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ABSTRACT
M. AKHLIS AZAMUDDIN TIFANI, Implementation Of The
Regulation Of The Supreme Court No. 5 Year 2019
Concerning Guidelines For Trialing Marriage
Dispensation Cases By Judges Of Ponorogo
Religious Courtsthe . Advisor: Dr. Ahmad Junaidi,
M.H.I
Keywords: Implementation, Regulation, Judges.
Procedure for adjudicating marital dispensation cases in
2019 is different from previous years. This is based on the
provisions of the PERMA No. 5 of 2019 concerning Guidelines
for Adjudicating Marital Dispensation Cases. This stipulation
is the basis of the judge's paradigm and operational standards
for the implementation of special hearings in cases of
dispensation of marriage. The thing that is of concern in this
study is that 96% of judges' decisions legalize marriage
dispensation applications. This fact contradicts with the spirit
of PERMA No. 5 of 2019 which seeks to minimize the number
of underage marriages. Some of these problems become the
researchers' anxiety to find out about several things including;
1) The paradigm of Ponorogo Religious Court Judges in
handling marriage dispensation cases, 2) the effectiveness of
the implementation of PERMA No. 5 of 2019 by Ponorogo
Religious Court Judges in the case of marriage dispensation.
So from some of the problems presented, two questions
emerged as the formulation of the problem; 1) What is the
paradigm of the Ponorogo Religious Court Judges in deciding
the case of marriage dispensation before and after the

stipulation of Supreme Court Regulation no. 5 years 2019 ?, 2)
How did the Ponorogo PA Judge implement PERMA NO. 5 of
2019 in resolving marital dispensation cases?
This research is a qualitative research with the type of
field research with a phenomenological approach which is
juxtaposed with a normative-empirical approach. The data
sources used are as follows; 1) Primary data sources in the
form of documents, data on applications for marriage
dispensation and the results of judges' decisions for the last 3
years and results of in-depth interviews with Ponorogo
Religious Court Judges, 2) Secondary data sources in the form
of articles, books, journals related to theory carried out by the
researcher.
From the results of the study, it can be concluded
several things as follows: 1) That the Ponorogo Religious
Court Judges used the Islamic Law Paradigm with a literalistic
style. This is marked by a tendency to the opinions of salaf
scholars and the use of mas}lah}ah theory which has not been
widely developed in its meaning. This is considered by the
Ponorogo Religious Court Judges to be relevant to the 10
principles as contained in PERMA No. 5 of 2019. 2) Judges of
the Ponorogo Religious Court can implement the PERMA No
but it has not been effective due to several obstructing factors,
including; law enforcement factors, facilities and facilities,
community factors, and socio-cultural factors.
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ABSTRAK
M. AKHLIS AZAMUDDIN TIFANI, Implementasi PERMA
No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili
Kasus Dispensasi Perkawinan Oleh Hakim
Pengadilan Agama Ponorogo.
Keywords: Implementasi, Peraturan, Hakim.
Tata cara mengadili kasus dispensasi perkawinan pada
tahun 2019 mempunyai perbedaan dari tahun-tahun
sebelumnya. Hal ini berdasarkan ketetapan Peraturan
Mahkamah Agung No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman
Mengadili Kasus Disepensasi Perkawinan. Ketetapan ini
adalah dasar dari paradigma hakim dan standar operasional
pelaksanaan sidang khusus dalam kasus dispensasi perkawinan.
Hal yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah bahwa
96% putusan Hakim yang melegalkan permohonan dispensasi
perkawinan. Fakta tersebut bertolak belakang dengan spirit
PERMA No. 5 tahun 2019 yang berusaha untuk meminimalisir
jumlah perkawinan di bawah umur. Beberapa permasalahan
tersebut menjadi kegelisahan peneliti untuk mencari tahu
tentang beberapa hal diantaranya; 1) paradigma hakim PA
Ponorogo dalam menangani kasus dispensasi perkawinan, 2)
efektivitas implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 oleh
Hakim PA Ponorogo dalam kasus dispensasi perkawinan.
Maka dari bebereapa permasalahan yang disampaikan,
muncul dua pertanyaan sebagai rumusan masalah; 1)
Bagaimanakah paradigma Hakim Pengadilan Agama Ponorogo
dalam memutus perkara dispensasi perkawinan sebelum dan
sesudah ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 5
tahun 2019? 2) Bagaimanakah Hakim PA Ponorogo

mengimplementasikan PERMA NO. 5 tahun 2019 dalam
menyelesaikan kasus dispensasi perkawinan?
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis
penelitian field research dengan pendekatan fenomenologi
yang disandingkan dengan pendekatan normative –empiris.
Adapun sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut; 1)
Sumber data Primer berupa dokumen, data permohonan
dispensasi perkawinan dan hasil putusan hakim selama 3 tahun
terakhir dan hasil wawancara mendalam dengan Hakim PA
Ponorogo, 2) Sumber data sekunder berupa artikel-artikel,
buku-buku, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan teori yang
diusung oleh peneliti.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal
sebagai berikut: 1) Bahwa Hakim PA Ponorogo menggunakan
Paradigma Hukum Islam dengan corak literalistic. Hal ini
ditandai dengan adanya kecenderungan kepada pendapat
ulama’ salaf dan penggunaan teori mas}lah}ah yang belum
banyak dikembangkan pemaknaannya. Ini dipandang oleh
Hakim PA Ponorogo telah relevan dengan 10 asas sebagaimana
termuat dalam PERMA No. 5 Tahun 2019. 2) Hakim
Pengadilan Agama Ponorogo dapat mengimplementasikan
PERMA tersebut akan tetapi belum efektif dikarenakan
beberapa faktor yang menghalangi, diantaranya; faktor
penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat,
dan faktor sosio budaya.
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PENGESAHAN PROPOSAL

