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ABSTRAK 

Pangastuti, Rahma Hayu, 2021. Skripsi. Analisis Mas}lah}ah Terhadap Penetapan 

Permohonan dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2020. 

Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Drs. H. M. Muhsin, M.H.  

 

Kata Kunci: Mas}lah}ah, Dispensasi Nikah. 

Dispensasi adalah suatu upaya kelonggaran yang diberikan oleh Pengadilan 

Agama kepada calon suami dan isteri yang belum mencapai batas umur terendah agar 

dapat melangsungkan perkawinan. Permohonan dispensasi nikah yang berada di 

Pengadilan Agama Ponorogo selama tahun 2020 mengalami kenaikan yang cukup 

signifikan dibandingkan tahun sebelumnya dan jumlah perkara yang masuk selama 

bulan Januari sampai Desember mencapai 236 perkara. Dalam hal ini hakim 

memutuskan perkara tersebut dengan berbagai cara salah satunya dengan 

menggunakan Mas}lah}ah Mursalah. Menurut bahasa mas}lah}ah berarti manfa’at dan 

kebaikan, sedangkan mursalah berarti terlepas. Menurut istilah, mas}lah}ah mursalah 

ialah kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh shara’ dalam penetaapan hukum dan 

tidak ada dalil yang menyuruh mengambil atau menolaknya.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana analisis 

mas}lah}ah terhadap pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah di 

Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2020? (2) Bagaimana analisis mas}lah}ah terhadap 

Amar Putusan Hakim tentang dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Tahun 2020? 

 Penelitian pada skripsi ini menggunakan jenis penelitian field research 

(penelitian lapangan) yang dimana penelitian ini peneliti berangkat ke lapangan untuk 

mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena yang terjadi di masyarakat. serta 

menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi untuk menggali data kemudian 

mereduksinya Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang 

pendekatan lebih menekankan pada analisis proses penyimpulan secara induktif yang 

diperoleh dari data lapangan. 

 

Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan ditinjau dari Mas}lah}ah Mursalah 
maka pemberian dispensasi nikah sudah sesuai dengan tujuan dan maksudnya untuk 

memberikan kemaslahatan kepada calon suami dan istri serta menjauhkan dari 

perzinahan yang dilarang agama. Dan Hakim dalam setiap memutuskan atau 

menetapkan perkara pasti memiliki dasar hukum dari perkara yang mempunyai alasan 

hukum. Untuk masalah dispensasi nikah ini, dasar hukum yang digunakan hakim 

adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan, hakim 

dalam menetapkan juga berdasarkan kaidah fiqhiyah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah  

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad 

yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizan untuk mentaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah.1 

Sedangkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.2 

Untuk merealisasikan tujuan mulia ini harus didukung oleh kesiapan 

fisik dan kematangan jiwa dari masing-masing mempelai, sehingga 

menimbulkan rasa tanggung jawab pada mereka. Perkawinan bukan 

merupakan sekadar perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum 

baik yang berupa hak maupun kewajiban bagi kedua belah pihak. Masalah 

perkawinan bukan hanya sekadar memenuhi kebutuhan biologis dan 

kehendak manusia tetapi lebih dari itu, yaitu suatu ikatan atau hubungan 

lahir batin antara seorang pria dan wanita.3 Pernikahan yang baik dan sukses 

                                                             
1 Kompilasi Hukum Islam (KHI). 
2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 
3Djoko Prasodjo dan Ketut Murtika, Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: 

Bina Aksara, 1987), hlm.56 
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tidak akan dapat diharapkan dari mereka yang masih kurang matang fisik 

maupun mental emosional. Untuk itu, pernikahan harus dimasuki dengan 

persiapan yang matang. 

Batas usia perkawinan dalam UndangUndang Nomor 16 Tahun 

2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 

7 ayat (1) adalah “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita 

mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.4 

Dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang Pengadilan 

Agama, ada beberapa perkara yang sangat berkaitan erat dengan hak-hak 

anak, diantaranya dispensasi nikah adalah sebuah perkara permohonan yang 

diajukan oleh pemohon perkara agar pengadilan memberikan izin kepada 

yang dimohonkan dispensasi untuk bisa melangsungkan pernikahan. 

Karena terdapat syarat yang tidak dipenuhi oleh calon pengantin tersebut, 

yaitu pemenuhan batas usia perkawinan.5 

Dispensasi kawin merupakan salah satu ranah hukum perdata yaitu 

masuk dalam hal perkawinan. Sehingga permohonannya diajukan kepada 

Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan menerima, memutus dan 

menyelesaikan perkara-perkara bagi orang-orang yang beragama islam. 

Permohonan tersebut dapat dikabulkan maupun ditolak, sesuai dengan 

                                                             
4 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. 
5 Majalah Pengadilan Agama, Perlindungan Hak-hak Anak Di Peradilan Agama, (Jakarta: 

Direktorat Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Edisi 9, 2016), 38. 
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pertimbangan hakim yang telah diberi kewenangan untuk mengadili 

perkara tersebut.6 

Dalam hal ini salah satunya adalah Pengadilan Agama yang berada 

di Kabupaten Ponorogo. Di Pengadilan Agama Ponorogo ini pada Tahun 

2020 telah menerima dan menetapkan perkara permohonan dispensasi 

nikah sebanyak 236 perkara dispensasi nikah. Adapun rincian dispensasi 

nikah di tahun 2020 pada bulan Januari sebanyak 13 perkara, Februari 18 

perkara, Maret 38 perkara, April 10 perkara, Mei 5 perkara, Juni 22 perkara, 

Juli 27 perkara, Agustus 18 perkara, September 28 perkara, Oktober 27 

perkara, November 19 perkara, Desember 11 Perkara.7 

Dalam 236 perkara perkara yang masuk, permohonan itu semua 

dikabulkan. Ada berbagai macam alasan pemohon mengajukan dispensasi 

nikah tersebut yang pertama adalah karena hamil duluan dan yang kedua 

karena kekhawatiran orang tua yang takut anaknya akan melakukan 

perbuatan zina sehingga lebih memilih untuk menikahkannya di usia dini. 

Dalam hal ini setiap tahun terdapat peningkatan kasus di Kabupaten 

Ponorogo khususnya pada tahun 2020 meningkat 100% lebih banyak. 

Dengan demikian bahwasanya kondisi secara pendidikan agama dan 

pengawasan orang tua kepada anak-anaknya sangatlah kurang karena kasus 

                                                             
6 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan 

Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) Revisi 2013,( Jakarta: Direktorat Jenderal Badan 

Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013), 148. 
7 Dokumen Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2020. 
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terus bertambah. Padahal dampak yang ditimbulkan oleh dispensasi karena 

hamil sangat besar. Untuk itu perlu pengawasan orang tua kepada anak-

anaknya diperketat dan anak-anak tersebut diberi ilmu agama yang cukup 

agar tidak mendekati hal-hal yang dilarang oleh agama yakni salah satunya 

zina.  

Bapak Misnan menambahkan “dampak negatif dari pernikahan 

dibawah umur yang menyangkut pasangan suami istri tersebut adalah 

rentan akan perceraian”.8 Maka dari itu kebijakan dan kehati-hatian dari 

pihak pengadilan sangat berperan dalam menetapkan permohonan 

dispensasi nikah baik dalam mengabulkan maupun menolak yang harus 

sesuai dengan alasan yang kuat, sehingga laju permohonan dispensasi nikah 

dapat ditekan.  

Akan tetapi, dari data yang diperoleh di Pengadilan Agama Ponorogo, 

kenaikan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 

ini justru membawa dampak pada naiknya perkara dispensasi nikah di 

Pengadilan Agama Ponorogo. Kenaikan perkara dispensasi nikah ini mencapai 

50% lebih. Pada tahun 2019, angka permohonan perkara dispensasi nikah 

hanya ada 93 perkara. Tetapi setelah diterapkannya Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2019, angka permohonan perkara dispensasi nikah mencapai 236 

perkara pada tahun 2020. 

                                                             
8 Misnan, Hasil Wawancara, 8 Februari 2020. 
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Perkawinan dini yang ada di Ponorogo beragam usia yakni ada yang 

18, 17, 16 bahkan ada juga yang kurang dar 15 tahun. Dalam permohonan 

dispensasi nikah tidak kedua belah pihak yang usianya diabawah 19 tahun, 

kadang kala ada kasus yang mana salah satu pihak usianya dibawah 19 

tahun dan pihak lainnya sudah melewati 19 tahun, bahkan ada juga yang 

memang kedua belah pihak baik pria dan wanita masih dibawah usia 19 

tahun. 

Berdasarkan uraian diatas dengan adanya perkara permohonan 

dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo, maka peneliti 

menganggap hal ini menarik untuk diteliti lebih lanjut bagaimana perspektif 

hukum islam dari permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama 

Ponorogo dalam bentuk skripsi dengan judul “ANALISIS MAS}LAH}AH 

TERHADAP PENETAPAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI 

PENGADILAN AGAMA PONOROGO TAHUN 2020” 

 

B. RUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan yang telah penulis paparkan, maka penulis merumuskan 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana analisis mas}lah}ah terhadap pertimbangan hakim dalam 

penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2020? 
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2. Bagaimana analisis mas}lah}ah terhadap Amar Putusan Hakim tentang 

dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2020? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Untuk mengetahui analisis mas}lah}ah terhadap alasan pertimbangan hakim 

dalam penetapan permohonan dispensasi nikah. 

2. Untuk mengetahui amar putusan hakim tentang dipsensasi nikah di 

pengadilan agama ponorogo. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian yang penulis teliti ini mempunyai beberapa manfaat yang 

nantinya hal tersebut mencakup manfaat teoritis atau praktis:9 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan dibidang hukum keluarga Islam terkait dispensasi nikah dan 

dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi kalangan akademisi maupun 

praktisi. Dan dapat dijadikan tambahan referensi dalam penelitian 

selanjutnya tentang dispensasi nikah. 

                                                             
9 Tim Penyusun Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas 

Syariah (Ponorogo: Fakultas Syariah, 2020), 55. 
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2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pemikiran di bidang pembangunan hukum, dan dalam kehidupan 

bermasyarakat diharapkan bisa menjadi tambahan pustaka di bidang ilmu 

hukum, khususnya dalam perkara dispensasi nikah. Sehingga masyarakat 

tidak dengan mudah melakukan pernikahan dibawah umur. 

 

E. TELAAH PUSTAKA 

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian 

terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. 

Adapun hasil-hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan perbandingan 

antara lain: 

Pertama skripsi dengan judul “Analisis Mas}lah}ah Terhadap Alasan 

Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan 

Agama Tuban” Karya Ansyari Irman Hadi mahasiswa UIN Sunan Ampel tahun 

2016. Penelitian tersebut berisi tentang pertimbangan hakim dalam 

memutuskan perkara dispensasi nikah dan analisis maslahah terhadap 

penolakan izin dispensasi nikah. Kesimpulan dari skripsi ini pertimbangan 

hakim yang telah dibeberkan telah sesuai dengan tujuan perkawinan . dan juga 

selaras dengan kemaslahatan yang ingin dicapai dalam kehidupan berumah 

tangga. Dalam pencegahan perzinahan seperti yang dikhawatirkan oleh 
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pemohon sejatinya adalah tanggung jawab pemohon untuk mencegahnya. Dan 

alasan untuk diterima karena si calon istri sudah dalam keadaan hamil. 

