang diatur dalam undang-undang diperlakukan sama. Jadi analogi 

ini merupakan metode penemuan hukum dimana hukum mencari esensi 

yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik 

yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum ada 

peraturannya.
19
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 Syarif Mappiasse, Logika Hukum Pertimbangan Penetapan Hakim (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2015), 146.   
19
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b. Argumentasi A Contrario  

Suatu argumentasi yang juga bermaksud memenuhi ruang kosong 

dalam sistem perundang-undangan ialah tindakan yang disebut 

argumentum a contrario. Paul Scholten mengatakan bahwa pada 

hakekatnya tiada perbedaan antara menjalankan undang-undang secara 

analogi dan menerapkan undang-undangsecara argumentum a contrario. 

Hanya hasil dari kedua cara menjalankan undang-undang itu yang berbeda. 

Analogi menghasilkan hal-hal yang positif, sedangkan tindakan 

menjalankan undang-undang secara argumentum a contrario 

menghasilkan hal-hal yang negatif. Kedua cara menjalankan undang-

undang itu berdasarkan argumentasi.
20

 

Disini hakim menemukan peraturan untuk peristiwa yang mirip. 

Disini hakim mengatakan bahwa peraturan ini saya terapkan pada 

peristiwa yang tidak diatur, tetapi secara kebalikannya. Pada a contrario 

titik beratnya diletakkan pada ketidaksamaan peristiwanya. Peraturan yang 

disediakan untuk peristiwa yang hendak dicarikan hukumnya tidak ada, 

yang ada adalah peraturan yang khusus disediakan untuk peristiwa yang 

mirip dengan peristiwa yang hendak dicarikan hukumnya, diberlakukan 

(bukannya tidak diperlakukan) hanya saja secara a contrario, secara 

kebalikannya. 
21

 

Salah satu contoh klasik tentang penerapan metode ini yaitu pada 

ketentuan tentang masa tunggu (masa iddah) bagi janda yang hendak 
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kawin lagi karena perceraian dengan sumainya. Menurut Pasal 39 PP No. 

9 Tahun 1975, mas tunggu bagi janda ditetapkan 130 hari. Bagaimana 

halnnya dengan duda yang hendak kawin lagi setelah bercerai dengan 

istrinya. Solusinya, hakim dapat menerapkan metode argumentum a 

contrario ini, sehingga seorang duda tidak perlu menunggu waktu tertentu 

(masa iddah) dan dia bisa melakukan pernikahan lagi. 

Contoh sederhana yang lain apabila di suatu tempat dilarang merokok, 

dengan menerapkan metode argumentum a contrario ini, berarti dengan 

demikian seseorang meludah boleh karena yang dilarang hanya merokok. 

Hal yang sama juga apabila seorang pemulung dilarang masuk, jadi 

pengemis boleh ikut masuk, atau apabila ada larangan berjualan di suatu 

tempat, maka berarti di tempat itu parkir masih diperbolehkan.
22

  

c. Penghalusan/Penyempitan Hukum  

Penyempitan hukum adalah terjemahan dari kata dalam bahasa 

Belanda “rechtsverfijining”. “Fijin” berarti halus. Oleh karena itu, ada 

yang menterjemahkannya dengan penghalusan hukum. Penyempitan 

hukum bukan merupakan argumentasi untuk membenarkan rumusan 

peraturan perundang-undangan. Rumusan ini terdiri dari rumusan 

pengecualian terhadap peraturan perundang-undangan karena kalau tidak 

maka dirumuskan terlalu luas.  

Kadang-kadang peraturan perundang-undangan itu ruang lingkupnya 

terlalu umum atau luas, maka perlu dipersempit untuk dapat diterapkan 
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 M. Fauzan, Kaidah Penemuan Hukum,75-76. 
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terhadap peristiwa konkret tertentu.  Dalam penyempitan hukum 

dibentuklah pengecualian-pengecualian atau penyimpangan-

penyimpangan baru dari peraturan-peraturan yang bersifat umum. 

Peraturan yang bersifat umum diterapkan terhadap peristiwa atau 

hubungan hukum yang khusus dengan penjelasan atau konstruksi dengan 

memberi ciri-ciri.
23

 

D. Teori Penemuan Hukum Dengan Metode Penemuan Hukum Islam 

 

Pada hakikatnya secara garis besar ada dua metode penemuan 

Hukum Islam yang paling umum digunakan dalam mengkaji dan 

membahas Hukum Islam, yaitu metode istimbath dan ijtihad. Secara 

ringkas keduaa metode tersebut akan diuraikan dibawah ini: 

1. Metode Istimbath 

Metode istimbath adalah cara-cara menetapkan (mengeluarkan) 

Hukum Islam dari dalil nash, baik dari ayat-ayat Al-Qur’an maupun 

as- Sunnah, yang lafadz (perkataannya) sudah jelas/ pasti (qath’i). 

Jalan istimbath ini memberikan kaidah-kaidah yang bertalian dengan 

pengeluaran hukum dari dalil. Sebagai contoh ketentuan Al-Qur’an 

mengeai larangan kawin antara wanita dengan pria nonmuslim 

peraturan tidak berbeda pendapat dengan masalah ini. Karena isinya 

sudah jelas dan tidak dapat ditafsirkan lain. QS. Al Baqarah ayat 221 

menyebutkan sebagai berikut :  

“Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan 

wanita-wanita yang mukmin sebelum mereka beriman. 
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Sesungguhnya budak yang beriman lebih baik daripada orang 

musyrik, walaupun dia menaarik hatimu.”
24

 

Ulama’ bersepakat untuk mengatakan bahwa Al-Qur’an adalah 

sumber utama Islam. Sebagai sumber utama, maka sumber ajaran Islam 

yang lain seperti ijma’, qiyas, dan lainnya harus bermuara pada sumber 

utamanya yaitu Al-Qur’an. Dalam tata urutan dalil-dalil hukum atau 

sumber ajaran Islam, Al-Qur’an menempati kedudukan yang paling 

tinggi.
25

 

Dalam penetapan perkara Nomor: 0437/Pdt.P/2016/PA.Po. 

menjelaskan dalam pertimbangannya hakim melihat bahwa umur anak 

Pemohon dari segi usia belum genap 16 tahun, namun secara fisik dan 

cara berfikirnya ternyata cukup pantas melakukan pernikahan, dan 

sudah berbuat hal yang dilarang agama dan norma hukum. Dan 

hubungan antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan nasab 

maupun sesususan dan juga tidak ada halangan menurut ketentuan 

Syar’i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat 

dibenarkan menurut hukum. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam 

Al-Qur’an  

ُكْم ِاْن يَُّكْونُ ْوا فُ َقرَاَۤء  ِلِحْْيَ ِمْن ِعَبادُِكْم َوِاَماۤىِٕ ى ِمْنُكْم َوالص َٰ َواَْنِكُحوا ااْلَيَامَٰ

 يُ ْغِنِهُم الل َُٰه ِمْن َفْضِله َوالل َُٰه َواِسٌع َعِلْيمٌ 

                                                           
24

 M. Fauzan, Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata, 86. 
25

 M. Ma’shum Zein, Menguasai Ilmu Ushul Fiqh (Yogyakarta: PT LKiS Printing 

Cemerlang, 2016), 62. 
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Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu, 

dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-

laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan 

mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya lagi 

Maha Mengetahui”. )an-Nur ayat 32). 
26

 

 Berdasarkan diatas, hakim dalam pertimbangannya menggunakan 

metode istimbath dimana mengeluarkan dalil Al-Qur’an yaitu surat an-

Nur ayat 32 yang memerintahkan bagi laki-laki dan perempuan yang 

sudah siap dan layak untuk segera menikah. Hal ini juga sesuai fakta di 

persidangan bahwa anak Pemohon sudah cukup pantas untuk segera 

melakukan penikahan. 