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam atas proposal
yang ditulis oleh M Akhlis Azamuddin Tifani, NIM
503180015 dengan judul “Implementasi PERMA No.5
Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Kasus Dispensasi
Perkawinan oleh Hakim Pengadilan Agama Ponorogo”
dipandang layak dan sah untuk dilanjutkan penulisannya
menjadi tesis.

PERSETUJUAN PEMBIMBING
Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses
bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh M Akhlis
Azamuddin Tifani, NIM 503180015 dengan judul
“Implementasi PERMA No.5 Tahun 2019 tentang
Pedoman Mengadili Kasus Dispensasi Perkawinan oleh
Hakim Pengadilan Agama Ponorogo”, maka tesis ini sudah
dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang
Majelis Muna>qashah Tesis.
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Pedoman Mengadili Kasus Dispensasi Perkawinan Oleh Hakim
Pengadilan Agama Ponorogo” beserta perangkat yang ada (jika
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“Implementasi PERMA No.5 Tahun 2019 tentang Pedoman
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hukum.

1

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Perkawinan

di

bawah

umur

masih

menjadi

permasalahan yang tidak pernah habis dibicarakan di negaranegara berkembang khususnya di Negara Indonesia. Banyak
faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah
umur, tradisi, ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, doktrin
agama menjadi salah satu faktor terjadinya perkawinan di
bawah umur dan dari beberapa penelitian menyebutkan bahwa
perkawinan ini menjadi sebuah tren karena lunturnya moral
value atau nilai-nilai adab dan akhlaq sehingga muncul istilah
pergaulan bebas yang umumnya terjadi pada kalangan remaja
di luar perkawinan.
Menurut

peraturan

yang

berlaku

di

Indonesia

Perkawinan di bawah umur dipandang sebagai sebuah
penyimpangan sesuai dengan apa yang tertuang dalam Pasal 7
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang
perkawinan, dinyatakan bahwa “dalam hal penyimpangan
dalam ayat (1) pasal ini (yang dimaksudkan adalah batasan
1

2

umur) dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat
lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak
wanita”,1 artinya bahwa ketika seseorang ingin melangsungkan
perkawinan dengan berbagai alasan baik hamil di luar nikah
atau karena desakan kedua orang tua dan umur belum
mencukupi menurut undang-undang maka orang tua dari pihak
pria atau wanita mengajukan dispensasi perkawinan kepada
pengadilan untuk selanjutnya hakim akan memberikan
dispensasi kepada pemohon. Idealnya pertimbangan hakim
dalam penetapan dispensasi perkawinan dibawah umur
haruslah sesuai dengan Undang –undang perkawinan No 1
tahun 1974 Jo.Undang-undang No.

16 dan Peraturan

Mahkamah Agung No. 5 tahun 2019.2
Pada awalnya Pemberlakuan UU NO. 16 tahun 2019
menjadi sebuah ekspektasi dalam meminimalisir perkawinan
usia dini di Indonesia yang sebelumnya massif dilakukan, akan
tetapi munculnya salah satu pasal tentang dispensasi kawin
yang telah disampaikan diatas seolah mematahkan ekspektasi

1
2

Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974.

Mohammad Kamil Ardiansyah, Pembaharuan Hukum oleh
Mahkamah Agung dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata di
Indonesia, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 14 No. 2, (Juli 2020), 379.
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tersebut,3
menjadi

pada akhirnya dispensasi perkawinan seperti
‘buah

simalakama’

karena

seolah-olah

segala

perubahan terhadap batasan umur yang tertera dalam UU No.
16 Tahun 2019 terkesan sia-sia jika akhirnya anak dibawah
umur bisa melangsungkan perkawinan secara legal dengan
adanya dispensasi dari hakim. Maka bisa dilihat faktanya
bahwa pengajuan permohonan dispensasi perkawinan di
seluruh Indonesia mengalami kenaikan yang sangat signifikan. 4
Peningkatan perkara permohonan dispensasi kawin ini
haruslah disikapi secara bijak oleh para hakim dengan
pertimbangan dan keputusan yang berlandaskan kepada alasanalasan yang diajukan dan juga dampak yang mungkin terjadi
apabila dispensasi dikabulkan. Beberapa ahli dalam bidang
perkawinan di bawah umur menyatakan bahwa perkawinan
yang dilakukan sebelum waktunya atau masih di bawah umur,
maka akan membawa dampak yang berbahaya bagi anak
tersebut, lain dari pada itu dalam beberapa penelitian
Mughniatul Ilma, “Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan
Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU NO. 16 Tahun 2019” AlManhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 2 (Tahun 2020): 137.
3