Penelitian ini mirip dengan penelitian yang kami ajukan yakni sama-sama 

menganalisis dengan analisis kemaslahatan.10 

Kedua, skripsi dengan judul “Analisis Mas}lah}ah terhadap Dispensasi 

Perkawinan dalam Penetapan Perkara Nomor 0135/Pdt.P/2017/PA.Mgt di 

Pengadilan Agama Magetan”, karya Nailatul Rohanafi mahasiswa IAIN 

Ponorogo tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang 

pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi perkawinan Nomor 

0135/Pdt.P/2017/PA.Mgt di Pengadilan Agama Magetan dengan tinjauan dalil 

ma}slah}ah al-mursalah. Hakim mendapatkan fakta bahwa pernikahan tersebut 

mendesak untuk dilakukan karena keduanya telah lama berpacaran dan hakim 

mengkhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama jika mereka 

tidak segera dinikahkan. Dengan menimbang antara ma}slah}ah  dan 

mafsadahnya, hakim mempunyai dasar faktor yang digunakan dalam 

pemberian dispensasi perkawinan dibawah umur yaitu adanya pertimbangan 

kemaslahatan, yang maksudnya apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan 

                                                             
10 Ansyari Irman Hadi, Analisis Maslahah Terhadap Alasan Pertimbangan Hakim Dalam 

Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Tuban, (Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 

2016) 
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maka dikhawatikan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama 

dan peraturan yang berlaku.11 

Ketiga, skripsi  dengan judul “Tinjauan Mas}lah}ah terhadap Hamil di 

Luar Nikah Sebagai Faktor Dominan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Di 

Pengadilan Agama Pacitan” Karya Avin Sri Santoso Mahasiswa IAIN 

Ponorogo Tahun 2020. Skripsi ini membahas tentang dasar pertimbangan 

hakim memutus perkara dispensasi nikah karena hamil menggunakan mas}lah}ah 

mursalah selain undang-undang untuk memutus dispensasi nikah. Hakim 

berpendapat bahwa itu untuk melindungi keluarga pemohon yakni dalam hal 

ini termasuk maslahah dahruriyah. Untuk status anak para hakim menggunakan 

mas}lah}ah mursalah dalam berpendapat untuk mendapatkan status anak. Hakim 

melihat dari usia kehamilan si wanita tersebut dibagi menjadi dua yakni usia 1-

4 bulan dan usia 5 bulan. Jika usia 1-4 bulan dalam hal ini hakim menggunakan 

mas}lah}ah dharuriyah dalam hal ini hakim melindungi keturunan atau anak 

tersebut dengan memberikan kepastian hukum. Persamaan dengan skripsi ini 

adalah sama-sama meninjau pertimbangan hakim dengan maslahah dan 

perbedaannya skripsi ini membahas tentang status anak akibat dikabulkan 

dispensasi nikah.12 

                                                             
11 Nailatul Rohanafi, Analisis Maslahah terhadap Dispensasi Perkawinan dalam Penetapan 

Perkara Nomor 0135/Pdt.P/2017/PA.Mgt di Pengadilan Agama Magetan (Skripsi:IAIN Ponorogo, 

2020). 
12 Avin Sri Santoso, Tinjauan Maslahah terhadap Hamil di Luar Nikah Sebagai Faktor 

Dominan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pacitan), (Skripsi: IAIN Ponorogo, 

2020) 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

a. Jenis penelitian 

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian 

lapangan (field research), dimana penelitian ini peneliti ke lapangan untuk 

mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena yang terjadi di 

masyarakat.13 kemudian peneliti mengambil data primer dari lapangan. 

Disini peneliti mendatangi secara langsung Pengadilan Agama Kabupaten 

Ponorogo untuk mendapatkan data untuk penelitian ini dari pihak hakim 

dan panitera. 

b. Pendekatan penelitian 

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif 

menekankan analisis proses dari proses berfikir secara induktif yang 

berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dan 

senantiasa menggunakan logika ilmiah.14 Pendekatan ini mendekati sebuah 

masalah untuk melihat apakah sesuatu itu baik atau buruk, sah atau batal, 

sesuai atau tidak menurut hukum yang berlaku. Selain itu penelitian ini 

menggunakan penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses dan 

                                                             
13 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 

26. 
14 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif  Teori dan Praktek (Malang:Bumi Aksara, 

2013),134 
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makna suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh. Dimana tempat, 

keadaan, dan waktu yang berkaitan dengan tindakan itu menjadi faktor 

penting yang harus di perhatikan. 

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti dalam penelitian ini 

sebagai pelaku dan juga instrumen untuk melakukan penelitian mulai dari 

perencanaan, pengumpulan data, dan analisis data. 

3. Lokasi Peneitian 

Dalam penelitian ini lokasi atau daerah yang dijadikan objek penelitian 

oleh penulis adalah Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo dan wilayah 

untuk mendapatkan informasi terkait data yang dibutuhkan oleh penulis. 

4. Data dan Sumber Data 

a. Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

dan sekunder. Adapun data utama yang peneliti butuhkan dalam 

penelitian ini meliputi Data primer yaitu data yang dapat dilihat 

langsung dari sumbernya yaitu berupa salinan putusan. Data sekunder 

yaitu data yang diperoleh peneliti tidak langsung dapat dari sumbernya 

yang berupa literatur atau buku-buku yang terkait dengan mas}lah}ah dan 

dispensasi nikah.  
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b. Sumber Data 

Dalam penulisan skripsi ini ada dua sumber data yang dipakai oleh 

penulis yaitu : 

1) Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data utama atau disebut 

dengan responden. Peneliti memperoleh data langsung dengan cara 

wawancara dengan hakim serta panitera yang menangani dispensasi 

tersebut dan para pihak yang terkait. 

2) Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang 

berupa informasi yakni pihak-pihak yang diduga mengetahui 

dengan masalah penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian 

ini adalah dokumen yang terkait seperti buku-buku atau literatur lain 

yang menjelaskan tentang teori maslahah batas usia nikah dan 

dispensasi nikah, Web Direktori Putusan Mahkamah Agung, dan 

pihak lain seperti keterangan saksi, keterangan kepala desa apabila 

diperlukan. 

5. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Wawancara  
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Dalam pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara. 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan peneliti 

dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antar penanya dan 

penjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan Interview Guide 

(Panduan wawancara).15 Wawancara ini dilakukan kepada hakim yang 

memutus, para pihak dan para ahli sebagai pertimbangan hukum. 

Wawancara bertujuan untuk mengetahui secara langsung alasan hakim 

dalam memberikan keputusan terhadap penolakan dispensasi tersebut. 

b. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan 

benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumentasi, peraturan-

peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.16 Berdasarkan 

pengertian tersebut, penulis dalam pengumpulan data dengan teknik 

dokumentasi berarti bagi peneliti malakukan pencarian dan 

pengambilan segala informasi yang sifatnya teks menjelaskan dan 

menguraikan mengenai hubungannya dengan arah penelitian.  

6. Analisis Data 

Tahap terakhir setelah pengumpulan data dalam sebuah penelitian 

adalah analisis data yaitu mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan bahan-bahan lain, 

                                                             

15 Moh, Nazir. Metode Penelitian, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2013), 194 
16 Ibid, 72 



14 
 

 
 

sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat di informasikan 

kepada orang lain.17 Metode yang digunakan adalah metode deskriptif 

kualitatif, yaitu suatu metode pemecahan masalah dengan mengumpulkan 

data dan melukiskan keadaan obyek atau peristiwa lalu disusun, dijelaskan, 

dianalisis dan diinterprestasikan dan kemudian ditarik kesimpulan secara 

deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat 

khusus.18 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Adapun pengecekan keabsahan data yang digunakan oleh peneliti 

dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi dalam pengujian 

kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber 

dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat 3 

macam triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan 

triangulasi waktu.19  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber, yaitu 

dengan cara mengumpulkan data dari beberapa sumber. Sumber dari 

penelitian ini adalah dari beberapa hakim dan panitera di Pengadilan Agama 

Ponorogo. 

 

                                                             
17 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013), 

240 
18 Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitas, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 61 
19 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 273-274 
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8. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Prosedur dan tahap-tahap yang harus dilalui apabila melakukan 

penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:20 

a. Menetapkan fokus penelitian 

Prosedur penelitian kualitatif mendasarkan pada logika berfikir 

induktif sehingga perencanaan penelitiannya bersifat sangat fleksibel. 

Walaupun bersifat fleksibel, penelitian kualitatif harus melalui tahap-

tahap dan prosedur penelitian yang telah ditetapkan. Maka dalam hal 

penelitian ini, peneliti berfokus pada kasus dispensasi nikah yang terjadi 

di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo. 

b. Menentukan setting dan subjek penelitian 

Sebagai sebuah metode penelitian yang bersifat holistis, setting 

penelitian kualitatif merupakan hal yang sangat penting dan telah 

ditentukan ketika menetapkan fokus penelitian. Setting dan subjek 

penelitian merupakan suatu kesatuan yang telah ditentukan sejak awal 

penelitian.21 

Maka dalam penelitian ini setting yang dipakai adalah di 

Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo sebagai setting tempat, dan 

                                                             
20 Bagong Suyanto & Sutinah, Metodologi Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 170. 
21 Ibid,, 171. 



16 
 

 
 

kasus dispensasi nikah sebagai setting peristiwa. Dan subjek penelitian 

dalam penelitian ini yaitu pihak Pengadilan Agama Kabupaten 

Ponorogo.  

c. Pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data  

Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang 

berkesinambungan sehingga tahap pengumpulan data, pengolahan data, 

dan analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses 

penelitian.22 Jadi dalam tahap ini peneliti melakukan secara 

berkesinambungan antara observasi dan wawancara terkait dengan 

kasus dispensasi nikah, lalu mentranskip wawancara tersebut dan 

mengumpulkan data-data lainnya yang didapat, kemudian diolah dan 

dianalisis. 

d. Penyajian data 

Prinsip dasar penyajian data adalah membagi pemahaman kita 

tentang sesuati hal kepada orang lain. Oleh karena ada data yang 

diperoleh dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata dan tidak berupa 

angka, penyajian biasanya berbentuk uraian kata-kata dan tidak berupa 

tabel-tabel dengan ukuran statistik.23 

 

 

                                                             
22 Ibid. 171 
23 Ibid, 172. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Untuk dapat memberikan gambaran secara luas dan memudahkan 

pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari penelitian ini, penulis 

mengelompokkan menjadi lima bab, dan masingmasing bab tersebut menjadi 

beberapa sub bab. Dan semuanya merupakan suatu pembahasan yang utuh, 

yang saling berkaitan dengan yang lainnya,. Gambaran atas masing-masing bab 

tersebut sebagai berikut:  

BAB I, memberikan pengetahuan umum tentang arah penelitian yang 

akan dilakukan. Pada bab ini, memuat latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, 

metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II, membahas tentang landasan teoritis yang digunakan peneliti 

dalalm melakukan penelitian ini yang berisikan tentang pengertian maslahah, 

macam-macam maslahah, dan dasar hukum maslahah. 