2. Metode ijtihad 

Ijtihad dalam Islam sebagaimana dikatakan oleh iqbal 

merupakan “the principle of movement” sebagai daya gerak 

kemajuan umat islam. Dengan kata lain, ijtihad merupakan kunci 

dinamika ajaran islam, termasuk bidang hukumnya. Hukum Islam 

yang kita warisi hingga kini merupakan hasil ijtihad para faqih yang 

sifatya kontekstual. Kajian Hukum Islam masa depan, perlu 

keberanian untuk melakukan ijtihad secara bertaanggung jawab 

dengan mengacu kepada Al-Qur‟an dan as- Sunnah serta 

mempertimbangkan secara kritis situasi peradaban manusia 

kontenporer. 
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 Penetapan DISKA, nomor 0437/Pdt.P/2016/PA.Po. Hal. 9. 
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Selanjutnya metode-metode ijtihad yang meliputi ijma’, 

qiyas,istishlah atau Al Masholih Al Mursalah, ihtisan, ihstishab, 

dan al‘urfu akan diuraikan dibawah ini.
27 

a. Ijma’ 

Ijma‟ menurut bahasa, mengandung dua pengertian, yaitu: ittifaq 

artinya kesepakatan dan Azm artinya cita-cita atau hasrat. Sedangkan 

menurut istilah Ijma‟ yaitu kesepakatan pendapatdalam ijtihad yang 

dilakukan secara kolektif oleh para ulama Mujtahid, yang dilakukan 

setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW tentangsuatu hukum 

syara’yang amali, seperti kewajiban, keharaman, sah dan wajib.
28

 

Ijma‟ adalah kesempatan para Mujtahid dari umat 

Muhammad sesudah wafat beliau tentang hukum syara‟. Jadi 

ijma‟ merupakan kesepakatan bulat pendapat dalam ijtihad yang 

dilakukan secara kolektif oleh para Mujtahid. 

b. Qiyas  

Qiyas adalah memperbandingkan hal yang tidak ada nash-

nya dengan hal yang sudah ada nash-nya dalam hukum syara‟ 

yang bersifat pasti, untuk mencari persamaan alasan hukum. 

Apabila ada sesuatu kejaadian yang belum ada ketentuan 

hukumnya secara khusus, kemudian dibandingkan dengan 

kejadian serupa, akan tetapi ketentuan  hukumnya telah ada. 

Akhhirnya ditetapkanlah suatu hukum yang telah  di-nash-kan 
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 M. Fauzan, Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata, 86. 
28

 Sulaiman Abdullah, Sumber Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 42. 
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terhadap kejadian lain yang di dalamnya terdaapat alasan hukum 

yang serupa.  

Dengan kata lain qiyas adalah menyamakan hal yang 

hukumnya tidak terdapat ketentuannya dalam Al-Qur’an dan 

Sunnah Rasul dengan hal yang hukumnya terdapa ketentuan 

dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasul karena adanya ersamaan 

‘illat hukum atau hal yang melatarbelakangi adanya ketentuan 

hukum. Misalnya, QS. Al Maidah: 90 melarang minum khamar, 

minuman keras yang dibuat dari buah anggur. Hal yang 

melatarbelakangi larangan tersebut atau ‘illat hukumnya adalah 

karena minuman itu memaabukkan. Maka segala minuman yang 

memabukkan yaang dibuat bukan dari buah anggur dapat di-

qiyas-kan hukumnya dengan khamar, seperti tuak yang dibuat 

dari air bunga enau, dan sebagainya. Jika berjual beli khamar 

hukumnya haram, hukum berjual beli tuak hukumnya juga haram 

atas dasar qiyas. 

c. Istishab atau Al-Masholih Al-Mursalah 

 

Istishab adalah pertimbangan kepentingan masyarakat. 

Menentukan hukum atas dasar istishlah tertuju pada hal-hal yang 

tidak diatur ketentuannya dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasul. 

Misalnya, menetapkan kewajiban membayar pajak perdagangan 

yang sama sekali tidak disinggung dalam Al-Qur’an dan Sunnah 

Rasul dapat dibiarkan atas pertimbangan kepentingan masyarakat 



 

40 

 

 

 

dalam rangka pemeraataan pendapatan dalam pengelolaan negara, 

atau untuk memperoleh pendapatan negara yang diperlukan untuk 

kepentingan masarakat. 

d. Istihsan 

Istihsan adalah mengambil ketetapan yang dipandang lebih 

baik sesuai tujuan Hukum Islam, dengan jalan meninggalkan dalil 

khusus untuk menyamakan dalil umum. Misalnya, Islam 

mengajarkan agar hak milik perorangan dijamin dan hanya 

dibenarkan untuk dilepaskan dengan jalan suka rela pemiliknya. 

Akan tetapi jika kepentingan umum mendesak, dimungkinkan 

penguasa mencabut hak milik perorangan dengan paksa, meskipun 

seharusnya dengan memberikan ganti rugi kecuali jika untuk itu 

memang tidak dimungkinkan. Misalnya, mencabut hak milik 

tanah perorangan untuk pelebaran jalan dan pembuatan waduk air 

gula mengairi tanah-tanah tandus dalam rangka penyuburan dan 

peningkatan produksi pangan. 

e. Istishlah 

 

Istishlah adalah melangsungkan berlakunya hukum yang 

telah ada karena hukum adanya ketentuan lain yang 

membatalkannya. Misalnya dalam perjanjian utang piutang yang 

telah terjadi, tiba-tiba pihak berutang mengatakan telah 

membayar kembali utangnya padahal tanpa saksi atau alat bukti 

lainnya. Dalam hal seperti ini atas dasar istishab, ditetapkan 
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bahwa pihak berutang masih belum membayar kembali utangnya 

jika pihak berpiutang menyangkal pernyataan pihak berutang 

tersebut. 

f. Al-‘Urfu 

 

Al-‘Urfu adalah sesuatu yang dikenal oleh orang banyak dan 

dikerjakaan baik brupa perkataan perbuatan maupun keengganan. 

Sementara ulama da yang menyamakan dengan adat kebiasaan, 

karena ia merupakann sesuatu hal yang bisa dikerjakan 

ataudiucapkan oleh mereka. Dengan demikian, hal-hal yang tidak 

bertentangan dengan ketentuan syara’ dapat dikukuhkan tetap 

berlaku bagi masyarakat  yang mempunyai adat istiadat tersebut. 

Bagi umat islam, Hukum Adat setempat masih dapaat dipandang 

berlaku, selagi tidak bertentangan dengan nash Al-Qur’an dan 

Sunnah Rasul.
29

 

3. Kaidah Fiqih dalam Ijtihad Sebagai Dalil Pelengkap 

a. Pengertian Al-Qawa’id Al-Fiqhiyyah   

Al-Qawa’id al-fiqhiyyah berasal dari bahasa Arab yaitu, al-

qawa’id dan  al-fiqhiyyah. Al-qawai’id merupakan bentuk jamak dari 

kata qa’idah, dalam istilah bahasa Indonesia dikenal dengan kata 

‘kaidah’ yang secara etimologi berarti dasar, asas, atau fondasi. Kata  

al-fiqhiyyah berasal dari kata fiqh, yang berarti ilmu tentang hukum-
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hukum syariah yang bersifat amaliyah yang digali dari sumber-

sumber yang terperinci. Secara terminologi, menurut Mustafa al-

Zarqa sebagaimana dikutip oleh Abd. Rahman Dahlan menyatakan 

bahwa kaidah fiqhiyyah adalah dasar-dasar fiqh yang bersifat umum 

dan bersifat ringkas berbentuk undang-undang yang berisi hukum-

hukum syara’ yang umum terhadap berebagai peristiwa hukum yang 

termasuk dalam ruang lingkup kaidah tersbut.
30

 

Al-Qawa’id al fiqhiyyah  mempunyai peranan yang sangat 

penting dan besar, sehingga para ulama’ ahli hukum (fiqh) dari 

berbagai madzhab benar-benar mencurahkan perhatian kepadanya. 

Kaidah-kaidah fiqh itu mereka perlukan dalam melakukan istinbath 

hukum, karena kaidah-kaidah fiqh tersebut merupakan instruen (alat) 

di dalamproses dan prosedur penetapan hukum. Kaidah-kaidah 

fiqhiyyah ini perlu dipelajari guna mengetahui prinsip-prinsip umum 

dalam melakukan istinbath hukum atas masalah-masalah baru yang 

belum ditunjuk oleh nash syar’i (Al-Qur’an, sunnah/hadits) secara 

shahih dan sangat memerlukan ketetapan hukum.
31

  

b. Fungsi Al-Qawa’id Al-Fiqhiyyah   

1) Sebagai prinsip dan tujuan hukum yang memberikan pesan yang 

kuat akan maslahah kepada para pemikir hukum dalammelakukan 

interpretasi terhadap sumber-sumber tekstual. Dengan kata lain, 
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 Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, FIQH & USHUL FIQH, (Jakarta: Prenadamedia Group, 

2018), 67. 
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 Ridho Rokamah Al-Qawa’id Al-Fiqhiyyah Kaidah-Kaidah Pengembangan Islam, 
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kaidah-kaidah fiqh ini memberikan wawasan maslahah dalam 

kegiatan ijtihad. 