4

Sonny Dewi Judiasih, Susiolowati S. Dajaan, Bambang Daru
Nugroho, Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin dengan Upaya
Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum
Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad, Vol: 3, (Juni, 2020), 203.
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menyampaikan bahwa perkawinan di bawah umur akan
berdampak terhadap perkembangan pendidikan, kesehatan,
ekonomi bukan hanya skala daerah bahkan bisa berpengaruh
terhadap skala nasional.5 Kepala Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional Surya Chandra Surapaty
menyatakan bahwa ketika seorang wanita kawin atau menikah
pada usia dini dan menjadi ibu muda yang mana pada saat itu
mempunyai leher rahim yang masih sensitif mempunyai resiko
tinggi untuk terkena kanker leher rahim yang di kemudian hari
yang akhirnya akan berakibat kepada keselamatan wanita/ ibu
muda tersebut.6 Contoh lain yang berkenaan tentang kehidupan
bermasyarakat dan bernegara, disampaikan oleh Bapak Inang
Winarso mantan direktur Perkumpulan Keluarga Berencana
Indonesia menyampaikan bahwa perkawinan di usia anak akan
memperpanjang usia reproduksi perempuan yang nantinya
akan meningkatkan peluang perempuan untuk lebih sering
hamil, nantinya akan berakibat pertumbuhan penduduk yang

5

Mahkamah agung Republik Indonesia bersama Indonesia Judicial
Research Society (IJRS), Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan
Dispensasi Kawin (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020), 10-17.
Mubasyaroh, “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan
Dampaknya bagi Pelakunya.”Jurnal Yudisia, volume 7, Nomor 2
(Desember 2016): 404.
6

5

tidak terkendali yang berimbas kepada kesulitan negara dalam
meningkatkan kualitas penduduknya. 7
Peran

Hakim

dalam

memutuskan

permohonan

dispensasi kawin juga menjadi salah satu faktor terhadap
meningkatnya perkawinan di bawah umur yang terjadi, karena
memang dikabulkan dan ditolaknya permohonan dispensasi
perkawinan tersebut sepenuhnya kembali pada putusan hakim
yang memang hal demikian adalah wewenang seorang hakim.
Hakim haruslah memiliki Legal reasoning dalam menolak atau
mengabulkan sebuah permohonan dispensasi perkawinan, serta
memiliki sebuah wewenang untuk memutus suatu perkara
dengan

Ijtihad

yang

dilakukannya,

tapi

tidak

berarti

keputusannya hanyalah berdasar dan berlandaskan intuisinya
semata,

seorang

hakim

juga

harus

berpedoman

dan

mendasarkan keputusannya terhadap peraturan legal formil
yang ada. Demikianlah kenapa seorang hakim tidak hanya
sekedar menjadi LaBouche de la loi,8 sekedar menjadi corong
undang-undang yang artinya hanya memutus berdasarkan

7

Ibid.

Tata Wijayanta, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan
Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan
Niaga”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 2 (Mei 2020), 217.
8

6

peraturan yang berlaku tanpa mendasarkan keputusannya
dengan fakta-fakta sosial yang terjadi.
Peraturan Mahkamah Agung No. 5 tahun 2019 yang
mengiringi berjalannya UU Perkawinan No. 16 tahun 2019
menjadi sebuah pembeda dalam penanganan permohonan
dispensasi

perkawinan.

Sebelum

ditetapkannya

UU

Perkawinan No.16 tahun 2019 Jo.Peraturan Mahkamah Agung
No. 5 tahun 2019. Penyelesaian kasus dispensasi perkawinan
oleh hakim berlandaskan UU Perkawinan No.1 tahun 1974 dan
KHI belum memberikan petunjuk dan persyaratan yang rigit
dan detail. Sehingga dalam praktiknya ketika diajukan
permohonan dispensasi kawin sebelum ditetapkannya PERMA
No. 5 tahun 2019 yang diperuntukkan sebagai petunjuk untuk
hakim, hal demikian menjadi sebuah perkara dan masalah yang
dilematis, disatu sisi sebagai lembaga yudikatif yang harus
menegakkan hukum, disisi lain terbentur dengan fakta “mau
tak mau harus menikah”. Jika hal demikian terjadi maka hakim
lebih

cenderung

berpedoman

pada

adigum

mengutamakan Maslah}ah dan menghindari

“lebih

mudharat”,

mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan dipandang

7

lebih memiliki kemaslahatan daripada menolaknya yang
nantinya menimbulkan suatu kemudharatan.9
Setelah ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung No.
5 tahun 2019 dan diterbitkannya buku saku pedoman mengadili
permohonan dispensasi kawin yang berisi gambaran-gambaran
tentang akibat perkawinan di bawah umur, petunjuk mengadili,
arahan serta syarat-syarat permohonan dispensasi perkawinan,
maka diharapkan paradigma hakim yang berpandangan bahwa
mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan adalah lebih
bermaslahat dari pada mudharat yang ditimbulkannya akan
lebih berhati-hati dan difikirkan kembali.10 Misi besarnya
adalah