BAB III, merupakan deskripsi data, yaitu uraian tentang gambaran 

umum objek penelitian yang meliputi profil Pengadilan Agama Ponorogo yang 

meliputi sejarah Pengadilan Agama Ponorogo, visi misi, dan struktur organisasi 

Pengadilan Agama Ponorogo, serta memuat analisis maslahah terhadap 

penetapan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo dan 

bagaimana alasan yang dipakai hakim dalam memutuskan permohonan 

dispenasi nikah. 
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BAB IV, merupakan bab analisis dari penelitian karena pada bab ini 

akan menganalisis data-data baik melalui data primer maupun data sekunder 

untuk menjawab rumusan masalah yang ditetapkan. 

BAB V, merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi yang 

memaparkan kesimpulan dan saran-saran yang kemudian diakhiri dengan 

daftar pustaka dan disertakan lampiran-lampiran terhadap penulisan penelitian 

ini. 
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BAB II 

MAS}LAH}AH DALAM HUKUM ISLAM 

A. Pengertian Mas}lah}ah 

Mas}lah}ah berasal dari kata s}halah}a )صلح( yang merupakan mashdar 

dari kata s}halah} )صالح( yang berarti “manfaat”. Pengertian mas}lah}ah 

dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong 

kepada kebaikan manusia”. Mas}lah}ah juga bisa diartikan sebagai 

perbuatan yang mendatangkan manfaat atau kebaikan dan menolak 

kemudaratan atau keburukan. Jadi, sesuatu yang mendatangkan 

kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudaratan bisa 

disebut dengan mas}lah}ah.1 

Mas}lah}ah menurut bahasa adalah kebaikan atau manfaat, sedangkan 

menurut istilah adalah kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk 

hamba-hamba-Nya, baik berupa pemeliharaan agama, pemeliharaan 

jiwa, pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan, pemeliharaan akal, 

maupun pemeliharaan harta kekayaan.2 

Dalam mengartikan mas}lah}ah secara definitif terdapat perbedaan di 

kalangan ulama yang kalau dianalisa ternyata mempunyai hakikat yang 

sama. Berikut ada 3 definisi mas}lah}ah menurut para ulama, yaitu:3 

                                                             
1 Amir syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, (Jakarta: Kencana 2008), 345. 
2 Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh (Jakarta: Amzah, 2013), 128. 

3 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 324. 
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1. Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya mas}lah}ah itu berarti 

sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan 

madharat (kerusakan), namun hakikat dari mas}lah}ah adalah: 

 اْلُمحَا َفَظُة َعلَى َمْقُصْوِد اْلشَّّرِع

“Memelihara tujuan syara’ dalam menetapkan hukum.” 

Sedangkan tujuan syara’ dalam menteapkan hukum itu ada lima, 

yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. 

2. Al-Khawarizmi memberi definisi mas}lah}ah dengan sesuatu yang 

mendatangkan manfaat dengan hakikat mas}lah}ah adalah:  

َمْقُصْوِد اْلشَّّرِع ِبَدْفِع اْلَمفَاِسِد َعِن اْلَخْلِقاْلُمحَاَفَظُة َعلَى   

“Memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum) dengan 

cara menghindarkan kerusakan dari manusia.” 

 

Definisi ini memiliki kesamaan dengan definisi Al-Ghazali dari 

segi arti dan tujuannya, karena sama-sama mendatangkan 

kemaslahatan dan menolak kemadhorotan. 

Sebagaimana dijelaskan di atas, mas}lah}ah dalam arti syara‟ 

tidak hanya berdasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik 

dan buruknya sesuatu, tidak pula karena dapat mendatangkan 

kenikmatan dan menghindarkan kerusakan. Lebih dari itu, mas}lah}ah 
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harus sejalan dengan tujuan syara‟ dan memelihara lima prinsip 

pokok kehidupan, umpamanya larangan minuman keras.4 

Dari kesimpulan tersebut terlihat perbedaan antara mas}lah}ah 

dalam pengertian bahasa (umum) dengan mas}lah}ah  dengan 

pengertian hukum atau syara’. Perbedaannya terlihat dari segi 

tujuan syara’ yang dijadikan rujukan. mas}lah}ah dalam pengertian 

bahasa merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan 

karenanya mengandung pengertian untuk mengkuti syahwat atau 

hawa nafsu. Sedangkan mas}lah}ah dalam artian syara’ yang menjadi 

titik bahasan dalam ushul fiqh, yang selalu menjadi ukuran dan 

rujukannya adalah tujuan syara’ yaitu meemlihara agama, jiwa, akal, 

keturunan, dan harta benda, tanpa melepaskan tujuan pemenuhan 

kebutuhan manusia, yaitu mendapatkan kesenangan dan 

menghindarkan ketidaksenangan. 5 

Para ahli filsafat dan etika berpendapat bahwa realitas 

kehidupan itu terdiri dari kenikmatan-kenikmatan dan 

penderitaanpenderitaan. Semua orang dalam kehidupan ini selalu 

berjuang untuk mendapatkan kenikmatan dan kesenangan yang 

mereka inginkan dan melepaskan diri dari segala bentuk 

penderitaan.  

                                                             
4 Musda Asmara dan Reti Andira, “Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif 

Maslahah Mursalah,” Jurnal Al Istinbath Jurnal Hukum Islam, Vol. 3 No. 2  (2018), 149. 
5 Amir syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, (Jakarta: Kencana 2008), 347. 
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Sedangkan para ulama Ushul Fiqh mempunyai tiga pokok 

pikiran tentang mas}lah}ah yang sangat bertentangan dengan 

pemikiran ahli filsafat dan etika, yaitu:6 

1. Bahwa definisi mas}lah}ah itu tidak hanya bersifat duniawi saja, 

akan tetapi juga bersifat ukhrawi karena manusia mempunyai 

dua alam kehidupan yaitu kehidupan dunia yang hanya 

sementara dan kehidupan di akhirat yang sifatnya kekal. Dua 

alam tersebut sama-sama penting, karena kehidupan di dunia 

sebagai tujuan utuk kehidupan di akhirat kelak. Dengan 

demikian, Allah SWT mensyariatkan hukum untuk kepentingan 

di dua kehidupan tersebut yaitu hukum yang mengatur hubungan 

manusia dengan pencipta-Nya dan juga hukum yang mengatur 

hubungan manusia dengan sesama. Kedua hukum tersebut 

diyakini mengandung mas}lah}ah atau manfaat bagi manusia baik 

secara individu maupun secara social. 

2. Bahwa mas}lah}ah itu tidak hanya sebatas kepada yang bersifat 

fisik saja, seperti pandangan dari ahli filsafat dan etika, namun 

juga meliputi fisik dan jiwa manusia. Menurut ulama Ushul 

Fiqh, manusia itu terdiri dari dua unsur penting yaitu unsur fisik 

dan unsur rohani (jiwa). Dari masing-masing unsur tersebut 

membutuhkan mas}lah}ah yang berbeda. Oleh karena itu, Islam 

membangun ajarannya sangat komprehensif yang meliputi 

                                                             
6 Malthuf Siroj, Paradigma Ushul Fiqh (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2013), 13. 
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aqidah dan syari’ah yang menjadikan kebutuhan manusia itu 

sempurna. 

3. Bahwa kemas}lah}atan agama merupakan prinsip untuk 

kemas}lah}atan ukhrawi. Untuk itu, para ulama Ushul Fiqh 

mengklasifikasikan kebutuhan manusia dalam lima tingkatan 

yang harus diwujudkan oleh hukum Islam yaitu memelihara 

agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara 

keturunan, dan juga memelihara harta kekayaan. 

B.  Jenis-jenis Mas}lah}ah  

Mas}lah}ah dalam kajian Ushul Fiqh memiliki bermacam-macam 

jenis yang berdasarkan beberapa hal, antara lain: 

1) Dari segi kekuatannya sebagai Hujjah dalam menetapkan hukum 

ada tiga macam, yaitu: mas}lah}ah dharuri, mas}lah}ah hajiyah, dan 

mas}lah}ah tahsiniyah. 

a. Mas}lah}ah D}ha>ru>riyah 

 yaitu kemas}lah}atan yang keberadaannya sangat dibutuhkan 

oleh kehidupan manusia. Artinya, kehidupan manusia tidak 

punya arti apa-apa bila salah satu dari prinsip yang lima itu tidak 

ada.7 Kemas}lah}atan ini ada lima, yaitu: 

1) Memelihara agama 

2) Memelihara jiwa 

                                                             
7 Amir syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, (Jakarta: Kencana 2008), 349. 
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3) Memelihara akal 

4) Memelihara keturunan  

5) Memelihara harta 

Memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri insani 

yang Tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. 

Untuk kebutuhan tersebut, Allah mensyari’atkan agama yang 

wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan 

‘aqidah , ibadah maupun mu’amalah.8  

Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap 

manusia. dalam kaitan ini, untuk ke maslahatan, keselamatan 

jiwa  dan kehidupan manusia, Allah mensyariatkan berbagai 

hukum yang terkait dengan itu, seperti syariat qisas, kesempatan 

mempergunakan hasil sumber alam untuk dikonsumsi manusia, 

hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia, dan 

berbagai hukum lainnya. Seperti memenuhi kebutuhan pokok 

berupa makanan untuk mempertahankan hidup, diperbolehkan 

berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal 

dan ditetapkannya cara makan dan minum.9 

Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang 

dalam menjalankan hidup dan kehidupannya. Oleh sebab itu, Allah 

                                                             
8 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh , Jilid 1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 115. 

 
9 Mardani, Ushul Fiqh, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 339. 
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menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai suatu yang pokok. Untuk 

itu Allah melarang minum minuman keras, karena mnuman itu bisa 

merusak akal dan hidup manusia, dianjurkannya menuntut ilmu 

pengetahuan dan menghindaarkan diri dari menghayal atau 

mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. 

Berketurunan juga  merupakan masalah pokok bagi manusia 

dalam rangka kelangsungan manusia di bumi ini. Untuk memlihara 

dan melanjutkan keturunan tersebut Allah mensyariatkan menikah  

dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya dan dilarang 

berzina. 