2) Sebagai “semacam” sumber hukum untuk menangani kasus-kasus 

yang belum disikapi atau belum diatur dalam sumber-sumber 

tekstual. 

3) Sebagai rangkuman global dari keseluruhan rincian detail fiqh 

(kristalisasi fiqh) untuk memudahkan penguasaan untukmaksud-

maksud koordinatif. Secara umum, kaidah-kaidah fiqh membawa 

pesan moralitas hukum bahwa hukum mestilah bermuatan 

maslahah, sehingga fiqh yang dihasilkan seharusnya membawa 

kebenaran materiil disamping kebenaran formil.
32
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BAB III 

PENETAPAN PENGADILAN AGAMA PONOROGO TENTANG  

IZIN DISPENSASI NIKAH 

A. Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Dalam Mengabulkan Izin 

Dispensasi Kawin 

1. Deskripsi Tentang Perkara 0437/Pdt.P/2016/PA.Po. 

Dalam suatu penetapan terdapat permohonan yang diajukan oleh 

pemohon terhadap termohon yang berisikan tentang permohonan izin 

dispensasi nikah pada perkara Nomor: 0437/Pdt.P/2016/PA.Po. Tentang 

posita atau duduk perkara surat permohonannya tertanggal 28 November 

2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo di 

bawah Nomor: 437/Pdt.P/2016/PA.Po. telah mengajukan pokok-pokok 

permasalahan yang mana dapat peneliti deskripsikan tentang alasan-alasan 

Pemohon dapat mengajukan permohonan izin dispensasi nikah di 

Pengadilan Agama Ponorogo adalah sebagai berikut : 

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 

November 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama 

Ponorogo, Nomor: 0437/Pdt.P/2016/PA.Po, telah mengajukan 

permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagai berikut: 

a. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung : 

Nama    : ANAK PEMOHON 

Tanggal lahir   : 14 Oktober 2001 (umur 15 tahun, 1 bulan) 
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Agama    : Islam 

Pekerjaan    : Petani 

Tempat kediaman di  : Kabupaten Ponorogo; 

Dengan calon suaminya : 

Nama    : CALON SUAMI ANAK PEMOHON 

Umur    : 18 tahun 7 bulan 

Agama    : Islam 

Pekerjaan    : Petani 

Tempat kediaman di  : Kabupaten Ponorogo; 

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat 

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawoo Kabupaten 

Ponorogo. 

b. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik 

menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-

undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak 

Pemohon belum mencapai umur 16 tahun; 

c. Bahwa untuk maksud pernikahan tersebut telah Pemohon sampaikan 

kepada Kantor Urusan Agama, akan tetapi maksud tersebut telah 

ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawoo Kabupaten 

Ponorogo dengan Surat Penolakan Nomor B-

344/Kua.13.02.17/PW.01/XI/2016, tanggal 25 Nopember 2016, 

namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap 
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dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal sejak 2 tahun yang 

lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya; 

d. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada 

larangan untuk melakukan pernikahan; 

e. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta 

sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. 

Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang 

suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Petani; 

f. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon 

telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga 

lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut; 

g. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat 

perkara ini;
1
 

Dispensasi kawin yaitu permohonan yang diajukan untuk 

mendapatkan izin dari pengadilan agar dapat melakukan perkawinan bagi 

mereka yang belum mencapai cukup umur berdasarkan undang-undang 

yang berlaku. Menurut Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, 

menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah 

mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah 

mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Pada Pasal tersebut telah jelas 

bahwa perkawinan hanya bisa dilakukan oleh mereka yang telah mencapai 
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 Penetapan DISKA, nomor 0437/Pdt.P/2016/PA.Po. H. 1-2. 



 

47 

 

 

 

umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Sementara 

bagi mereka yang belum mencapai umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 

tahun bagi perempuan menurut Peraturan Menteri Agama Republik 

Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Pasal 8 

disebutkan bahwa apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 

tahun dan seorang calon isteri belum mencapai umur 19 tahun.  

Sedangkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas 

minimal umur perkawinan bagi wanita disamakan dengan batas minimal 

umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia 

dikmaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan 

perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa 

berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat.  

Oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo sebagaimana dalam suratnya 

nomor: B-344/Kua.13.02.17/PW.01/XI/2016  tanggal 25 November 2016. 

Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena 

keduanya telah saling kenal sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan 

keduanya sudah sedemikian eratnya, maka dari itu pemohon tetap ingin 

menikahkan anak pemohon, meskipun umur anak pemohon belum 

mencapai batas yang ditentukan oleh undang-undang.
2
 

 

                                                           
2
 Siti Azizah, Ngizzuddin, Slamet, Penetapan Perkara Nomor 0437/Pdt.P/2016/PA.Po. 

(Ponorogo: Pengadilan Agama Ponorogo, 2016), 2. 
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2. Fakta Persidangan 

Pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah 

hadir menghadap secara pribadi dipersidangan, dan Majelis Hakim telah 

mengupayakan agar maksud permohonan dispensasi nikah anaknya yang 

masih dibawah umur dipertimbangkan masak-masak termasuk dampaknya 

di kemudian hari, bahkan diurungkan dan dicabut menunggu sampai 

anaknya mencapai batas usia kawin menurut ketentuan perundang-

undangan, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriannya. 

Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap 

dipertahankan oleh Pemohon. 

Dipersidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan ibu 

calon suami anak Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu 

rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo, yang telah 

memberikan keterangan bahwa anaknya sudah melamar anak Pemohon 

kepada keluarga Pemohon dan keluarga Pemohon sudah dapat menerima, 

dan ia sudah siap untuk melangsungkan pernikahan anaknya karena antara 

keduanya sudah sulit untuk dipisahkan, sedang yang akan menjadi wali 

nikah adalah Pemohon sendiri.  

Dipersidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak 

Pemohon, yang pada pokoknya membenarkan alasan-alasan yang diajukan 

oleh Pemohon dan ia sudah siap untuk menikah dan menjadi calon isteri 

yang baik dan ta’at serta patuh kepada calon suaminya serta mohon agar 

segera diberi dispensasi nikah. 
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Bahwa calon suami anak Pemohon, telah memberikan keterangan 

dipersidangan yang pada pokoknya menguatkan permohonan Pemohon 

dan mohon agar anak Pemohon segera diberi dispensasi kawin, dan ia 

telah siap untuk menjadi calon suami yang baik dan bertanggung jawab 

terhadap keluarganya. Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, 

Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat.
3
 

Adapun alat bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu :  

a. Bukti Surat 

 

1) Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Ngrayun Sawoo, Kabupaten Ponorogo, 

dengan Surat Nomor :B-344/Kua. 13.02.17/Pw.01/XI/2016 tanggal 

25 November 2016 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan 

bermaterai cukup, diberi tanda P.1; 

2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang 

dikeluarkan oleh Kantor Dispenduk Capil, Kabupaten Ponorogo 

Nomor : 3502050207780001 tanggal 18 Desember 2012 yang telah 

dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda 

P.2; 

3) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran ANAK PEMOHON Nomor : CSL 

984114102001 tanggal 21 November 2001, telah dicocokkan sesuai 

dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P.3; 
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4) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor : 

3502051011050003 tanggal 15 November 2016 yang telah 

dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi 

tanda P.4;
4
 

b. Bukti Saksi 

1) SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, 

tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo; Saksi tersebut 

memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya 

sebagai berikut:  

a) Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon 

karena saksi adalah tetangga Pemohon; 

b) Bahwa saksi tahu kalau Pemohon sedang mengurus 

dispensasi untuk anak anaknya yang bernama ANAK 

PEMOHON yang hendak nikah tetapi usianya masih 

dibawah usia perkawinan menurut ketentuan perundang-

undangan; 

c) Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON 

telah menjalin hubungan yang erat dan bergaul terlalu jauh 

dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI 

ANAK PEMOHON dari Kabupaten Ponorogo; 

d) Bahwa saksi kenal dengan kedua calon mempelai dan juga 

kenal dengan orang tuanya; 
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e) Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan 

nasab maupun sesusuan dan juga tidak ada larangan untuk 

menikah baik menurut syar’i maupun undang-undang kecuali 

usia perkawinan anak Pemohon; 

f) Bahwa anak Pemohon sudah layak untuk menjadi seorang 

isteri dan sebagai seorang ibu rumah tangga; 

g) Bahwa perkawinan tersebut sudah direstui oleh keluarga dan 

orang tua masing-masing calon, dan keluarga calon suami 

anak Pemohon juga sudah melamar dan sudah diterima oleh 

keluarga Pemohon; 

h) Bahwa saksi sudah menyarankan agar Pemohon 

mengurungkan niatnya menikahkan anaknya yang masih 

belum dewasa, namun tidak berhasil karena kedua calon 

mempelai sudah tidak bisa dipisahkan dan sudah sering 

saling menginap;
5
 

2) SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, 

tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo; Saksi tersebut 

memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya 

sebagai berikut:  

a) Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon 

karena saksi adalah tetanggaPemohon; 
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b) Bahwa saksi tahu kalau Pemohon sedang mengurus 