untuk

meminimalisir

dan

mengurangi

jumlah

perkawinan di bawah umur di Indonesia untuk mencetak SDM
yang berkualitas dan berdaya saing, sesuai dengan apa yang
tertuang dalam STRANAS PPA.11
9
Bagya Agung Prabowo, “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan
Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan
Agama Bantul”. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, No. 2 Volume. 20
(April 2013), 305.
10
Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Indonesia
Judicial Research Society (IJRS), Buku Saku Pedoman Mengadili
Permohonan Dispensasi Kawin, 2.
11
Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas),
Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Jakarta: bappenas, 2020),
45.
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Faktanya, walaupun peraturan dan persyaratan lebih
rigit dan detail permohonan dispensasi perkawinan tetap saja
meningkat, bahkan pasca revsi UU perkawinan No. 1 tahun
1974 menjadi UU No. 16 tahun 2019 Jo. PERMA No. 5 tahun
2019 tingkat permohonan dispensasi perkawinan mencapai
puncak

tertinggi

dibandingkan

dengan

tahun-tahun

sebelumnya. Pengadilan Agama Ponorogo adalah salah satu
badan peradilan di Jawa Timur dengan mayoritas kasus
perceraian yang ditanganinya dan kasus dispensasi perkawinan
berada di peringkat kedua setelahnya.. Data di Pengadilan
Agama Ponorogo menunjukkan bahwa kasus permohonan
dispensasi perkawinan meningkat seiring dengan ditetapkannya
UU Perkawinan No. 16 tahun 2019 Jo. PERMA No. 5 tahun
2019, berikut data detailnya:
Rekap Permohonan Dispensasi Perkawinan 3 tahun terakhir
No

Tahun Jumlah Perkara Masuk

1

2018

2
3

78
Prosentase
97
2019
Prosentase
242
2020
Prosentase
keterangan

Jenis Putusan
Dicabut Dikabulkan Ditolak Tidak Diterima Digugurkan Dicoret dari register Belum Diputus
1
72
4
0
0
1
0
1.29% 92.30% 5.13%
0%
0%
1.29%
0%
1
93
1
0
0
1
1
1.03% 95.90% 1.03%
0%
0%
1.03%
1.03%
4
234
0
1
1
0
0
1.65% 96.70%
0%
0.41%
0.41%
0%
0%
naik
naik
turun
naik
naik
turun
turun

Data ini diambil dan direkap dari Laporan Perkara
Pengadilan Agama Ponorogo selama kurun waktu 3 tahun

9

terakhir, yaitu pada tahun 2018, 2019, dan 2020.12 Hal ini
dilakukan untuk mengetahui perbedaan antara hasil keputusan
hakim setelah ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung NO.
5 tahun 2019 dan sebelum penetapannya. Putusan hakim dalam
permohonan dispensasi perkawinan sendiri dibagi menjadi 7
macam, diantaranya; dicabut, dikabulkan, ditolak, tidak
diterima, digugurkan, dicoret dari register, dan belum diputus
Perkara dicabut artinya perkara atau permohonan
dispensasi perkawinan

dicabut oleh

pemohon

setelah

registrasi pada tahun 2020 mengalami peningkatan. Pada tahun
2019, 1,03% permohonan dispensasi perkawinan dicabut
selanjutnya pada tahun 2020 meningkat sebesar 1,65% dari
seluruh perkara permohonan dispensasi perkawinan. Hal yang
menarik dan patut menjadi perhatian adalah hasil putusan
hakim yang mengabulkan perkara permohonan dispensasi
perkawinan dimana keputusan tersebut meningkat setiap
tahunnya. Pada tahun 2018 terdapat 78 permohonan yang
diajukan dan 92% perkara dikabulkan, tahun 2019 jumlah
perkara meningkat menjadi 97 dengan 95% permohonan
dispensasi perkawinan dikabulkan. Tak jauh berbeda pada
12

PA
Ponorogo,
https://www.paponorogo.go.id/transparansi/laporan-perkara/jenis-perkara, diakses pada
tanggal 2 Februari 2021 pukul 09.00 WIB.
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tahun 2020 setelah revisi UU Perkawinan dan ditetapkannya
Peraturan Mahkamah Agung No. 5 tahun 2019 dari 242
permohonan dispensasi perkawinan, 96,7% permohonan
tersebut dikabulkan. Sehingga dari data tersebut muncul sebuah
pertanyaan,