Terakhir, manusia tidak bisa hidup tanpa harta. Oleh sebab itu, 

harta merupakan sesuatu yang dharuri (pokok) dalam kehidupan 

manusia. Untuk mendapatkannya, Allah mensyariatkan beberapa 

ketentuan untuk melindunginya seperti syariat tentang tata cara 

pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan 

cara yang tidak sah.10 

Contoh dari lima prinsip yang menjadi tujuan syari’at dalam 

mas}lah}ah d}a>ru>riyyah ini adalah Allah melarang murtad untuk 

memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara 

jiwa, melarang minum minuman keras untuk memelihara akal, 

melarang berbuat zina untuk memelihara keturunan, dan 

                                                             
10 Ibid, 340. 
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melarang mencuri untuk memelihara harta. Jadi jika mas}lah}ah 

ini tidak tercapai, maka akan terjadi ma}fsadah, kehancuran, dan 

juga tidak tercapainya kebahagiaan akhirat bahkan dapat 

mendatangkan siksa.11 

b. Mas}lah}ah H>}a>j}ji>yah 

Adalah kemas}lah}atan yang dibutuhkan oleh manusia untuk 

memenuhi kebutuhan pokok manusia dan menghindarkan diri 

dari kesulitan dalam hidupnya, walaupun tidak merusak 

kemas{lah}atan umum. Maksudnya, apabila kemas}lah}atan ini 

tidak terpenuhi, maka tidak akan akan merusak lima prinsip yang 

harus dipenuhi oleh kehidupan manusia seperti yang sudah 

dijelaskan di atas, tetapi secara tidak langsung akan 

mengakibatkan perusakan.12 

Contoh Mas}lah}ah H>}a>j}ji>yah ialah terdapatnya ketentuan 

tentang rukhsah (keringanan) dalam ibadah, seperti rukhsah 

shalat dan puasa  bagi yang sedang sakit atau sedang bepergian 

. dalam kehidupan sehari-hari dibolehkan berburu binatang, 

menikmati makanan minuman, pakaian tempat tinggal, dan 

kendaraan yang baik, yang didapat dengan cara halal. Semua 

aturan-aturan tersebut tidaklah menjadi kebutuhan primer 

                                                             
11 Moch. Cholid Wardi, “Internalisasi Konsep Maslahah Melalui Buku Saku Dalam 

Menguatkan Karakter Islami Siswa Di Mts Negeri Sumber Bungur Pamekasan”, Jurnal Nuansa Vol. 

14 No. 2 (2017), 458. 
12 Nanda Himmatul Ulya, “Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa’id Ramadhan Al-

Buthi”, Jurnal Al-Maslahah, Vol. 15 No. 2 (2019), 210. 
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manusia, tetapi bersifat sekunder saja. Artinya jika aturan 

tersebut tidak disyariatkkan, tatanan hidup manusia tidak sampai 

rusak, tetap mereka akan mengalami kesulitan untuk 

mewujudkannya.13 

c. Mas}lah}ah Ta}hsiniyyah 

Adalah mas}lah}ah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya 

tidak sampai tingkat dharu>ri>, juga tidak sampai tingkat ha>ji. 

Namun, kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka 

memberi kesempurnaan dan keindahan bagi manusia.14 

Contohnya seperti dalam hal ibadah, Islam mensyariatkan 

untuk menutup aurat. Dalam kehidupan sehari-hari, Islam 

menganjurkan untuk berperilaku sopan santun kepada sesama.15 

2) Dari segi adanya keserasian dan kesejalanan akal dan tujuan shara’ 

dalam menentukan hukum, mas}lah}ah dibagi menjadi 3 jenis yaitu: 

a. Al-Mas}lah}ah Al-mu’tabarah 

Yaitu mas}lah}ah yang diperhitungkan oleh syar’i. 

Maksudnya, ada petunjuk dari syar’i, baik langsung maupun 

tidak langsung yang memberikan petunjuk pada adanya 

maslahah yang terjadi alasan dalam menetapkan hukum. Contoh 

dalil nash yang menunjuk langsung kepada maslahah misalnya, 

                                                             
13 Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh , (Jakarta:Amzah, 2011), 310. 
14 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 324. 
15 Salma, “Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam,” Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah,, ( 2016), 

6. 



28 

 
 

tidak baiknya mendekati perempuan yang sedang haid, dengan 

alasan haid itu adalah penyakit.16 

Para ulama bersepakat bahwa ini mas}lah}ah merupakan 

hujjah syar>’iyyah yang valid dan otentik. Para ulama ushul fiqh 

juga bersepakat bahwa mas}lah}ah mu’tabarah ini wajib untuk 

ditegakkan dalam melangsungkan kehidupan, karena dilihat dari 

segi tingkatan mas}lah}ah ini merupakan kepentingan pokok yang 

wajib ditegakkan.17 

Dari dari langsung tidak langsungnya petunjuk (dalil) 

terhadap mas}lah}ah tersebut, terbagi menjadi dua: 

1) Muna>sib Mu’atstsir, yaitu ada petunjuk langsung dari 

pembuat hukum yang memerhatikan maslahah tersebut. 

Maksudnya ada petunjuk shara’ alam bentuk nas atau ijma’ 

yang menetapkan bahwa maslahah itu dijadikan alasan 

dalam mentapkan hukum. Contohnya tidak baiknya 

mendekati wanita yang sedang haid dengan alsan haid 

tersebut merupakan penyakit. Hal ini disebut maslahah 

karena menjauhkan diri dari penyakit.  

2) Munas>sib Mu’alim, tidak ada peutunjuk langsung dari shara’ 

baik dalam bentuk nash atau ijma tentang perhatian shara’ 

terhadap maslahah tersebut, namun secara tidak langsung 

                                                             
16 Amir syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2,, 329 
17 Sahibul Hardi, Konsep Maslahah dalam Perspektif Ushuliyyin,” Jurnal An-Nahdhah, 

Vol. 10, No. 20 (2017), 240. 
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ada. Contohnya berlanjutnya perwalian ayah terhadap anak 

gadisnya dengan alasan anak gadisnya itu belum dewasa. 

Belum dewasa itu menjadi alasan bagi hukum yang sejenis 

itu, yaitu peralihan dalam harta milik anak kecil.18 

b. Mas}lah}ah Mulghah  

Mas}lah}ah Mulghah merupakan mas}lah}ah yang tidak diakui 

oleh syara’, bahkan ditolak dan dianggap batil oleh syara’. 

Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa mas}lah}ah ini 

bertentangan dengan nash atau dalil yang sudah jelas. Dengan 

kata lain mas}lah}ah harus tetap mempertimbangkan kepentingan 

masyarakat dan realitas sosial yang terus berubah sehingga 

hukum Islam harus bergerak sejalan dengan perubahan realitas 

sosial.19 

Contohnya pada masa sekarang telah mengakui emansipasi 

wanita untuk menyamakan derajatnya dengan laki-laki. Hal ini 

oleh akal dianggap baik atau maslahah, untuk menyamakan hak 

perempuan dan laki-laki dalam memperoleh harta warisan.20 

c. Mas}lah}ah Mursalah 

mas}lah}ah mursalah yaitu suatu kemaslahatan yang tidak 

ditetapkan oleh shara suatu hukum untuk mewujudkannya dan 

                                                             
18 Amir syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, (Jakarta: Kencana 2008), 351-352. 
19 Asmawi, “Konseptualisasi Teori Maslahah,” Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum, (2014), 

320. 
20 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 331. 
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tidak pula terdapat suatu dalil shara’ yang memerintahkan untuk 

memperhatikan atau mengembalikannya. Atau bisa juga disebut 

dengan istilah sesuatu yang dipandang baik oleh akal, sejalan 

dengan tujuan shara’ dalam menetapkan hukum. Namun tidak 

ada petunjuk shara’ yang memperhitungkannya dan tidak ada 

pula petunjuk shara’ yang menolaknya.21 

Para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi mas}lah}ah 

mursalah. Imam Maliki dan kalangannya menyebutnya dengan 

sebutan mas}lah}ah mursalah, Al-Ghaza>li> menyebutnya dengan 

istilah istishlah, para ulama ushul fiqh menyebutnya dengan al-

muna>sib al-mursal al-mula’im, dan juga sebagian ulama 

menyebutnya dengan al-istidlal al-mursal, sementara Imam 

Haromain dan Ibnu Al-Sam‟ani memutlakkan dengan sebutan 

istidlal saja.22 

Contohnya perkawinan dibawah umur tidak dilarang dalam 

agama dan sah dilakukan oleh wali yang berwenang, namun 

data-data statistik menunjukkan bahwa perkawinan dibawah 

umur banyak menyebabkan perceraian, karena anak yang kawin 

dibawah umur belum siap secara fisik maupun mentalnya untuk 

menghadapi peran dan tugas sebagai suami istri. 

3) Dari segi kandungan maslahah para ulama ushul fiqh membagi 

menjadi sebagai berikut: 

                                                             
21 Ibid, 332. 
22 Asmawi, Konseptualisasi Teori Maslahah, 42. 
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a. Mas}lah}ah Al-‘A>mmah  

Mas}lah}ah al-‘a>mmah adalah kemaslahatan bersifat umum 

untuk yang digunakan untuk kepentingan khalayak umum. 

contohnya seperti para ulama membolehkan membunuh 

penyebar bid‟ah, karena jika tidak dibunuh ditakutkan akan 

merusak aqidah umat. Hal ini dibolehkan karena menyagkut 

pada kepentingan orang banyak.23 

b. Mas}lah}ah Al-Kha>shshah 

Mas}lah}ah Al-Kha>shshah adalah kemaslahatan pribadi 

(khusus) dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang 

berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang 

yang dinyatakan hilang (Mafqud). Kedua kemaslahatan tersebut 

berkaitan dengan mana yang harus diprioritaskan. Dalam islam 

mendahulukan kemaslahatan umum daripada pribadi.24 

Oleh karena itu, apabila kemas}lah}atan umum bertentangan 

dengan kemas}lah}atan pribadi maka islam menganjurkan untuk 

mendahulukan kemas}lah}atan umum dibandingkan 

kemas}lah}atan pribadi.25 

C. Kehujjahan Mas}lah}ah Mursalah 

                                                             
23 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh , Jilid 1, 116. 
24 Ibid, 116. 
25 Imron Rosyadi, “Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum,” Jurnal Suhuf, Vol. 24 No. 

1 (2012), 19. 
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Golongan Maliki sebagai pembawa bendera mas{lah{ah mursalah, 

sebagaimana telah disebutkan, mengemukakan tiga alasan sebagai 

berikut: 

1. Praktek para sahabat telah menggunakan mas{lah{ah mursalah, 

diantaranya:  

a. Sahabat mengumpulkan al-Qur’a>n ke dalam beberapa mushaf. 

Padahal hal ini tidak pernah dilakukan di masa Rasulullah Saw. 

alasan yang mendorong mereka melakukan pengumpulan itu 

tidak lain kecuali semata-mata karena mas{lah{ah, yaitu menjaga 

al-Qur’a>n dari kepunahan atau kehilangan kemutawatirnya 

karena meninggalkannya sejumlah besar h{afi>z{ dari generasi 

sahabat.  

b. Khulafa> al-Rashidi>n menetapkan keharusan menanggung ganti 

rugi kepada para tukang. Padahal menurut hukum asal, 

bahwasannya kekuasaan mereka didasarkan atas kepercayaan 

(amanah). Akan tetapi ternyata seandainya mereka tidak 

dibebani tanggung jawab mengganti rugi, mereka akan berbuat 

ceroboh dan tidak memenuhi kewajibannya untuk menjaga 

harta benda orang lain yang berada di bawah 

tanggungjawabnya. Sahabat Ali menjelaskan bahwa atas 

diberlakukannya ganti rugi (memberi jaminan) disini adalah 

mas{lah{ah. 
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c. Umar Ibn al-Khattab memerintahkan para penguasa (pegawai 

negeri) agar memisahkan antara harta kekayaan pribadi dengan 

harta yang diperoleh dari kekuasaannya. Karena Umar melihat 

bahwa dengan cara itu pegawai/penguasa dapat menunaikan 

tugasnya dengan baik, tercegah dari melakukan manipulasi dan 

mengambil harta ghani>mah (rampasan) dengan cara yang tidak 

halal. Jadi kemaslahatan umumlah yang mendorong Khalifah 

Umar mengeluarkan kebijaksanaan itu. 