Dispensasi untuk anaknya yang bernama ANAK PEMOHON 

yang hendak menikah tetapi usianya masih dibawah usia 

perkawinan menurut Undang-Undang;  

c) Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON 

tersebut telah menjalin hubungan yang erat dan bergaul 

terlalu jauh dengan seorang laki-laki yang bernama CALON 

SUAMI ANAK PEMOHON dari Kabupaten Ponorogo; 

d) Bahwa saksi kenal dengan kedua calon mempelai dan juga 

kenal dengan orang tuanya; 

e) Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan 

nasabmaupun sesusuan dan juga tidak ada larangan untuk 

menikah baik menurut syar’i maupun Undang-Undang 

kecuali usia perkawinan anak Pemohon;  

f) Bahwa anak Pemohon sudah layak untuk menjadi seorang 

isteri dan sebagai seorang ibu rumah tangga; 

g) Bahwa perkawinan tersebut sudah direstui oleh keluarga dan 

orang tua masing-masing calon,dan keluarga calon suami 

anak Pemohon juga sudah melamar dan sudah diterima oleh 

keluarga Pemohon; 

h) Bahwa saksi sudah menyarankan agar Pemohon 

mengurungkan niatnya menikahkan anaknya yang masih 

belum dewasa, namun tidak berhasil karena kedua calon 
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mempelai sudah tidak bisa dipisahkan dan sudah sering 

saling menginap;
6
 

3. Pertimbangan Hukum Hakim 

Pelaksanaan penetapan di Pengadilan Agama Ponorogo secara 

garis besar mengikuti hukum acara perdata, namun terdapat kekhususan 

yang berlaku di dalam hukum acara di Pengadilan Agama, meliputi 

kewenangan relative Pengadilan Agama, sifat persidangan, pemanggilan, 

pemeriksaan, pembuktian dan biaya perkara, serta pelaksanaan penetapan.  

Adapun dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Ponorogo 

dalam memutuskan perkara permohonan izin dispensasi nikah dengan 

perkara Nomor: 0437/Pdt.P/2016/PA.Po. adalah : 

a. Bahwa perkara ini mengenai dispensasi nikah yang diajukan oleh 

pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan ketentuan 

Pasal 49 ayat (1 huruf a) dan ayat (2)Undang-Undang Nomor 7 

tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 

tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah untuk kali kedua 

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a 

quo merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama; 

b. Sebagimana diuraikan dalam duduk perkaranya, bahwa pada 

pokoknya Pemohon memohon untuk izin dispensasi kawin; 

c. Alasan utama Pemohon mengajukan izin dispensasi kawin karena 

sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah 
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saling kenal sejak 2 tahun yang lalu dan keduanya sudah pernah 

saling menginap; 

d. Untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah 

mengajukan bukti, P.1, P.2, P. 3, P. 4, dan dua orang saksi;
7
 

e. Bahwa bukti P.1, adalah bukti tertulis berupa Surat Penolakan 

Pernikahan atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo, telah 

bermaterai cukup dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan isi 

bukti tersebut menjelaskanbahwa anak Pemohon bernama ANAK 

PEMOHON belum cukup umur untuk melakukan pernikahan, bukti 

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta 

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga telah 

terbukti bahwa anak Pemohon telah mengurus pernikahannya di 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo , 

namun ditolak; 

f. Bahwa bukti P.2 dan P.4 adalah bukti tertulis berupa fotokopi 

Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon 

yang dikeluarkan oleh Kantor Dispenduk Capil Kabupaten 

Ponorogo, telah bermaterai cukup dan ternyata telah sesuai dengan 

aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon 

bernama PEMOHON adalah penduduk di Wilayah Kabupaten 

Ponorogo, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 
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1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-

Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi 

kewenangan relative Pengadilan Agama Ponorogo; 

g. Bahwa saksi-saksi Pemohon yang bernama SAKSI I dan SAKSI II, 

tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, sudah dewasa dan 

sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana 

diatur dalam Pasal 145 HIR;
8
 

h. Keterangan saksi-saksi Pemohon adalah berdasar apa yang dilihat 

dan/atau didengar sendiri serta relevan dengan pokok perkara, oleh 

karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat meteriil 

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga 

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat 

diterima sebagai alat bukti; 

i. Berdasarakan dalil-dalil permohonan Pemohon, pengakuan anak 

Pemohon dan calon suaminya, dan bukti P.1, P.2,P. 3, P. 4, serta 

para saksi yang dipertimbangkan dalam hubungannya satu sama 

lainnya,maka ditemukan fakta-faktasebagai berikut: 

1) Bahwa Pemohon mempunyai anak bernama Linda Ayu binti 

Wanto yang akan menikah dengan CALON SUAMI ANAK 

PEMOHON, anak Pemohon tersebut saat ini baru berumur 
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15 tahun 1 bulan dan pernikahannya ditolak oleh Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo; 

2) Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan 

syara’ untuk melangsungkan pernikahan; 

3) Bahwa hubungan keduanya sangat erat dan sangat sulit 

dipisahkan dan antara keduanya sudah saling menginap, 

sehingga sudah sangat mendesak untuk dinikahkan; 

4) Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tetap bersikeras 

untuk segera dinikahkan;
9
 

j. Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan fakta yang dilihat 

dipersidangan, meskipun anak Pemohon dari segi usia belum genap 

16 tahun, namun bila dilihat dari fisik dan cara berfikirnya ternyata 

cukup pantas melakukan pernikahan, bahkan bila dilihat dari segi 

hubungan dengan calon suaminya, yang sudah sedemikian erat, dan 

sulit dipisahkan, dan sudah berbuat hal yang dilarang agama dan 

norma hukum maka untuk menghindarkan mafsadah yang lebih 

besar lagi dikemudian hari dan akan lebih maslahah bagi calon 

mempelai dan keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan 

dengan segera, dan ternyata pernikahan anak Pemohon dengan 

calon suaminya tidak ada halangan menurut ketentuan Syar’i 

maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat 

dibenarkan menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim 
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berpendapat sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 

1 tahun 1974, jo Pasal 49 dan 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 

1989 jo Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam perlu memberikan 

dispensasi kepada anak Pemohon untuk melaksanakan 

pernikahan;
10

 

k. Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai pula dengan firman Allah 

dalam Alqur’an surat An -Nur ayat 32 yang berbunyi:  

ُكمْ  ِلِحْْيَ ِمْن ِعَبادُِكْم َوِاَماۤىِٕ ى ِمْنُكْم َوالص َٰ ِاْن يَُّكْونُ ْوا فُ َقرَاَۤء  َواَْنِكُحوا ااْلَيَامَٰ

 يُ ْغِنِهُم الل َُٰه ِمْن َفْضِله َوالل َُٰه َواِسٌع َعِلْيمٌ 

artinya:“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian 

diantaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari 

hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika 

mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan 

karunia Nya dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha 

Mengetahui”; 

 

Sesuai pula dengan qoidah fiqhiyah  

Artinya; Menghindarkan sesuatu yang akan membawa kerusakan 

harus didahulukan dari pada mengharapkan kebajikan; 

l. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka 

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat 

membuktikan kebenaran dalil permohonannya, oleh karenanya 

permohonan Pemohon agar anaknya yang bernama ANAK 

PEMOHON diberi dispensasi untuk segera menikah dengan calon 
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suaminya CALON SUAMI ANAK PEMOHON, patut untuk 

dikabulkan; 

m. Menimbang bahwa Permohonan Pemohon tersebut termasuk 

bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang 

Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada 

Pemohon; 

n. Mengingat, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 49 

Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan segala ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang 

bersangkutan dengan perkara ini;
11

 

B. Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Dalam Menolak Izin Dispensasi 

Kawin 

1. Deskripsi Tentang Perkara 0280/Pdt.P/2017/PA.Po. 

Dalam suatu penetapan terdapat permohonan yang diajukan oleh 

pemohon terhadap termohon yang berisikan tentang permohonan izin 

dispensasi nikah pada perkara Nomor: 0280/Pdt.P/2017/PA.Po. Tentang 

posita atau duduk perkara surat permohonannya tertanggal 7 Juli 2017 yang 

telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo di bawah 
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Nomor: 280/Pdt.P/2017/PA.Po. telah mengajukan pokok-pokok 

permasalahan yang mana dapat peneliti deskripsikan tentang alasan-alasan 

Pemohon dapat mengajukan permohonan izin dispensasi nikah di 

Pengadilan Agama Ponorogo adalah sebagai berikut : 

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 07 Juli 

2017 yang didaftarkan di KePaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo, 

Nomor 280/Pdt.P/2017/PA.Po, telah mengajukan permohonan Dispensasi 

Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut : 

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari ANAK KANDUNG 

PEMOHON; 

2. Bahwa istri Pemohon tidak mungkin hadir dalam persidangan 

dikarenakan berada di luar negeri; 

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon: 

Nama    : ANAK KANDUNG PEMOHON 

Tanggal lahir   : 11 Juni 2003 (umur 14 tahun) 

 Agama    : Islam  

Pendidikan   : SMP 

Pekerjaan   : Karyawan Swasta 

Tempat kediaman di  : Kabupaten Ponorogo; 

Dengan calon istriya : 

Nama    : CALON ISTERI ANAK KANDUNG 

 PEMOHON 

Umur    : 18 tahun 



 

60 

 

 

 

Agama    : Islam 

Pendidikan   : SMA 

Pekerjaan   : Karyawan Toko 

Tempat kediaman di  : Kabupaten Ponorogo 

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat 

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambit, Kabupaten 

Ponorogo;
12

 

4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik 

menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-

undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak 

Pemohon belum mencapai umur 19 tahun karenanya maka maksud 

tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambit, 

Kabupaten Ponorogo dengan Surat Penolakan Nomor B-

74/Kua.13.02.14/pw.01/11/2017, tanggal 05 Juli 2017, namun 

pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan 

karena karena keduanya telah kenal dekat sejak kurang lebih 1 tahun 

yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, 

sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang 

dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera 

dinikahkan; 

5. Bahwa antara kedua calon suami isteri tersebut tidak ada larangan 

untuk melakukan pernikahan, dan anak para Pemohon telah bekerja 
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sebagai karyawan swasta dengan penghasilan perbulan sekitar Rp. 

750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); 

6. Bahwa keluarga kedua calon suami isteri telah merestui rencana 

pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang 

keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut; 

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul 

akibat perkara ini; 

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

Pengadilan Agama Ponorogo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, 

selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai 

berikut: 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk 

menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK KANDUNG 

PEMOHON dengan calon istrinya bernama CALON ISTERI ANAK 

KANDUNG PEMOHON; 

3. Menetapkan biaya menurut hukum; 

4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;
13

 

2. Fakta Persidangan 

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon 

telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan, dan Majelis telah 

mengupayakan agar maksud permohonan dispensasi nikah anaknya yang 
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masih dibawah umur dipertimbangkan masak-masak termasuk dampaknya 

di kemudian hari, bahkan diurungkan dan dicabut menunggu sampai 

anaknya mencapai batas usia kawin menurut ketentuan perundang-

undangan, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriannya. 

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap 

dipertahankan oleh Pemohon sendiri. 

Bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan 

anak Pemohon yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON, yang pada 

pokoknya membenarkan alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon dan ia 

sudah siap untuk menikah dan menjadi calon suami yang baik meskipun ia 

belum bekerja akan tetap bertanggungjawab kepada calon istrinya. 

Bahwa calon istri anak Pemohon yang bernama CALON ISTERI 

ANAK KANDUNG PEMOHON telah memberikan keterangan 

dipersidangan yang pada pokoknya menguatkan permohonan Pemohon dan 

mohon agar anak Pemohon segera diberi dispensasi kawin, dan ia telah siap 

untuk menjadi calon istri yang baik dan benar, ia dan anak Pemohon belum 

pernah kumpul meskipun sudah lama berkenalan. Bahwa Pemohon pada 

kesimpulannya berketetapan hati untuk menikahkan anaknya dan mohon 

segera mendapatkan penetapan.
14

 

 

 

 

                                                           
14

 Ibid, 3. 



 

63 

 

 

 

3. Pertimbangan Hukum Hakim 

Adapun dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Ponorogo 

dalam memutuskan perkara permohonan izin dispensasi nikah dengan 

perkara Nomor: 0280/Pdt.P/2017/PA.Po. adalah : 

a. Bahwa perkara ini mengenai dispensasi nikah yang diajukan oleh pihak 

yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan dengan ketentuan 

Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 

1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, 

sebagaimana yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang 

Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan 

absolut Peradilan Agama;  

b. Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk tidak 

melanjutkan permohonan dispensasi nikah terhadap anaknya yang masih 

dibawah umur, namun tidak berhasil; 

c. Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin untuk menikahkan 

anaknya bernama ANAK KANDUNG PEMOHON, karena ditolak oleh 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo 

Kabupaten Ponorogo, disebabkan usia anak Pemohon tersebut belum 

genap 19 tahun, maka permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan 

Pasal 7 ayat (1dan 2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;
15

 

d. Pemohon mengaku bernama PEMOHON umur 48 tahun, agama Islam, 

pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Ponorogo, sehingga 
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Pemohon adalah penduduk di Wilayah Kabupaten Ponorogo, maka 

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah 

dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk 

kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka 

perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama ponorogo; 

e. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Dispensasi kawin ini adalah 

Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang masih berusia di 

bawah umur karena Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan 

yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera 

dinikahkan karena anak Pemohon dan calon siterinya sudah lama 

berkenalan ; 

f. Menimbang bahwa anak Pemohon adalah termasuk anan (belum dewasa) 

sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (5) Undang Undang Nomor 3 

tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia junto Pasal 1 ayat (12) Undang 

Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak; 

g. Menimbang, bahwa setiap orang tua atau walinya wajib memenuhi hak 

atas anaknya perlindungan dan dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, 

diarahkan serta dibimbing kehidupannya sampai dewasa sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang undangan ( vide Pasal 52 dan Pasal 57 

Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia ) ;
16

 

h. Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua berkewajiban dan 

bertanggung jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan 
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melindungi anak dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan 

kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia 

anak-anak ( vide Pasal 26 ayat (1) angka 3 Undang Undang Nomor 23 

tahun 2002 tentang perlindungan anak ) ; 

i. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, bahwa kekuatiran 

Pemohon anaknya melanggar norma-norma agama dan norma hukum 

tersebut seharusnya diselesaikan dengan memberikan pemahaman yang 

benar kepada anaknya atas pergaulannya tersebut bukan dengan 

menikahkan anaknya yang masih berumur 14 tahun, tidak memenuhi 

batas minimal umur untuk menikah sebagaimana ketentuan perundang 

undangan yang berlaku ; 

j. Menimbang, bahwa Undang Undang Perkawinan menganut prinsip 

bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat 

melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan 

secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan dapat mendapatkan 

keturunan yang baik dan sehat ;
17

 

k. Menimbang, bahwa anak Pemohon masih terlalu muda untuk melakukan 

pernikahan, menurut penilaian Majelis Hakim bilamana diizinkan untuk 

menikah dikuatirkan tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai 

seorang suami dan akan banyak menimbulkan mafsadad. Padahal 

menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan 

sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi 
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artinya : “ Menolak Kemafsadatan lebih utama daripada menarik 

kemaslahatan “ ; 

l. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut 

di atas, permohonan Pemohon yang mendasarkan ingin menikahkan 

anaknya yang belum cukup umur karena takut anaknya melanggar 

norma agama dan norma hukum tidak cukup beralasan dan melanggar 

ketentuan perundang undangan yang berlaku, oleh karenanya 

permohonan Pemohon harus ditolak ; 

m. Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang 

perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 

tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 

3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 

2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; 

n. Mengingat, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 49 

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 50 tahun 2009, dan segala ketentuan perundang-

undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan 

perkara ini;
18
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BAB IV 

ANALISIS TEORI PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM TENTANG  

IZIN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO 

A. Analisis Yuridis Terhadap Dasar Hukum Hakim Dalam Menerima Dan 

Menolak Penetapan Izin Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama 

Ponorogo 

Dalam penetapan perkara Nomor: 0437/Pdt.P/2016/PA.Po. alasan majelis 

hakim menetapkan amar penetapan mengabulkan permohohonan Pemohon 

adalah anak Pemohon dari segi usia belum genap 16 tahun, namun bila dilihat 

dari fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas melakukan pernikahan, 

bahkan bila dilihat dari segi hubungan dengan calon suaminya, yang sudah 

sedemikian erat, dan sulit dipisahkan, dan sudah berbuat hal yang dilarang 

agama dan norma hukum maka untuk menghindarkan mafsadah yang lebih 

besar lagi dikemudian hari dan akan lebih maslahah bagi calon mempelai dan 

keluarganya. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yaitu “Menghindarkan sesuatu 

yang akan membawa kerusakan harus didahulukan dari pada mengharapkan 

kebajikan”.  

Sedangkan dalam penetapan perkara Nomor: 0280/Pdt.P/2017/PA.Po. 

alasan majelis hakim menetapkan amar penetapan menolak permohohonan 

Pemohon adalah karena anak pemohon masih berumur 14 tahun. Tidak 

memenuhi batas minimal umur untuk menikah sebagaimana ketentuan 

perundang undangan yang berlaku.  
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Menurut Majelis Hakim, anak Pemohon adalah termasuk anan (belum 

dewasa) sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia ju nto Pasal 1 ayat (12) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu 

setiap orang tua atau walinya wajib memenuhi hak atas anaknya perlindungan 

dan dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan serta dibimbing 

kehidupannya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan (vide Pasal 52 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

Tentang Hak Azasi Manusia). 

Pemohon sebagai orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk 

mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh 

kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta 

mencegah perkawinan di usia anak-anak (vide Pasal 26 Ayat (1) Angka (3) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak). 

Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa kekuatiran Pemohon anaknya 

melanggar norma-norma agama dan norma hukum tersebut seharusnya 

diselesaikan dengan memberikan pemahaman yang benar kepada anaknya atas 

pergaulannya tersebut bukan dengan menikahkan anaknya yang masih berumur 

14 tahun, tidak memenuhi batas minimal umur untuk menikah sebagaimana 

ketentuan perundang undangan yang berlaku. 

Dari pernyataan diatas terdapat perbandingan dasar pertimbangan 

menerima dan menolak permohonan dispensasi usia perkawinan. Terlihat jelas 
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perbedaan dasar dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo 

menerima dan menolak permohonan dispensasi usia perkawinan 

Tabel 4.1 

Perbandingan dasar dan pertimbangan Hakim menerima dan menolak 

permohonan dispensasi usia perkawian. 

 Menerima Menolak 

1. Dasar 

 

 

 

 

1. Qaidah Fiqhiyah 

     “Menghindarkan 

sesuatu yang akan 

membawa kerusakan 

harus didahulukan 

dari pada 

mengharapkan 

kebajikan” 

2. Pasal 7 ayat 2 

Undang-Undang No. 

1 Tahun 1974 

3. Al-Qur’an Surat an-

Nur ayat 32 

1. Qaidah Fiqhiyah 

    “Menolak 

kemafsadatan lebih 

utama dari pada 

menarik kemaslahatan” 

2. Pasal 1 ayat (5) 

Undang-Undang No.3 

Tahun 1999 Tentang 

Hak Azasi Manusia jo. 

Pasal 1 ayat (12) 

Undang-Undang No. 23 

Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak 

2. Pertimbangan 1. Rasa Keadilan 

2. Kemanfaatan Hukum 

Bagi Masyarakat 

1. Anak Pemohon masih 

berumur 14 tahun 

(belum cukup umur). 

Dikhawatirkan tidak 

dapat melaksanakan 

kewajibannya sebagai 

suami. 

2. Anak Pemohon masih 

menjadi tanggung 

jawab kedua orang 
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tuanya. 

Dari tabel diatas penjelasannya sebagai berikut: 

1. Dasar hakim dalam menolak dan menerima perkara adalah  sesuai dengan 

kaidah fikih, dalam penetapan perkara Nomor: 0437/Pdt.P/2016/PA.Po. 

menjelaskan dalam pertimbangannya hakim melihat bahwa umur anak 

Pemohon dari segi usia belum genap 16 tahun, namun secara fisik dan cara 

berfikirnya ternyata cukup pantas melakukan pernikahan, dan sudah berbuat 

hal yang dilarang agama dan norma hukum maka untuk menghindarkan 

mafsadah yang lebih besar lagi dikemudian hari dan akan lebih maslahah 

bagi calon mempelai dan keluarganya. Hal ini sesuai dengan firman Allah 

dalam Al-Qur’an  

ُكْم ِاْن يَُّكْونُ ْوا فُ َقرَاَۤء يُ ْغِنِهُم ال ِلِحْْيَ ِمْن ِعَبادُِكْم َوِاَماۤىِٕ ى ِمْنُكْم َوالص َٰ ل َُٰه َواَْنِكُحوا ااْلَيَامَٰ

 ِمْن َفْضِله َوالل َُٰه َواِسٌع َعِلْيمٌ 

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu, dan 

orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan 

perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan 

karunia-Nya dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya lagi Maha 

Mengetahui”. )an-Nur ayat 32) 

Dalam hal ini menurut Penulis dasar hakim Pengadilan Agama Ponorogo 

untuk memberikan penetapan dispensasi kawin dalam perkara nomor 

0437/Pdt.P/2016/PA.Po. adalah menggunakan metode penemuan hukum 

Islam dengan cara istimbath, yaitu dengan cara menetapkan (mengeluarkan) 

Hukum Islam dari dalil nash, baik dari ayat-ayat Al-Qur’an maupun as- 
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Sunnah, yang lafadz (perkataannya) sudah jelas/ pasti (qath’i). Jalan 

istimbath ini memberikan kaidah-kaidah yang bertalian dengan pengeluaran 

hukum dari dalil.  Menurut pertimbangan hakim dalam kasus ini kedua 

calon mempelai sudah layak menikah, oleh sebab itu hakim dengan hukum 

di atas memperkuat kepenetapan hakim dalam menerika permohonan 

dispensasi kawin. 

Selain itu dalam pertimbangannya, hakim juga menggunakan metode ijtihad 

yang dalam hal ini lebih terfokus pada metode maslahah mursalah dengan 

kaidah fiqh: “Menghindarkan sesuatu yang akan membawa kerusakan 

harus didahulukan dari pada mengharapkan kebajikan”. Hal ini 

dikarenakan kedua calon sudah melanggar agama dan norma hukum. Jadi 

hakim dengan segala pertimbangannya untuk menghindarkan masalah yang 

lebih besar lagi dikemudian hari dan akan lebih manfaat bagi calon 

mempelai dan keluarganya memutuskan menerima dispensasi nikah. 

Sedangkan dalam penetapan Nomor: 0280/Pdt.P/2017/PA.Po. alasan majelis 

hakim menetapkan amar penetapan menolak permohohonan Pemohon 

adalah karena anak pemohon masih berumur 14 tahun. Tidak memenuhi 

batas minimal umur untuk menikah sebagaimana ketentuan perundang 

undangan yang berlaku. Oleh karena itu dikhawatirkan kedepannya calon 

suami tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. 

Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih  

 َدْرءُاْلَمَفاِسِد ُمَقدٌَّم َعَلى َجْلِب اْلَمَصاِلح
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Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih utama dari pada menarik 

kemaslahatan”. 