sejauh

manakah

Hakim

PA

Ponorogo

mengimplementasikan PERMA No. 5 tahun 2019 dalam
putusannya,

melihat

bahwa

mayoritas

putusan

hakim

mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan, karena
dengan dikabulkannya permohonan tersebut seolah antara
tujuan besar yang disampaikan diawal berkontradiksi dengan
fakta yang terjadi di lapangan.
Fakta dan kejadian inilah yang menurut peneliti perlu
menjadi perhatian dan menarik untuk dibahas dan diteliti.
Beberapa hal yang menurut peneliti perlu untuk didalami dan
diteliti antara lain; berkenaan tentang paradigm Hakim PA
Ponorogo dalam memutus kasus dispensasi perkawinan,
adakah perbedaan sebelum dan sesudah ditetapkannya PERMA
No. 5 tahun 2019? Serta Bagaimanakah Hakim PA Ponorogo
mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung No.5
tahun 2019 dalam kasus dispensasi perkawinan? Jikalau
memang telah terlaksana, apakah terlaksana secara maksimal
ataukah masih ada kendala di dalamnya? Dan jikalau belum,
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adakah

hal-hal

atau

faktor

penghalang

dalam

pengimplementasian peraturan tersebut. Beberapa pertanyaan
tersebut dilihat sebagai hal yang menarik karena melihat bahwa
hakim harus menyelaraskan antara legal reasoning yang
menjadi landasan dalam memutus dengan sepuluh Asas-asas
dalam mengadili kasus dispensasi perkawinan yang terdapat
dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut. Belum lagi hasil
dari

pertanyaan-pertanyaan

diatas

dianalisis

dengan

berlandaskan legal formil atau Undang-undang yang telah
ditetapkan, sehingga selanjutnya dapat diperolah hasil apakah
peraturan tersebut efektif berjalan seperti visi dan misinya dan
apabila

belum,

adakah

penyebab

atau

faktor

yang

mengakibatkan peraturan tersebut belum berjalan secara
efektif. Selanjutnya menurut hemat penulis hal ini juga
menarik jika dianalisis dengan teori maslah}ah karena memang
pembahasan ini tidak jauh dan tidak akan bisa dipisahkan
dengan dasar-dasar hukum Islam yang ada di Pengadilan
Agama ataupun Mahkamah Agung itu sendiri. Pada akhirnya
hasil dari penelitian ini dapat menjadi interpretasi tentang pola
pikir paradigma hakim dalam memutus kasus dispensasi
perkawinan khususnya di PA Ponorogo dan menginterpretasi
tentang efektifitas PERMA.No. 5 Tahun 2019 dalam memutus
perkara dispensasi perkawinan di PA Ponorogo. Maka dengan
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beberapa alasan diatas peneliti mengusung sebuah judul
“IMPLEMENTASI
TENTANG

PERMA

PEDOMAN

DISPENSASI

NO.

5

TAHUN

MENGADILI

PERKAWINAN

OLEH

2019

KASUS
HAKIM

PENGADILAN AGAMA PONOROGO”.

A. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah paradigma Hakim Pengadilan Agama
Ponorogo dalam memutus perkara dispensasi perkawinan
sebelum dan sesudah ditetapkannya Peraturan Mahkamah
Agung No.5 tahun 2019?
2. Bagaimanakah

Hakim

PA

Ponorogo

mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung No. 5
tahun 2019 dalam menyelesaikan kasus dispensasi
perkawinan ?

B. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian
terhadap implementasi Peraturan Mahkamah Agung No.5
Tahun 2019 tentang pedoman mengadili kasus dispensasi
perkawinan oleh Hakim Pengadilan Agama Ponorogo adalah:
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1. Sebagai interpretasi hakim-hakim Pengadilan Agama
terkait pengimplementasian Peraturan Mahkamah Agung
No. 5 Tahun 2019.
2. Untuk memberikan tambahan wawasan keilmuan bagi
mahasiswa dalam bidang hukum khususnya dalam perkara
Dispensasi Perkawinan dan pengimplementasian Peraturan
Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman
Mengadili Kasus Dispensasi Perkawinan.
3. Untuk mendeskripsikan perbedaan paradigma hakim
sebelum dan setelah ditetapkannya PERMA No. 5 tahun
2019 dalam memutus perkara dispensasi perkawinan.

C. Manfaat Penelitian
Adapun hasil dari penelitian terhadap implementasi
Peraturan Mahkamah Agung No.5 Tahun 2019 tentang
pedoman mengadili kasus dispensasi perkawinan oleh Hakim
Pengadilan Agama Ponorogo diharapkan dapat bermanfaat
sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis:
a. Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat
bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan
ilmu

hukum

khususnya,

memberikan

sumbangsih
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menambah dan memperkaya hazanah ilmu pengetahuan
tentang

segala

hal

tentang

bagaimana

hakim

mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung No.5
Tahun 2019 dalam kasus dispensasi perkawinan pasca
revis UU Perkawinan.
b. Selanjutnya penelitian ini dapat digunakan sebagai
referensi bagi peneliti selanjutnya, terkhusus bagi peneliti
yang ingin meneliti terkait implementasi Peraturan
Mahkamah Agung No.5 tahun 2019 pasca revisi UU
Perkawinan.
2. Manfaat Praktis.
a. Memberikan kontribusi pemikiran dan pengetahuan serta
pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara
dispensasi

perkawinan

dan

bagi

segenap

elemen

masyarakat untuk andil turut serta dan memikirkan perihal
dispensasi perkawinan dengan segala resikonya terkhusus
masyarakat di wiliayah Ponorogo.
b. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan penjelasan dan
menambah hazanah keilmuan bagi segenap pelajar
khususnya dalam bidang hukum tentang bagaimana hakim
mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung No. 5
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tahun 2019 dalam putusannya terhadap kasus dispensasi
perkawinan.
c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat merepresentasikan
tentang apa yang dialami oleh hakim yang menangani
kasus

dispensasi

bagaimanakah

perkawinan
hakim

mengimplementasikan

di

lapangan,

menyelaraskan

putusannya

dengan

dan
dan

Peraturan

Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019. Selanjutnya hakim
memberikan ide-ide dalam penanganan kasus dispensasi
perkawinan yang marak terjadi remaja ini.