2. Adanya mas{lah{ah sesuai dengan maqa>s}id al-shari>’ah (tujuan-tujuan 

syar’i), artinya dengan mengambil manfaat berarti sama dengan 

merealisasikan maqa>s{id al-shari>’ah.26 Sebaliknya 

mengesampingkan manfaat berarti mengesampingkan maqa>s{id al-

shari>’ah. Sedang mengesampingkan maqa>s{id al-shari>’ah adalah 

batal. Oleh karena itu, adalah wajib menggunakan dalil maslahatatas 

dasar bahwa ia adalah sumber hukum pokok (as}l) yang berdiri 

sendiri. Sumber hukum ini tidak keluar dari us}u>l (sumber-sumber 

pokok), bahkan terjadi sinkronisasi antara maslahat dan maqa>s{id al-

shari>’ah.  

3. Seandainya mas{lah{ah tidak diambil pada setiap kasus yang jelas 

mengandung mas{lah{ah selama berada dalam konteks mas}lah}ah-

                                                             
26 Udin Safala, Eksemplar Hukum Islam di Indonesia (Perspektif Jasser Auda) (Ponorogo: Nata 

Karya, 2019), 22. 
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mas}lah}ah  shar’iyyah, maka orang-orang mukallaf akan mengalami 

kesulitan dan kesempitan.27  

Golongan Sha>fi’iyyah pada dasarnya juga menjadikan 

mas{lah{ah mursalah sebagai salah satu dalil syara’. Akan tetapi, 

Imam Sha>fi’i memasukkannya dalam qiya>s. Al-Ghaza>li> 

mensyaratkan kemaslahatan yang dapat dijadikan hujjah dalam 

menetapkan hukum, antara lain;28 

1. Mas{lah{ah itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara’.  

2. Mas{lah{ah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan 

nas{s{ syara’.  

3. Mas{lah{ah itu termasuk kedalam kategori mas{lah{ah yang d{aru>ri>, 

baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan 

orang banyak dan universal, yang berlaku sama untuk semua 

orang.  

Jumhur ulama menerima mas{lah{ah mursalah sebagai metode 

istinbath hukum, dengan alasan:  

1. Hasil induksi terhadap ayat atau hadi>th menunjukkan bahwa 

setiap hukum mengandung kemaslahatanan bagi umat manusia. 

2. Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi 

perkembangan zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila 

                                                             
27 Noor Harisudin, Pengantar Ilmu Fiqh (Surabaya: Salsabila Putra Pratama, 2013), 82. 
28 Totok Jumantoro, Kaidah Ushul Fikih, (Jakarta: Amzah, 2009), 79. 
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syari’at Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, akan 

membawa kesulitan.29

                                                             
29 Ibid., 204 
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BAB III 

PENETAPAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN 

AGAMA PONOROGO  

A. Profil Pengadilan Agama Ponorogo 

1. Visi dan Misi Pengadilan Agama Ponorogo 

Visi dan misi Pengadilan Agama Ponorogo adalah sebagai berikut: 

a. Visi 

Visi merupakan cara pandang yang jauh kedepan untuk mewujudkan 

agar tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Ponorogo. 

Visi Pengadilan Agama Ponorogo adalah “Terwujudnya Pengadilan 

Agama Ponorogo yang Agung”. 

b. Misi 

Misi Pengadilan Agama Ponorogo ada empat, yaitu: 

1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Ponorogo 

2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari 

keadilan  

3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan profesionalisme sumber 

daya manusia Pengadilan Agama Ponorogo  

4) Dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama 

Ponorogo.1 

 

                                                             
1Profil Pengadilan Agama Ponorogo, dikutip dari https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-

pengadilan/profil-pengadilan/visi-misi, [diunduh tanggal 15 Januari 2021]. 

https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/visi-misi
https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/visi-misi
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2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Ponorogo 

Struktur organisasi pada Pengadilan Agama Ponorogo adalah sebagai 

berikut: 

Ketua : H. Ali Hamdi, S. Ag., M.H.  

Wakil Ketua : Muhammad Idris, S. Ag.  

Hakim :  

1. Hj. Titik Nurhayati, S. Ag., M.H.  

2. Sukahata Wakano, S. H. I.  

3. Ahmad Abdul Halim, S. H. I. 

Panitera : H. Yomi Kurniawan, S. Ag.  

Panitera Muda Permohonan : Drs. H. Muhadji Lestari  

Panitera Muda Gugatan : Istidjam, S. H.  

Panitera Muda Hukum : Dra. Nanik Umiyati  

Administrasi Registrasi Perkara : Sri Sekarlati, A. Md.  

Panitera Pengganti :  

1. Istidjam, S. H.  

2. Drs. H. Muhadji Lestari  

3. Dra. Nanik Umiyati  

4. Hj. N. Masruroh, S. H.  

5. Hj. Nilna Miamatin, S. Ag.  

6. Siti Wafiroh, S.H.I 

7. Robi Noor N. A. G., S.H.I., M.H.  

8. Syarif Nurul Huda, S. Ag. 
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9. Kartika Anggi Nugrahini, S. H.  

Jurusita Pengganti : Ahmad Samsyul Bachri, S. T.  

Pranata Peradilan : -  

Sekretaris : Dra. Siti Khomariyah  

Kasubag Perencanaan & Pelaporan : Dwi Putra Damayanto, S. H.  

Pranata Komputer : Waqidah Kun R., S. T.  

Kasubag Kepegawaian & Ortala : Norma Atiq, S. H.  

Kasubag Umum & Keuangan : Nur Laela Kusna, S. Ag.  

Pranata Kearsipan : Dwi Utomo, S. H.  

Staf : Ardita Septianindi, A.Md 

Pranata Komputer : Yenni Lestari, S. Kom.  

Bendahara : Dwi Putra Damayanto, S. H.  

Arsiparis : -  

Pustakawan2 : -  

B. Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah 

Dispensasi pernikahan di bawah umur merupakan sebuah wujud tindakan 

dari pemohon kepada hakim untuk memohon kebijakan dikarenakan ingin 

melangsungkan pernikahan namun belum cukup umur sesuai syarat dan 

ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan Pasal 7 

Ayat 1 yang tertera bahwa, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita 

                                                             
2Profil Pengadilan Agama Ponorogo, dikutip dari https://www.pa-

ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur, [diunduh tanggal 28 Oktober 2021]. 

https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur
https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur
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sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Setelah adanya perubahan 

tersebut permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama semakin 

meningkat. 

 Perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo termasuk yang 

sering terjadi meskipun tidak sebanyak kasus perceraian. Perkara-perkara yang 

diajukan di Pengadian Agama Ponorogo belum terlalu beragam, perkara 

umumnya yang di ajukan oleh masyarakat Ponorogo berkisar pada perkara 

perkawinan yang salah satunya adalah dispensasi nikah. 

 Adapun hasil wawancara dengan beberapa hakim di Pengadilan Agama 

Ponorogo terkait dengan kasus Dispensasi nikah, menurut Bapak Drs. H. 

Misnan Maulana mengatakan bahwa: 

“tingginya kasus dispensasi kawin di Pengadilan Agama ponorogo pada 

tahun 2020 kasus dispensasi nikah sampai sekarang ini terus meningkat. 

Peningkatan kasus dispensasi pernikahan pada Pengadilan Agama Ponorogo 

presentasenya pencapai 50% lebih. Pada tahun 2019, kasus dispensasi hanya 

pada angka 93 perkara. Sedangkan tahun 2020 meningkat sampai 236 

perkara.”3 

Daftar perkara yang masuk pada tahun 2020 sejumlah 236 pemohon, dan 

dari 236 permohonan tersebut dikabulkan oleh hakim dan tidak ada 

permohonan yang ditolak. Sedangkan alasan yang melatarbelakangi sejumlah 

138 pemohon karena kekhawatiran orang tua dan karena terkendala Undang-

undang dan 98 pemohon karena sudah hamil terlebih dahulu.  

                                                             
3 Drs. H. Misnan Maulana, Hasil Wawancara, Pengadilan Agama Ponorogo, 8 Februari 

2021. 
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Salah satu alasan meningkatnya dispensasi nikah disebabkan karena adanya 

perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan 

atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang berisi tentang perubahan usia 

perkawinan yang semula laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun berubah 

menjadi baik laki-laki maupun perempuan 19 tahun. Undang-undang ini 

disahkan pada Bulan Oktober Tahun 2019. Sejak disahkannya Undang-Undang 

tersebut, Pengadilan Agama Ponorogo sudah merealisasikannya dalam 

memutus perkara dispensasi pernikahan.  

Dan setelah ditetapkannya Undang-undang tersebut, maka calon mempelai 

yang sudah mempersiapkan pernikahan di usia 17 atau 18 tahun pada sebelum 

terbitnya Undang-undang no 16 Tahun 2019 menjadi terkendala karena adanya 

Undang-undang yang baru, sehingga harus melakukan izin permohonan 

dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Jadi sebanyak kurang lebih 140 calon 

pengantin yang mengajukan permohonan dispensasi nikah disebabkan karena 

terkendala Undang-undang.4  

Dalam hal ini menurut ibu Titik Nurhayati beliau memberi penjelasan 

mengenai pengaruh atau faktor perubahan usia menikah dari Undang-undang 

No 16 Tahun 2019, beliau mengatakan: 

“Sejak ditetapkannya Undang-undang tersebut peningkatan kasus 

Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Ponorogo sangat melonjak 

dibandingkan tahun 2019. Sebelum diberlakukan undang-undang ini kasus 

dispensasi pada tahun 2019 hanya ada 93 kasus permohonan, sedangkan 

terhitung sejak berlakunya UU ini Januari sampai Desember tahun 2020 ada 

236 kasus dan sampai sekarang masih terus mengalami peningkatan. Hal ini 

                                                             
4 Dokumen Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2020. 
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menunjukkan sangat berpengaruhnya Undang-undang tersebut sedangkan 

sosialisasi Undang-undang tersebut kepada masyarakat sangat minim.”5 

Jadi pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama 

peningkatan usia perkawinan ini memberikan dampak bagi Pengadilan Agama 

sendiri , dari hasil penelitian yang dilakukan dampak yang paling dirasakan 

oleh Pengadilan Agama adalah melonjaknya permohonan perkara dispensasi 

nikah 

Sedangkan faktor-faktor lain tentang dispensasi nikah yang diajukan di 

Pengadilan Agama Ponorogo dari hasil wawancara bapak Drs. H. Misnan 

Maulana, beliau mengatakan bahwa: 

“faktor-faktor meningkatnya dispensasi nikah adalah faktor ekonomi, orang 

tua takut si anak tidak laku menikah karena tipikal orang dulu, kemauan dari 

anak itu sendiri, dan kemudian yang lebih adalah pengajuan dispensasi nikah 

karena faktor hamil terlebih dahulu akibat pergaulan bebas”6 

 

Jadi menurut bapak Misnan, orang yang mengajukan dispensasi nikah 

tersebut dengan adanya faktor-faktor yang sifatnya mengharuskan untuk 

melanjutkan pernikahan, bahkan ada juga yang masih dipengaruhi oleh hukum 

adat yang telah terdahulu bahwasanya seorang perempuan yang sudah usia 

bahkan melebihi usia maka harus di nikahkan. Karena khawatir tidak laku 

menikah, itu bagi anak perempuan. Oleh karena itu setidaknya dapat menjadi 

pemahaman bagi masyarakat tentang faktor-faktor meningkatnya Dispensasi 

Nikah.  