Kaidah fiqh diatas sebenarnya sama dengan kaidah fiqh pada penetapan 

perkara yang mengabulkan, hanya saja kalimatnya berbeda tetapi dengan 

maksud yang sama. Namun berbeda dengan penetapan yang sebelumya 

yang sama menggunakan metode maslahah mursalah yang dimana lebih 

mendahulukan manfaat daripada kerusakan, penetapan perkara Nomor: 

0280/Pdt.P/2017/PA.Po. ini lebih mendahulukan untuk menghilangkan 

manfaat karena besar kemungkinan dikemudian hari akan menimbulkan 

kerusakan dimana-mana apabila mendahulukan manfaat tersebut. Karena 

dalam kasus ini calon suami masih tergolong masih remaja dan belum bisa 

bertanggung jawab untuk menjadi pemimpin rumah tangga. Apabila dalam 

kasus ini hakim lebih dahulu mengambil manfaat untuk menikahkan kedua 

calon mempelai, di kemudian hari akan menimbulkan konflik dalam rumah 

tangga tersebut karena belum cukupnya umur kedua calon mempelai. Dan 

juga bisa kedepannya akan ada kasus yang sama dengan ini di masyarakat 

umum, dimana banyak pernikahan dibawah umur yang terjadi dan akhirnya 

membawa akibat buruk di masyarakat luas. 

2. Dalam penetapan perkara Nomor: 0437/Pdt.P/2016/PA.Po. dijelaskan 

bahwa benar usia anak Pemohon belum memenuhi batas minimal umur 

untuk menikah sebagaimana ketentuan perundang undangan yang berlaku. 

Tetapi menurut pertimbangan hakim dilihat dari fisik dan cara berfikirnya 

sudah cukup untuk melangsungkan pernikahan. Apalagi kedua calon 

mempelai sudah melakukan hal yang dilarang agama dan norma hukum. 
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Lalu dalam penetapan Nomor: 0280/Pdt.P/2017/PA.Po. mempertimbangkan 

lagi bahwa umur anak Pemohon selaku calon suami masih umur 14 tahun. 

Menurut hakim umur tersebut adalah termasuk anan (belum dewasa) sesuai 

dengan undang-undang yang berlaku. Jadi anak tersebut masih dibawah 

tanggung jawab kedua orang tuanya dan belum siap untuk melakukan 

pernikahan. 

Dalam aspek ini, pertimbangan hukum akan menentukan nilai dari suatu 

penetapan hakim sehingga aspek pertimbangan hukum oleh hakim harus 

disikapi secara teliti, baik, dan cermat. Apabila suatu penetapan hakim dibuat 

dengan tidak teliti, baik, dan cermat sehingga kurang lengkap pertimbangan 

hukumnya, penetapan hakim demikian akan dibatakan oleh Pengadilan 

Tinggi/Mahkamah Agung.
1
 

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tujuan dari hukum itu sangat 

beragam dan berbeda-beda menurut pendapat dari para ahli hukum. Dari 

pendapat yang berbeda-beda tersebut jika kita tarik kesimpulan maka tujuan 

hukum yang sebenarnya sama dengan apa yang dikemukakan oleh Gustav 

Radbruch sebagai 3 (tiga) nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan 

kepastian hukum. Sebagaimana menurut Sudikno Mertokusumo, ketiga asas 

tersebut harus dilaksanakan secara kompromi, yaitu dengan cara menerapkan 

ketiga-tiganya secara seimbang atau proporsional.
2
 

                                                           
1
 Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Penetapan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, 

(Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 2015), 139. 
2
 Achmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 132. 
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Menurut Penulis pertimbangan hakim dalam menolak dan mengabulkan 

izin dispensasi kawin diatas sudah sesuai dengan pertimbangan hukum yang 

ada. Karena kembali lagi pokok masalah dalam perkara ini adalah usia 

perkawinan maka yang paling dipertimbangkan adalah usia dari kedua calon 

suami istri. Apalagi usia calon suami sangatlah penting, karena jika usianya 

belum matang atau belum siap sebagai calon kepala keluarga maka calon 

suami tersebut tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya sebagai sosok suami 

dalam keluarga yang sehat.  

Pada perkara yang mengabulkan permohonan Pemohon ini pertimbangan 

hukum hakimnya berfokus pada umur anak Pemohon sebagai calon istri yang 

belum genap 16 tahun tetapi kalau dilihat secara fisik dan cara berfikirnya 

sudah pantas untuk melakukan pernikahan. Lalu pada perkara yang 

penetapnnya hakim menolak izin dispensasi kawin dikarenakan pertimbangan 

umur anak Pemohon yang sebagai calon suami masih berumur 14 tahun (belum 

dewasa) dan ditakutkan belum bisa bertanggung jawab sebagai sosok kepala 

rumah tangga. Jadi apabila dikaji berdasarkan teori penemuan hukum maka 

hakim menetapkan dua perkara diatas yang peraturan undang-undangnya ada 

tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan secara pas pada peristiwa konkret atau 

fakta hukum yang ditemukan dipersidangan. Hal ini berdasarkan teori 

penemuan hukum, hakim dalam penetapannya menggunakan metode 

interpretasi atau penafsiran hukum. 

Dalam faktanya, ada 2 (dua) penetapan yang dijatuhkan oleh hakim dalam 

dengan kurun waktu lebih kurang 1 tahun yang berbeda penetapannya adalah 
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hal yang wajar bagi Penulis. Karena dalam dua penetapan diatas ditemukan 

perbedaan dalam fakta-fakta di persidangan sehingga penetapannya pun 

berbeda. Disini penulis menekankan pada dasarnya asas keadilan berarti  

hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang 

terdiri atas kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Dalam hal ini 

harus dibedakan rasa keadilan menurut individu, kelompok, dan masyarakat. 

Selain itu keadilan dari suatu masyarakat tertentu, belum tentu sama dengan 

rasa keadilan masyarakat tertentu yang lainnya. Sedangkan penekenan pada 

asas kemanfaatan lebih bernuansa pada tujuan hukum itu harus berguna bagi 

masyarakat banyak. Adapun penekanan pada asas kepastian hukum lebih 

bernuansa pada terciptanya keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat.
3
 

B. Analasis Metode Penemuan Hukum Oleh Hakim Terhadap Dikabulkan 

Dan Penolakannya Izin Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Ponorogo 

1. Analisis Metode Penemuan Hukum Oleh Hakim Pada Penetapan 

Perkara Nomor 0437/Pdt.P/2016/PA.Po. 

Dispensasi kawin bisa dikatakan sebagai penemuan hukum oleh 

Hakim, bukan karena aturannya yang tidak ada atau perundang-undangan 

tidak mengaturnya. Dispensasi diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi “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.” Dalam Pasal tersebut tidak dijelaskan 

                                                           
3
 Ibid, 135. 
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yang dimaksud dalam hal penyimpangan itu seperti apa, sehingga dalam hal 

ini hakim harus menafsirkan sendiri apa yang dimaksud dengan 

penyimpangan. 

Sebelum memutuskan, hakim pasti akan mempertimbangkan 

beberapa hal terkait mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi 

perkawinan. Pemohon harus memiliki alasan hukum yang kuat agar 

permohonan dapat dikabulkan oleh majelis hakim. Kasus dispensasi nikah 

yang diterima di Pengadilan Agama Ponorogo terkadang diterima dan 

ditolak. Alasan Pengadilan Agama menolak perkara dispensasi perkawinan 

karena setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pemohon tidak 

bisa membuktikan alat bukti. Sedangkan alasan Pengadilan Agama 

Ponorogo memberikan dispensasi perkawinan ada beberapa hal. Karena 

hakim memiliki beberapa pertimbangan kuat dalam mengabulkan 

permohonannya. Namun, hakim memberikan pertimbangan yang berbeda-

beda untuk setiap permohonannya, hal tersebut tergantung dari alasan 

hukum atau fakta yang terjadi. 

Ditinjau dari pertimbangan hakim dalam penetapan perkara Nomor: 

0437/Pdt.P/2016/PA.Po dimana berdasarkan dalil-dalil permohonan 

Pemohon, pengakuan anak Pemohon dan calon suaminya, dan bukti P.1, 

P.2, P. 3, P. 4, serta para saksi yang dipertimbangkan dalam hubungannya 

satu sama lainnya ditemukan fakta bahwa anak Pemohon dari segi usia 

belum genap 16 tahun, namun bila dilihat dari fisik dan cara berfikirnya 

ternyata cukup pantas melakukan pernikahan, bahkan bila dilihat dari segi 
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hubungan dengan calon suaminya, yang sudah sedemikian erat, dan sulit 

dipisahkan, dan sudah berbuat hal yang dilarang agama dan norma hukum 

maka untuk menghindarkan mafsadah yang lebih besar lagi dikemudian hari 

dan akan lebih maslahah bagi calon mempelai dan keluarganya. Oleh karena 

pertimbangan diatas hakim mengabulkan permohonan Pemohonan untuk 

dispensasi kawin tersebut. 