D. Penelitian Terdahulu
Kajian berkenaan tentang Dispensasi Perkawinan Pasca
Revisi UU Perkawinan khususunya dalam pengimplementasian
Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 merupakan
salah satu penelitian baru dan dalam penulusurannya, peneliti
belum menemukan bahasan sebelumnya seputar permasalahan
ini.

Sehingga

peneliti

belum

menemukan

pembahasan

sebelumnya seputar Dispensasi Perkawinan Pasca Revisi UU
Perkawinan tepatnya dalam Pengimplementasian Peraturan
Mahkamah Agung No. 5 tahun 2019 tentang proses mengadili
kasus dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Ponorogo.
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Akan tetapi ada beberapa pembahasan dalam jurnal dan
buku terkait keadaan Dispensasi Perkawinan Pasca Revisi UU
Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung No.5 tahun 2019
tentang proses mengadili kasus dispensasi perkawinan oleh
hakim pengadilan agama. Pertama dalam jurnal Al-Manhaj:
Jurnal Hukum dan Pranata Sosial yang ditulis oleh
Mughniatul Ilma dengan pembahasannya berjudul Regulasi
Dispensasi Dalam Penguatan Usia Kawin Bagi Anak Pasca
Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019. Salah satu pembahasan di
dalamnya terkait Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun
2019 adalah memang bahwa peraturan ini sangatlah detail
dalam setiap tahapannya akan tetapi Penetapan Peraturan
tersebut masih menyisakan problematika yang menjadi pemicu
banyaknya kasus Dispensasi Perkawinan yang dikabulkan.
Penelitian yang dilakukan oleh Mughniatul Ilma adalah
Penelitian dengan Metode

Normatif-Empiris yang artinya

adalah menggabungkan antara pendekatan hukum normatif
dengan menambahkan beberapa unsur-unsur empiris, dalam
kasus ini peneliti menjelaskan bahwa regulasi yang ditetapkan
terkait dispensasi perkawinan masih mempunyai sebuah
klausul yang multitafsir sehingga hal tersebut berpengaruh
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terhadap maraknya kasus dispensasi perkawinan pasca revisi
UU Perkawinan.13
Kedua adalah sebuah buku yang diterbitkan oleh
Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bekerjasama
dengan Indonesian Judicial Research Society (IJRS) dengan
judul “Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi
Kawin”.

Buku

bagaimanakah

ini

menjelaskan

seharusnya

seorang

secara
hakim

detail

tentang

menjalankan

tugasnya dalam menghakimi kasus dispensasi perkawinan,
tentang bagaimanakah seorang hakim mengatur pola fikirnya
dalam memutus kasus dispensasi perkawinan. Pembahasan di
dalamnya disertai dengan contoh-contoh kasus dispensasi
perkawinan yang real dengan berbagai bentuknya di Lembagalembaga Peradilan yang ada di Indonesia. 14

Mughniatul Ilma, “Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Usia
Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No.6 tahun 2019”, Jurnal Hukum dan
Pranata Sosial Islam, Vol. 2 (2), (Juli-Desember 2020), 151.
13

14

Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Indonesia
Judicial Research Society (IJRS), Buku Saku Pedoman Mengadili
Permohonan Dispensasi Kawin.
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E. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Dalam pembahasan tesis ini peneliti menggunakan
penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field
reseach) yang menyandingkan pendekatan fenomenologis dan
juga pendekatan normatif-empiris.
2. Pendekatan Penelitian
Seperti yang ditulis sebelumnya bahwa pendekatan
yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
fenomenologi yang disandingkan dengan pendekatan normatifempiris. Pendekatan fenomenologis digunakan sebagai alat
untuk mengetahui fenomena yang terjadi yaitu tentang
meningkatnya

permohonan

dispensasi

perkawinan

dan

kebijakan putusan Hakim PA Ponorogo terhadap permohonan
tersebut setelah ditetapkannya PERMA No. 5 Tahun 2019 dan
ditulisnya