                                                             
5 Ibu Titik Nurhayati, Hasil Wawancara, Pengadilan Agama Ponorogo, 29 Oktober 2021. 
6 Ibid. 
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Kemudian peneliti juga melakukan wawancara terkait dengan perkara 

permohonan dispensasi nikah yang selalu di terima di pengadilan Agama 

Ponorogo, dan bapak Drs. H. Misnan Maulana mengatakan bahwa: 

“Jadi pada intinya Dispensasi Nikah menurut pandangan para Majelis 

Hakim yaitu disini memang berbicara kewenangan pengadilan, cuma adakala 

kewenangan itu berlandaskan pada pelayanan masyarakat, memberikan 

perlindungan hukum terhadap masyarakat, dan menegakkan hukum di tengah-

tengah masyarakat. Dan untuk itu maka Pengadilan Agama yang lebih 

berwenang untuk memberikan izin melangsungkan pernikahan di setiap daerah 

masing-masing. Kalau diterimanya perkara itu memang kami berwenang, ada 

perkara yang memang itu wewenang Pengadilan Agama terus kita periksa, kita 

teliti, dalam pertimbangannya itu seperti ini, apakah alasan-alasan memohon 

dispensasi nikah menyangkut tentang mas}lah}ah kalau dinikahkan, apakah 

terlalu muda bagi orang yang dinikahkan tersebut, apakah orang tersebut sudah 

bekerja, ada juga yang usianya belum cukup tapi fisiknya sudah cukup, sudah 

matang pendidikannya, maka itu menjadi pertimbangan pemohon dispensasi 

nikah”7 

Kemudian bapak Misnan memberikan penjelasan lagi terkait diterima dan 

dikabulkannya dispensasi nikah, beliau mengatakan:  “Kalau saya melihat 

kemas}lah}atan dan kemafsadatannya, artinya tidak semua penyelesaian 

dispensasi nikah diterima, kalau kita melihat orang ini tidak bisa dipisahkan 

lagi dan terus dibiarkan dia akan melakukan zina, menunggu sampai cukup 

umur waktunya lama lagi, ada yang setahun, kurang dari setahun, ada lebih, 

selama ini orang tua tidak bisa mengawasi lagi, istilahnya menerima dan 

mengabulkan dispensasi ini bukan menyuburkan perkawinan, kita melihat 

keadaan para pihak, terkadang kalau dia tidak terlalu akrab, kita melihat situasi 

tidak terlalu parah umpamanya bisa saja tidak dikabulkan. Keterangan 

pemohon orangtua calon pengantin yang bisa menahan rencana pernikahan 

sampai cukup umur, atau para pihak masih setengah-setengah tidak mantap.”8 

 

 Bapak misnan menyarankan menunggu nikah di KUA secara resmi. “Jadi, 

kalau yang dikabulkan itu melihat mafsadatnya.9 

 

                                                             
7 Drs. H. Misnan Maulana, Hasil Wawancara, Pengadilan Agama Ponorogo, 8 Februari 

2021. 
8 Drs. H. Misnan Maulana, Hasil Wawancara, Pengadilan Agama Ponorogo, 8 Februari 

2021. 
9 Ibid. 
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Sedangkan alasan lain yang digunakan oleh beberapa hakim memiliki 

pertimbangan berbeda-beda dalam setiap permohonan. Hal itu tergantung dari 

faktor hukum atau fakta yang ada di masyarakat sekitar. Dari hasil wawancara 

dengan bapak Ahmad Edi Purwanto, terkait tujuan dikabulkannya dispensasi 

nikah sebagai berikut: 

“kalau tujuan dikabulkannya dispensasi ya karena ada hal-hal mendesak 

yang harus di lakukan, seseorang yang sudah terlanjur hamil, nanti takutnya 

jika tidak segera dinikahkan nanti perlindungan dari anak-anaknya dan akan 

jadi tanda tanya masyarakat anak siapa ini kalau sudah lahir tapi tanpa 

diketahui orang tua yang jelas, dan karena terhalang juga oleh undang-undang 

itu. Jadi tujuan dikabulkannya untuk memberikan hukum terhadap 

masyarakat”.10 

 

Dan beliau menambahkan “ada alasan mendesak kenapa selalu 

dikabulkannya permohonan dispensasi nikah ya karena ada hal mendesak tadi, 

karena melanggar syari’at islam, takut berkelanjutan berbuat dosa, dan itu yang 

rata-rata digunakan, atau yang paling banyak terjadi karena terlanjur hamil, dan 

karena sudah terlalu lama bersama maka tidak bisa dipisahkan”11 

 

Jadi menurut Bapak Ahmad Edi Purwanto yaitu faktor-faktor meningkatnya 

dispensasi nikah yaitu lebih condong dari segi penegak syariat, dengan melihat 

syariat islam maka itu menjadi alasan yang digunakan untuk meminta pemohon 

untuk memberi kebijakan di persidangan. 

C. Amar Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Tentang Dispensasi Nikah 

Tidak semua permohonan perkara dispensasi nikah ditetapkan oleh hakim 

Pengadilan Agama Ponorogo karena tidak semua alasan permohonan 

dispensasi nikah membawa kepada kemas}lah}atan. Ditetapkan atau tidaknya 

sebuah permohonan dispensasi nikah pastinya melalui pemenuhan dan 

                                                             
10 Ahmad Edi Purwanto, Hasil Wawancara, Pengadilan Agama Ponorogo, 18 Oktober 

2021. 
11 Ibid. 
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pembuktian syarat-syarat yang telah diatur oleh pihak Pengadilan Agama 

Ponorogo. 

 Menurut bapak Misnan selaku hakim di Pengadilan Agama.“Dasar hakim 

memutus perkara dispensasi yakni ingin memberikan perlindungan kepada 

keluarga kedua belah pihak pemohon maupun termohon agar terhindar dari 

fitnah, serta meminimalisir terjadinya resiko. Kami sebagai hakim 

mengutamakan kemaslahatan dengan mempertimbangkan segala resiko dan 

hukum islam (fiqih) maupun hukum seperti Undang-Undang dan 

yurisprudensi”.12 

Ibu Titik menambahkan “Sebagai hakim dalam memutus kasus dispensasi 

nikah terlebih yang disebabkan karena hamil duluan maka kami akan selalu 

berhati-hati. Dengan menggunakan segala unsur peraturan serta hukum islam 

(fiqih) dan melihat dampak dari jika kasus ini dikabulkan atau kasus ini ditolak. 

Biasanya setelah musyawarah hakim lebih banyak melihat bahwa resiko 

tersebut lebih banyak jika tidak dikabulkan, sedangkan resiko ketika 

dikabulkan sedikit. Maka hakim sepakat bahwa kasus tersebut dikabulkan 

dengan mengutamakan kemas}lah}atan”.13  

Jadi dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa hakim memutus perkara 

tersebut dengan hati-hati yaitu dengan meneliti dan menggunakan berbagai 

jalan antara lain dengan Undang-undang, Hukum islam (fiqh) dan lain 

sebagainya yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, memberikan 

rasa aman kepada kedua belah pihak keluarga. Pada intinya para hakim lebih 

mementingkan  kemaslahatan. 

Penetapan permohonan dispensasi nikah didasarkan mendesak atau 

tidaknya dalam melangsungkan sebuah pernikahan. Seperti yang tertera pada 

Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2020/PA.Po, Penetapan Nomor 

0298/Pdt.P/2020/PA.Po, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/Pa.Po, 

                                                             
12 Drs. H. Misnan Maulana, Hasil Wawancara, Pengadilan Agama Ponorogo, 18 Oktober 

2021. 
13 Titik, Hasil Wawancara, Pengadilan Agama Ponorogo, 8 Februari 2021. 
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menyebutkan bahwa dari keterangan pemohon dan beberapa saksi hakim 

memberikan pertimbangan sebagai berikut:14 

1. Pertimbangan Hukum Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2020/PA.Po.  

Ada beberapa macam pertimbangan hakim dalam mengabulkan 

permohonan dispensasi kawin pada Penetapan Nomor 

105/Pdt.P/2020/PA.Po, diantaranya adalah: 

a. Bahwa anak pemohon bernama Titin Yuliana Ningsih telah 

memenuhi syarat administrasi yang sudah dilengkapi menurut 

ketentuan hukum maupun perundang-undangan. 

b. Bahwa anak pemohon telah kuat keinginannya untuk menikah 

dikarenakan keduanya memiliki hubungan yang erat sehingga 

khawatir terjadi perzinahan. 

c. Bahwa pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam 

persidangan yang memberikan keterangan yang saling bersesuaian. 

d. Bahwa calon suami pemohon juga telah mempunyai pekerjaan dan 

penghasilan yang tetap serta sudah siap untuk menjadi seorang 

suami dan ayah.15 

Jadi berdasarkan pertimbangan hukum dalam Penetapan Nomor 

105/Pdt.P/2020/PA.Po. permohonan tersebut dikabulkan oleh hakim 

Pengadilan Agama Ponorogo untuk memberikan kemas}lah}atan kepada 

                                                             
14 Dokumen Putusan Pengadilan Agama Tahun 2020 . 
15 Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo, Nomor 105/Pdt.P/2020/PA.Po. 



46 

 
 

calon suami dan istri serta menjauhkan dari perzinahan yang dilarang 

agama.  

Untuk menghindari bagi anak pemohon dan calon menantu pemohon 

terjerumus melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, dan 

menghalalkan bagi keduanya untuk bergaul lebih intim, maka jalan yang 

terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan. 

2. Pertimbangan Hakim Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2020/PA.Po.  

Ada beberapa macam pertimbangan hakim dalam mengabulkan 

permohonan dispensasi kawin pada Penetapan Nomor 

298/Pdt.P/2020/PA.Po, diantaranya adalah: 

a. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik 

menurut ketentuan hukum islam maupun undang-undang sudah 

terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon yang belum 

mencapai umur 19 tahun. 

b. Bahwa anak laki-laki pemohon yang bernama Khoirul Dwi Fahri 

Rahmadani telah menjalin hubungan yang erat dengan calon istrinya 

dan pernikahan sangat mendesak untuk dilaksanakan karena calon 

istri sudah hamil 10 minggu. 

c. Bahwa anak pemohon dan calonnya tersebut tidak ada larangan 

untuk melakukan pernikahan. 

d. Bahwa pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam 

persidangan yang memberikan keterangan ya g saling bersesuaian.16 

                                                             
16 Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo, Nomor 298/Pdt.P/2020/PA.Po. 
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 Jadi berdasarkan pertimbangan hukum dalam Penetapan Nomor 

298/Pdt.P/2020/PA.Po. permohonan tersebut dikabulkan oleh hakim 

Pengadilan Agama Ponorogo untuk memberikan kemas}lah}atan untuk 

istri dan anak yang ada didalam kandungannya.  