Secara kesuluruhan untuk menetapkan penetapannya, hakim 

menggunakan metode interpretasi sistematis (logic) yaitu metode yang 

menafsirkan peraturan perundang-undangan yang menghubungkan dengan 

peraturan hukum (undang-undang lain) atau dengan keseluruhan sistem 

hukum.
4
 Karena hakim menggunakan dasar hukum peraturan perundang-

undangan yang saling berkaitan satu dengan lainnya, baik itu Pasal 7 ayat 

(2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 49 dan 89 Undang-Undang 

Nomor 7 tahun 1989, dengan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab 

itu hakim perlu memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk 

melaksanakan pernikahan. 

2. Analisis Metode Penemuan Hukum Oleh Hakim Pada Perkara Nomor 

0280/Pdt.P/2017/PA.Po. 

Ketika hakim Pengadilan Agama Ponorogo memutuskan 

permohonan dispensasi perkawinan, maka berdasarkan tata cara penemuan 

hukum dan ketentuan perundang-undangan, tata cara tersebut dijadikan 

pedoman bagi para hakim sebelum menyetujui atau menolak perkara yang 

                                                           
4
 M. Fauzan, Kaidah Penemuan Hukum Yurispudensi, 55. 
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diajukan kepada majelis hakim. Dalam hal permohonan dispensasi 

perkawinan yaitu seseorang yang ingin menikah namun belum dewasa 

menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus mendapat izin dari 

pengadilan. Sebagai pemohon, orang tua mengajukan permohonan 

dispensasi perkawinan ke pengadilan agama. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi dasar pertimbangan hakim maupun penetapan yang 

mengabulkan atau menolak dipensasi usia perkawinan yaitu hakim tidak 

saja berdasarkan pada hukum baik tertulis maupun tidak tertulis tetapi juga 

dapat melakukan penemuan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila 

undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti 

peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu. 

Metode penemuan hukum yang relevan dengan dasar hukum hakim 

dalam memberikan penetapan terhadap permohonan dispensasi kawin 

perkara nomor: 0280/Pdt.P/2017/PA.Po. yaitu ada beberapa metode, karena 

untuk memutus atau menetapkan pekara tersebut hakim melihat dari 

berbagai aspek sehingga beberapa metode penemuan hukum tersebut saling 

bersinergi untuk memberikan penetapan yang sesuai dengan tujuan hukum 

yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. 

Penemuan hukum dengan menggunakan metode interpretasi 

gramatikal yaitu menafsirkan kata-kata dalam perundang-undangan sesuai 

kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Interpretasi gramatikal ini 

merupakan upaya yang tepat untuk mencoba memahami suatu teks atau 
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perundang-undangan.
5

 Menurut penulis selaras dengan dasar hukum yang 

digunakan hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam perkara nomor 

0280/Pdt.P/2017/PA.Po.  yaitu Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan 

bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun 

dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pasal tersebut ditafsirkan 

dengan pengertian bahwa batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan 

oleh undang-undang dengan maksud agar calon mempelai mampu 

menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dengan jiwa yang matang. 

Begitu pula Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 

yang ditegakkan atas 6 prinsip dasar dalam perkawinan yang salah satunya 

yaitu prinsip kematangan calon mempelai yang ditafsirkan dengan maksud 

kata kematangan tersebut adalah bahwa calon mempelai bukan saja telah 

memenuhi batas minimal umur diperbolehkannya menikah, tetapi juga 

sudah harus matang jasmani dan rohaninya agar tercapai tujuan luhur 

perkawinan. 

Dalam pertimbangan hukum hakim menggunakan beberapa metode 

penemuan hukum, pertimbangan yang paling menguatkan adalah 

pertimbangan sosiologis yaitu menikah sebelum waktunya tidak sesuai 

dengan tujuan pembuatan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan. Dimana tujuan pembuatan undang-undang tersebut yaitu agar 

                                                           
5
 Ahmad Rifa’i, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progesif, 63. 



 

80 

 

 

 

mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan 

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Dari beberapa metode yang digunakan dalam pertimbangan hukum 

oleh hakim. Penulis beranggapan bahwa penemuan hukum yang dijadikan 

dasar dalam menolak izin dispensasi kawin dalam perkara nomor 

0280/Pdt.P/2017/PA.Po. yaitu menggunakan metode interpretasi sistematis. 

Yang mana hakim menggunakan dasar hukum peraturan perundang-

undangan yang saling berkaitan satu dengan lainnya, baik Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang Undang Nomor 39 

tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia dengan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dimana bahwa anak Pemohon 

masih dibawah umur dan masih dibawah tanggung jawab kedua orang 

tuanya untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan 

menumbuh kembangkan anak. 

Majelis hakim dalam memberikan penetapan penolakan karena 

mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan yang dimana calon mempelai belum matang secara fisik tetapi 

juga jasmani dan rohaninya, agar tercapai tujuan perkawinan. Menggali juga 

dari Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 15 

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan batasan minimal 

melakukan perkawinan yaitu laki-laki umur 19 tahun dan perempuan umur 

16 tahun yang pada faktanya anak pemohon jauh dari batas minimal usia 
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yang ditentukan oleh undang-undang dan dikhawatirkan menimbulkan 

madharat yang lebih banyak jika permohonan dispensasi dikabulkan. 

Dalam pertimbangan hakim juga mempertimbangkan Pasal 1 ayat 

(5) Undang Undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia junto 

Pasal 1 ayat (12) Undang Undang nomor 23 tahun 2002 tentang 

Perlindungan anak. Dimana menurut majelis hakim anak Pemohon masih 

anan (belum dewasa), jadi sebagai orang tua wajib memenuhi hak atas 

anaknya perlindungan dan dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, 

diarahkan serta dibimbing kehidupannya sampai dewasa. Hakim juga 

mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak. Bahwa kedua orang tuanya untuk mengurus, 

memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh kembangkan 

anak. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan dan analisis diatas, maka peneliti dapat 

mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pada dasarnya penetapan perkara Nomor 0437/Pdt.P/2016/PA.Po dan 

0280/Pdt.P/2017/PA.Po. Dalam pertimbangannya hakim menggunakan 

metode penemuan hukum Islam yang sama, yaitu metode ijtihad dengan 

mempertimbangkan mashlahah mursalah dari dua perkara tersebut. Namun 

berbeda dengan maslahah yang ditemukan di persidangan sehingga 

keduanya berbeda penetapannya.Dikaji berdasarkan teori penemuan hukum 

maka hakim menetapkan dua perkara diatas yang peraturan undang-

undangnya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan secara pas pada 

peristiwa konkret atau fakta hukum yang ditemukan dipersidangan. Hal ini 

berdasarkan teori penemuan hukum, hakim dalam penetapannya 

menggunakan metode interpretasi atau penafsiran hukum.  

2. Secara kesuluruhan dalam dua perkara, hakim menggunakan metode 

interpretasi sistematis (logic). Karena hakim menggunakan dasar hukum 

peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan satu dengan lainnya, 

pada perkara Nomor: 0437/Pdt.P/2016/PA.Po menggunakan Pasal 7 ayat 

(2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 49 dan 89 Undang-Undang 

Nomor 7 tahun 1989, dengan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam.. Lalu yang 
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dijadikan dasar dalam menolak izin dispensasi kawin dalam perkara nomor 

0280/Pdt.P/2017/PA.Po. yaitu menggunakan Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 

tentang Hak Azasi Manusia dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak. 

B. Saran  

Berdasarkan kenyataan yang sudah diuraikan diatas, maka saran yang 

dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:  

1. Hakim dalam memberikan penetapan mengabulkan dan menolak 

permohonan dispensasi kawin sebaiknya juga mempertimbangkan dampak 

negatif yang akan ditimbulkan kedepannya. Sehingga tujuan hukum untuk 

memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan dapat dirasakan oleh para 

pihak.  

2. Hendaknya orang tua melakukan pendidikan agama, perhatian dan 

pengawasan yang lebih terhadap anak. Karena orang tua mempunyai peran 

penting terhadap perkembangan anak agar anak tidak mengalami 

penyimpangan.  

3. Masyarakat juga memiliki peranan yang besar untuk mendidik generasi 

milineal, memberi pengarahan terhadap norma yang berlaku di masyarakat 

agar tercipta suasana masyarakat yang tertib, aman dan damai.  
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