Buku

Pedoman

Hakim

mengadili

Kasus

Permohonan Dispensasi Perkawinan. Sedangkan pendekatan
normatif-empiris digunakan untuk mengetahui sejauh mana
PERMA NO.5 Tahun 2019 diimplementasikan oleh Hakim PA
Ponorogo karena deskripsi dari pendekatan ini adalah
penggabungan

antara

penelitian

hukum

murni

dengan

penelitian hukum sosiologis, maksudnya adalah sebuah
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penelitian yang berfokus terhadap implementasi ketentuan
hukum normatif yang ada, dalam penelitian ini yang
dimaksudkan adalah implementasi Peraturan Mahkamah
Agung No.5 tahun 2019 di Pengadilan Agama Ponorogo. 15
3. Lokasi Penelitian
Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian
adalah Pengadilan Agama Ponorogo, Penulis memilih lokasi
tersebut karena Pengadilan tersebut mempunyai kewenangan
untuk menangani perkara permohonan dispensasi perkawinan
dan juga berdasarkan data yang ditemukan oleh penulis bahwa
kasus dispensasi perkawinan yang terjadi di PA Ponorogo
merupakan salah satu kasus tertinggi di karisidenan Madiun
dalam rentang waktu bulan Januari-Desember 2020 dibanding
dengan tahun-tahun sebelumnya.
4. Data dan Sumber Data
Setiap penelitian memerlukan data, karena data
merupakan sumber informasi yang memberikan gambaran
utama

tentang

ada

tidaknya

masalah

yang

akan

Lihat Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif
dan Empiris.” Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 No. (JanuariMaret 2014), 28-29.
15
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diteliti.16Adapun sumber data disini dibagi menjadi dua
macam, yaitu sumber data primer (primary data) dan data
sekunder (secondary data).
a. Sumber data primer: Data primer adalah data yang
diperoleh secara langsung dari tempat penelitian itu yaitu
dokumen-dokumen terkait kasus dispensasi nikah di PA
Ponorogo dan wawancara yang dilakukan dengan Hakim
di Pengadilan Agama Ponorogo.
b. Sumber data sekunder: Data sekunder adalah data yang
mendukung terkait faktor-faktor penyebab meningkatnya
dispensasi perkawinan dan teori efektivitas hukum baik
berupa artikel, buku-buku, majalah yang berkaitan dengan
perkara tersebut.
5. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat
penting dalam penelitian, karena seorang peneliti harus
terampil dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data
yang valid.Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis
dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam

16

Afifudin dan Beni Ahmad Sarbani, Metodologi penelitian
Kualitatif, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), 117.
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penelitian ini digunakan dua teknik pengumpulan data yang
mendukung dalam pengumpulan data meliputi:
a. Wawancara
Penelitian ini adalah perpaduan antara penelitian
fenomenologi

dan

penelitian

notmatif-empiris.

Dalam

penelitian fenomenologi ini peneliti melakukan wawancara
secara mendalam terhadap seorang hakim senior PA Ponorogo,
Bapak H. Drs. Misnan Maulana, yang mana beliau terjun
langsung dalam penanganan dan penetapan kasus dispensasi
perkawinan sebelum dan sesudah revisi Undang-Undang
Perkawinan .
b. Dokumentasi
Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan
untuk mendapatkan data-data berupa berkas perkara dan
penetapan di Pengadilan Agama Ponorogo tentang dispensasi
perkawinan, sarana prasarana dan lain-lain. Disini peneliti
mendapatkan data secara online atau virtual melalui situs resmi
Pengadilan Agama Ponorogo yang memang sudah terbuka
untuk umum. Peneliti mengumpulkan data perkara dan putusan
kasus permohonan dispensasi perkawinan dalam kurun waktu
2018-2020, untuk membandingkan antara putusan sebelum
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ditetapkannya PERMA No. 5 tahun 2019 dan setelah
ditetapkannya peraturan tersebut.
6. Teknik Pengolahan Data
Dalam pembahasan penelitian ini penulis menggunakan
Teknik pengolahan data sebagai berikut:
a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali semua data yang telah
diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbatasan,
kejelasan arti, kesesuaian, keselarasan, dan keseragaman
satuan kelompok data.
b. Organizing yaitu meyusun dan mensistematiskan data-data
yang diperoleh dalam rangka paparan yang sudah
diencanakan sebelumnya (yang relevan dengan rumusan
masalah).
c. Penemuan hasil riset yaitu melakukan analisa lanjutan
terhadap hasil pengorganisasian dengan menggunakan
kaidah-kaidah, teori dan lain sebagainya. Sehingga
diperoleh kesimpulan-kesimpulan tertentu yang sejalan
dengan rumusan masalah yang ada.
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7. Teknik Analisa Data
Analisa data yang digunakan Penulis dalam menyusun
proposal ini adalah dengan metode induktif.17 Pada penelitian
ini akan dilihat pendapat-pendapat para hakim PA Ponorogo
yang merupakan sumber data primer penelitian ini terkait
dengan keadaan permohonan Dispensasi Perkawinan pasca
revisi UU Perkawinan dan tentang bagaimana dan sejauh mana
seorang Hakim mengimplementasikan Peraturan Mahkamah
Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Kasus
Dispensasi Perkawinan dalam putusannya. Bukan hanya
pandangan hakim tentang ha-hal yang disampaikan diatas saja,
penulis akan meneliti ide-ide dan gagasan serta pandangan
hakim dalam mengimplementasikan Peraturan tersebut dalam
putusannya.
F. Sistematika Penulisan
Sistematika dalam pembahasan ini terdiri dari lima bab
dengan tiap-tiap bab terdiri dari sub bab yang saling terkait