Dari sini penulis menyimpulkan bahwa permohonan dispensasi 

nikah dengan dasar pertimbangan karena calon isteri sudah dalam 

keadaan hamil harus dikabulkan karena terdapat undang-undang yang 

menjadi legalitas penyimpangan batasan umur pernikahan, kemudian 

dalam pandangan Islam kejadian tersebut adalah perbuatan zina dan 

haram baginya seorang yang berzina menikah dengan orang mukmin 

atau orang yang tidak berzina. 

3. Pertimbangan Hakim Perkara Nomor 103/Pdt.P/2020/PA.Po.  

Ada beberapa macam pertimbangan hakim dalam mengabulkan 

permohonan dispensasi kawin pada Penetapan Nomor 

103/Pdt.P/2020/PA.Po, diantaranya adalah: 

a. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik 

menurut ketentuan hukum islam maupun undang-undang sudah 

terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon yang belum 

mencapai umur 19 tahun. 

b. Bahwa anak laki-laki pemohon yang bernama Frida Kumala Sari 

telah menjalin hubungan yang erat dengan calon istrinya dan 

pernikahan sangat mendesak untuk dilaksanakan karena calon istri 

sudah hamil 4 bulan. 
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c. Bahwa anak pemohon dan calonnya tersebut tidak ada larangan 

untuk melakukan pernikahan. 

d. Bahwa pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam 

persidangan yang memberikan keterangan ya g saling bersesuaian.17 

 Jadi berdasarkan pertimbangan hukum dalam Penetapan Nomor 

103/Pdt.P/2020/PA.Po. permohonan tersebut dikabulkan oleh hakim 

Pengadilan Agama Ponorogo untuk memberikan kemas}lah}atan untuk 

istri dan anak yang ada didalam kandungannya. 

Jadi dapat disimpulkan, bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang 

digunakan dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin adalah 

sebagai berikut: 

1) Alat-alat bukti yang sudah lengkap; 

2) Adanya kondisi yang mendesak; 

3) Tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan antara kedua 

calon mempelai; 

4) Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang yang berwenang 

(orang tua atau wali); 

Maka dari itu, Hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam 

menetapkan permohonan dispensasi nikah akan melihat juga dari segi 

kemaslahatan bagi calon mempelai yang akan melangsungkan 

pernikahan walaupun belum mencukupi batas usia perkawinan, seperti 

yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. 

                                                             
17 Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo, Nomor 103/Pdt.P/2020/PA.Po. 
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Karena di dalam teori mas}lah}ah ad-d}a>ru>riyat dijelaskan bahwa semua 

hal yang menyangkut kebutuhan pokok manusia membawa mas}lah}ah 

atau kebaikan, jadi harus diambil dan dilakukan. 

Jadi dalam menetapkan izin dispensasi nikah, hakim berhak untuk 

meninjau alasan pemohon dalam mengajukan permohonan perkara 

dispensasi nikah. jika isi permohonan telah sesuai dengan ketentuan dan 

syarat yang telah ditentukan, serta apabila pengajuan dispensasi nikah 

tersebut mendesak dan terbukti maka hakim dapat mengabulkan 

menimbulkan mafsadah dikemudian hari. 

Peneliti berpendapat jika ditinjau dari kaidah fikih mas}lah}ah adalah 

tepat karena hal tersebut telah sesuai dengan konsep dispensasi 

perkawinan dalam Undang-undang maupun dalam konsep kaidah fikih  

mas}lah}ah  yang menjelaskan bahwa menolak kerusakan  harus 

didahulukan daripada meraih kemaslahatan. Dalam hal ini seorang 

hakim diperbolehkan  memutus perkara dengan ijtihadnya, selama tidak 

bertentangan atau tidak diatur secara pasti dalam Undang-undang 

maupun hukum islam.
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BAB IV 

ANALISIS MAS}LAH}AH  SEBAGAI DASAR PENETAPAN 

PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA 

PONOROGO 

A. Analisis Mas}lah}ah Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan 

Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Ponorogo 

Banyaknya kasus dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan 

Agama Ponorogo sebanyak 236 kasus pada tahun 2020 ini membuat para 

hakim harus lebih teliti dalam memutuskanya. Hakim menggunakan 

beberapa rujukan dalam memutus perkara tersebut salah satunya yakni 

menggunakan Mas}lah}ah Mursalah. Menggunakan Mas}lah}ah Mursalah 

merupakan suatu langkah yang baik bagi hakim karena pada dasarnya 

Mas}lah}ah Mursalah menolak segala keburukan dan lebih mementingkan 

kebaikan. Maka dari itu dispenasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo 

selalu dikabulkan. 

Hal ini mebuat para hakim harus lebih teliti dalam memutuskanya. 

Kenaikan usia perkawinan tersebut membawa dampak yang cukup 

signifikan baik pada masyarakat maupun kepada Pengadilan Agama 

Ponorogo. Salah satunya yaitu semakin banyaknya masyarakat yang 

meminta permohonan perkara dispensasi nikah. Kenaikan usia ini awalnya 

bertujuan untuk meningkatkan kesiapan fisik maupun mental seseorang 

yang akan melangsungkan pernikahan agar lebih matang, dan juga agar 
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angka perceraian bisa menurun. Tetapi pada kenyataannya tujuan tersebut 

belum terealisasi dengan baik dan benar. 

Ada beberapa alasan hakim mempertimbangkan aspek 

kemaslahatan. Karena rata-rata yang menjadi alasan pemohon dispensasi 

nikah adalah karena keduanya tidak dapat dipisahkan, sudah melakukan 

hubungan intim, dan sudah hamil, maka hakim tidak mempunyai pilihan 

kecuali mengabulkan. Para hakim beralasan untuk menghindari fitnah dan 

terjadinya kerusakan maka keduanya harus segera disahkan. 

Dari beberapa faktor atau alasan kenaikan meningkatnya kasus 

dispensasi nikah tersebut, hamil di luar nikah merupakan alasan yang paling 

dominan. Penyebabnya adalah karena akibat pergaulan bebas yang sekarang 

semakin merajalela dimana-mana. Oleh karena itu, untuk permohonan 

dispensasi nikah pada kasus hamil di luar nikah, hampir semua 

pengajuannya dikabulkan oleh hakim karena apabila tidak dikabulkan maka 

akan menjadi mafsadah untuk calon bayinya. Seperti yang sudah dijelaskan 

pada salah satu pengertian dari mas}lah{ah bahwa mas}lah{ah merupakan 

menarik atau mengambil kemanfaatan yang artinya menolak 

kemadhorotan.1 

Sedangkan menghindari kemadharatan (kerusakan) lebih 

diutamakan daripada menarik kemas}lah}atan (kebaikan) sesuai dengan 

kaidah fiqhiyah: 

                                                             
1 Rahmat Ilyas,” Konsep Mashlahah Dalam Konsumsi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi 

Islam,” Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam Vol. 1 No.1 (2015), 10. 
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ْلِب اْلَمَصا ِلحَدْرُءاْلَمَفا ِسِد ُمَقدَُّّم َعَلى جَ   

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik 

kemas}lah}atan” 

Mas}lah}ah memiliki banyak cabang namun yang digunakan oleh para 

hakim ini termasuk ke dalam mas}lah}ah d}aru>ri>yah yakni menekankan kepada 

kelangsungan hidup manusia atau kelangsungan keturunan mereka dan 

mendapatkan nasab yang jelas. 

Dalam hal ini hakim menimbang dari berbagai nas}s }atau sumber 

hukum Islam untuk menemukan putusan yang membawa kemaslahatan bagi 

pemohon dispensasi nikah. Dalam hal ini mas}lah}ah mempunyai kedudukan 

sangat penting, hampir telah menjadi kesepakan di kalangan ulama us}u>l 

fiqh, bahwa tujuan utama shari’ah Islam adalah merealisasikan 

kemaslahatan bagi manusia dan menjauhkan hal-hal yang merugikan bagi 

mereka.2 

Seperti keterangan diatas penulis berpendapat bahwa dasar selalu 

dikabulkannya dispensasi nikah terlebih karena hamil, para hakim selain 

melihat dari Undang-Undang yang berlaku hakim juga menggunakan 

ijtiha>d untuk menemukan kemaslahatan dalam memutus. Hal ini di perkuat 

dengan adanya pendapat bahwa para ulama ushul fiqih sepakat bahwa 

mas}lah}ah mursalah dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum dan 

dalam hal ini mas}lah}ah mursalah yang digunakan. 

                                                             
2 Malthuf Siroj, Paradigma Ushul Fiqih, (Yogyakarta: Cv. Pustaka Ilmu Group, 2013), 15. 
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Jadi, dari beberapa faktor yang disebutkan diatas, tidak semua kasus 

dispensasi nikah dapat membawa maslahah, ada juga yang mafsadah, 

seperti alasan pengajuan dispensasi karena faktor perjodohan yang 

sebenarnya anak mereka belum siap untuk melangsungkan pernikahan. Hal 

tersebut yang akan berpotensi menimbulkan perceraian, karena setelah 

menikah pasti banyak problematika yang dialami seperti dari segi ekonomi, 

sosial, maupun psikologis. Remaja yang belum siap baik secara sikis 

maupun psikis rentan sekali dalam melakukan perceraian diusia dini. 

Akibatnya, kasus perceraian semakin meningkat seiring banyaknya 

fenomena pernikahan dini. Hal itu yang akan membawa mafsadah atau 

keburukan. 

Yang harus diperhatikan khususnya bagi masyarakat sendiri yaitu 

aturan sebagaimana pendapat Hakim antara menolak dan mengabulkan 

terkait pengajuan dispensasi nikah. Dalam pandangan masyarakat justru 

proses Pengadilan Agama tentang pengajuan dispensasi nikah begitu 

mudah, seolah-olah Hakim di Pengadilan Agama mudah untuk 

mengabulkannya tanpa ada unsur pertimbangan apapun., dan yang menjadi 

landasan hanya mas}lah}ahnya saja. Kemudian terlepas dari itu tugas, pokok, 

dan fungsi hakim di Pengadilan Agama bertujuan untuk memberi 

keringanan, perlindungan hukum, mempermudah, serta melakukan 

pembekalan terhadap generasi ke generasi misalnya dalam hal mental untuk 

suatu amunisi atau pengarahan yang dibawa ketika pernikahan berlangsung 
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dan menyerahkan hidupnya ditengah-tengah masyarakat yang lebih 

membaur. 

B. Analisis Mas}lah}ah Terhadap Amar Putusan Hakim Tentang Dispensasi 

Nikah Di Pengadilan Agama Ponorogo 

Hakim dalam pelaksanaannya mempunyai hak tersendiri dalam 

memutuskan ataupun mengadili sebuah perkara. Perkara yang diajukan 

tidak langsung serta merta diadili namun harus dilihat-lihat apakah perkara 

tersebut memenuhi syarat atau tidak dalam prosedur pengajuan perkara ke 

pengadilan. 

Dalam prakteknya atau pelaksanaannya, di Pengadilan Agama 

Ponorogo tentang pemohon dispensasi nikah yang mayoritas anak dari para 

pemohon berusia kurang dari 18 tahun atau dibawah umur untuk melakukan 

sebuah pernikahan. Orang tua pemohon tetap mengajukan permohonan 

tersebut ke Pengadilan Agama agar si anak bisa menikah dengan calon 

mempelainya meskipun hal tersebut sudah bertentangan dengan teori 

hukum yang ada selama ini. 

Menurut pendapat penulis, dalam hal pernikahan usia muda melalui 

pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi anak. Karena 

apabila hakim mengabulkan perkara anak yang dikatakan belum dewasa 

maka sikap hakim dalam perkara tersebut sangat disayangkan. Hal tersebut 

memicu banyaknya atau bertambahnya keinginan dari orang tuua untuk 

menikahkan anaknya dalam usia dini. 
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Dalam hal ini ada beberapa contoh kasus Misalnya pada kasus hamil 

di luar nikah yang harus segera dinikahkan karena menyangkut nasab 

anaknya kelak, dan juga karena memang kedua belah pihak ingin 

melangsungkan pernikahan dan sudah mempersiapkan acara pernikahan 

tersebut. Kedua alasan dalam permohonan dispensasi nikah ini dikabulkan 

dan ditetapkan karena membawa kemas}lah}atan dan apabila tidak 

dikabulkan akan membawa mafsadah.  Seperti putusan Pengadilan Agama 

Ponorogo nomor 114/ Pdt. P/ 2020/ PA. Po dan nomor 152/ Pdt. P/ 2020/ 

PA. Po. 

Pada putusan Pengadilan Agama Ponorogo nomor 114/ Pdt. P/ 2020/ 

PA. Po ini, duduk perkaranya adalah pemohon sudah mempersiapkan 

pernikahan untuk anaknya dan sudah mendaftar ke KUA setempat, tetapi 

ditolak oleh pihak KUA karena ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi 

yaitu pada usia anak pemohon yang belum mencapai 19 tahun. Namun, 

pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena 

keduanya telah kenal dekat sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu. Pada saat 

pelaksanaan sidang, hakim Pengadilan Agama Ponorogo sudah memberi 

nasehat agar pemohon bersabar dengan menunda rencana pernikahan 

sampai anaknya mencapai batas minimal usia perkawinan demi mengurangi 

resiko yang timbul dari perkawinan anaknya kelak. Tetapi, pemohon 

menyatakan tetap pada permohonannya untuk diberikan dispensasi nikah 
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terhadap anak pemohon karna sangat khawatir terjadi pelanggaran norma 

agama dan etika pada anak pemohon.3 

Dalam kondisi yang seperti ini hakim tidak kuasa menolak untuk 

memberikan dispensasi usia perkawinan, karena jika permohonannya 

ditolak akibatnya lebih besar. Dengan diberikannya dispensasi nikah oleh 

Pengadilan Agama, maka keabsahan hubungan dan status perkawinan 

mereka sah dihadapan hukum dan masyarakat. Apabila tidak dikabulkan, 

maka ditakutkan terjadi dampak yang luar biasa, misalnya si anak nekat 

melakukan hubungan suami istri kemudian hami terlebih dahulu sebelum 

adanya perkawinan. Jadi demi menghindari kerusakan harus didahulukan 

mempertahankan maslahah maka calon mempelai harus segera dinikahkan. 

Sedangkan pada putusan Pengadilan Agama Ponorogo nomor 152/ 

Pdt. P/ 2020/ PA. Po, putusan ini duduk perkaranya adalah pemohon akan 

menikahkan anaknya dan sudah mendaftar di KUA Kecamatan Ponorogo, 

akan tetapi ditolak karena usia dari anak perempuannya belum mencukupi 

batas minimal usia perkawinan. Oleh karena itu, pemohon mengajukan 

permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Ponorogo. Pemohon 

mengatakan bahwa pernikahan ini sangat mendesak karena keduanya telah 

kenal dekat sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu bahkan anak pemohon telah 

hamil 8 bulan.4 

                                                             
3 Putusan, Nomor 114/Pdt.P/2020/PA.Po, Pengadilan Agama Ponorogo, 29 Oktober 2021. 
4 Putusan, Nomor 152/Pdt.P/2020/PA.Po, Pengadilan Agama Ponorogo, 29 Oktober 2021. 
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Melihat dari penjelasan diatas bahwa pemohon telah hamil 8 bulan 

sehingga hakim memutuskan memperbolehkan kedua calon mempelai 

untuk melangsungkan pernikahan. Karena apabila mereka tidak segera 

dinikahkan akan menimbulkan madharat yang lebih besar yakni 

membiarkan berbuat zina lebih lama, mereka juga akan mendapat sanksi 

sosial dari masyarakat seperti dikucilkan karena hamil tanpa suami sehingga 

menikahkan mereka adalah pilihan yang tepat jadi akan membawa maslahah 

bagi kedua pihak. 

Jika tidak diberikan dispensasi maka dampaknya akan lebih luas. 

Jadi disini hakim mempertimbangkan umur semata. Kalau ditolak atau 

diberikan dispensasi maka perempuan akan menderita dua kali, yang 

pertama calon istri sudah hamil dan yang kedua nanti setelah melahirkan, 

status anak tidak jelas karena tidak melalui perkawinan yang sah. Majelis 

hakim dalam menetapkan ini sesuai dengan dengan pendapat ahli Fiqhiyah 

yang telah menganjurkan sesuai dengan kepentingan, baik kebaikan para 

pemohon. 

Dari hasil penelitian, penulis menganalisa dua perkara dispensasi 

kawin di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2020 yaitu Penetapan Nomor 

114/Pdt.P/2020/PA.Po dan Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2020/PA.Po. Dari 

kedua penetapan tersebut penulis menyimpulkan adanya dua alasan 

diajukannya permohonan dipsensasi kawin yaitu dengan alasan , pertama 

sudah hamil dahulu ataupun sudah sering melakukan hubungan layaknya 

suami istri, kedua hubungan yang sudah demikian eratnya dan pihak laki-



58 

 
 

laki sudah melamarnaya, sehingga harus cepat-cepat dinikahkan agar tidak 

terjadi hal-hal yang dilarang agama.  

Sebelum Majelis hakim menetapkan permohonan dispensasi kawin, 

perlu menimbang fakta-fakta di dalam persidangan serta larangan 

perkawinan yang diatur dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-

undangan. Setelah memperoleh fakta-fakta didalam persidangan, apabila 

fakta-fakta tersebut dibiarkan dengan alasan belum memenuhi batas 

minimal usia untuk melangsungkan pernikahan, maka dikhawatirkan akan 

menimbulkan dampak negatif yang lebih besar. Maka dalam perkara ini 

Majelis Hakim berpedapat bahwa menghindari kemudharatan yang lebih 

besar harus dilakukan daripada menarik kemashlahatan. Dan hakim dalam 

hal ini menggunakan kaidah fiqiyah. 

Menurut kaidah ini, apabila dalam suatu perkara terlihat mafsadat 

dan maslahatnya, maka mafsadat harus di hilangan karena hal itu bisa 

menjalah kemana-mana dan menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Jadi, 

dalam perkara dispensasi pernikahan di bawah umur ini penulis 

menganalisa bahwa Majelis hakim menggunakan prinsip mashlahat dalam 

memberikan dispensasi kawin.  

Mengenai masalah penetapan dispensasi dengan perkara Nomor 

152/Pdt.P/2020/PA.Po yang sudah ditetapkan oleh majelis hakim 

Pengadilan Agama Ponorogo, manfaat yang bisa diambil adalah perkawinan 

anak dari pemohon dapat diakui oleh negara sehingga membawa 
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kemaslahatan bagi keluarga pemohon terutama calon anak dari hasil 

perkawinan tersebut. 

Oleh karena itu, hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam 

menetapkan permohonan dispensasi nikah akan melihat juga dari segi 

kemaslahatan bagi calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan 

walaupun belum mencukupi batas usia perkawinan, seperti yang sudah 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Karena di dalam teori 

mas}lah}ah ad-d}a>ru>riyat dijelaskan bahwa semua hal yang menyangkut 

kebutuhan pokok manusia membawa mas}lah}ah atau kebaikan, jadi harus 

diambil dan dilakukan. Jadi dalam menetapkan izin dispensasi nikah, hakim 

berhak untuk meninjau alasan pemohon dalam mengajukan permohonan 

perkara dispensasi nikah. jika isi permohonan telah sesuai dengan ketentuan 

dan syarat yang telah ditentukan, serta apabila pengajuan dispensasi nikah 

tersebut mendesak dan terbukti maka hakim dapat mengabulkan 

permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh pemohon agar tidak 

menimbulkan mafsadah dikemudian hari.
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN  

1. Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam menentukan 

suatu putusan yang mengandung kepastian hukum, keadilan, dan 

mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Sedangkan 

ditinjau dari Mas}lah}ah Mursalah maka pemberian dispensasi nikah 

sudah sesuai dengan tujuan dan maksudnya untuk memberikan 

kemaslahatan kepada calon suami dan istri serta menjauhkan dari 

perzinahan yang dilarang agama.  

2. Hakim dalam setiap memutuskan atau menetapkan perkara pasti 

memiliki dasar hukum dari perkara yang mempunyai alasan hukum. 

Untuk masalah dispensasi nikah ini, dasar hukum yang digunakan 

hakim adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia 

perkawinan, hakim dalam menetapkan juga berdasarkan kaidah fiqhiyah 

karena Pengadilan Agama adalah ranah orang yang beragama islam. 

Maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan 

kemungkinan terjadi hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih 

besar dari keduanya, maka keduanya perlu segera dinikahkan. Jadi 

hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah memang sesuai 

dengan prinsip maslahah.  
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B. SARAN 

1. Untuk pihak Pegadilan Agama Ponorogo, perlu adanya sosialisasi 

mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

Batas Usia Perkawinan, sehingga permohonan perkara dispensasi nikah 

dapat di minimalisir. 

2. Hakim dalam persidangan penetapan Dispensasi Nikah lebih selektif 

dalam memberikan dispensasi sehinga faktor faktor yang mengenai 

pernikahan dini kecuali dalam keadaan sangat darurat dapat 

dipersempit. 

3. Bagi masyarakat, perlu memahami lebih lanjut lagi dari tujuan kenaikan 

batas usia perkawinan tersebut, dan memahami dampak yang 

ditimbulkan dari adanya pernikahan dini. serta pemerintah secara 

serentak serius dalam menanggapi masalah pernikahan dibawah umur 

Sehingga nantinya dapat berjalan masif dan membudaya dimasyarakat.
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