17

Metode Induktif adalah metode penelitian dengan menguraikan
dan mendeskripsikan fakta-fakta, selanjutnya dirumuskan menjadi suatu
kesimpulan. Laporan Penelitian Penggunaan Pendekatan Deduktif-Induktif
serta Latihan Secara Runtut Untuk Meningkatkan Kualitas Proses
Pembelajaran Metodologi Penelitian Di Jurusan Biologi Universitas
Negeri Padang, Universitas Negeri padang, 2000, 12.
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sehingga dapat membentuk suatu susunan pembahasan sebagai
berikut:
Bab I

: PENDAHULUAN
Bab ini merupakan ilustrasi tesis secara
keseluruhan. Dalam bab ini berisi tentang latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, metodologi
penelitia dan juga sistematika pembahasan
penelitian yang akan ditulis. Pada bab ini
pembaca

diharapkan

dapat

memperoleh

gambaran umum tentang isi tesis.
Bab II

: TEORI ANALISIS PARADIGMA HAKIM
PA PONOROGO DAN IMPLEMENTASI
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO.
5 TAHUN 2019 DI PA PONOROGO
Dalam bab ini menjelaskan bebereapa hal terkait
dengan

teori-teori

yang

berhubungan

erat

dengan kasus yang terjadi. Penyampaian ini
disampaikan sebagai pijakan dasar teori analisis
dalam tesis ini, diantara teori yang disampaiakan
adalah teori Paradigma Hukum Islam, PERMA
No. 5 tahun 2019 itu sendiri sebagai alat ukur
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sejauh

mana

hakim

mengamalkan

dan

mengimplementasikan pasal-pasalnya, dan yang
terakhir adalah teori efektivitas hukum sebagai
alat analisis sejau mana implementasi seorang
hakim dalam peraturan ini dan apakah sudah
efektif?
Bab III

: PENGADILAN AGAMA PONOROGO
DAN

PERAN

AGAMA

HAKIM
PONOROGO

MENANGANI

KASUS

PENGADILAN
DALAM
DISPENSASI

PERKAWINAN
Bab ini membahas seputar sejarah Pengadilan
Agama Ponorogo dan beberapa pembahasan
terkait profil Penadilan Agama Ponorogo, serta
pembahasan seputar Hakim Pengadilan Agama
Ponorogo dilanjutkan dengan penjabaran hasil
data wawancara dengan sumber-sumber yang
telah ditentukan.
Bab IV

:

PARADIGMA

HAKIM

PENGADILAN

AGAMA PONOROGO DALAM MENGADILI
KASUS DISPENSASI PERKAWINAN DAN
IMPLEMENTASI

SERTA

EFEKTIVITAS
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PERMA NO. 5 TAHUN 2019 OLEH HAKIM PA
PONOROGO

Bab

ini

paradigma

menyampaikan
Hakim

tentang

sebelum

dan

analisa
sesudah

penetapan PERMA No. 5 tahun 2019 dan juga
analisa implementasi serta efektivitas PERMA
No.5 tahun 2019 yang diusahakan oleh Hakim
PA Ponorogo sehingga akhirnya dapat diambil
kesimpulan bagaimanakah paradigma Hakim PA
dan

bagaimanakah

peraturan

tersebut

yang

pengimplementasian
berkaitan

dengan

dispensasi perkawinan dan putusan Hakim PA
Ponorogo.dan hasil yang didapatkan paparan
wawancara dari Hakim yang terjun langsung
menangani

kasus

Dispensasi

Perkawinan.

Paparan wawancara berfokus tentang bagaimana
seorang hakim mengimplementasikan Peraturan
baru

tentang

pedoman

mengadili

kasus

Dispesnsasi Perkawinan dalam putusannya serta
tentang perbedaan putusan sebelum dan sesudah
adanya Peraturan baru tersebut. Wawancara juga
akan membahas seputar kendala-kendala yang
dialami

oleh

Hakim

Anak

dalam
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pengimplementasian Peraturan Baru tentang
Pedoman

mengadili

Perkawinan. Setelah

kasus

Dispensasi

penyampaian seputar

wawancara dengan Hakim, maka akan ditulis
sebuah ringkasan dalam Sub bab yang berisi
tentang point-point penting wawancara yang
berkenaan

tentang

pengimplementasian

peraturan tersebut oleh Hakim di PA Ponorogo.
BAB V

: PENUTUP
Bab ini merupakan bab terakhir dari semua
rangkaian pembahasan dari bab satu sampai bab
empat. Bab ini dimaksudkan untuk memudahkan
pembaca memahami intisari penelitian yang
berisi

kesimpulan

dari

pembahasan

yang

menjadi jawaban dari pokok masalah yang
dirumuskan serta memuat saran-saran sebagai
solusi berupa kontribusi pemikiran penulis
terhadap permasalahan yang dibahas.
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BAB II
TEORI ANALISIS PARADIGMA HAKIM PA
PONOROGO DAN IMPLEMENTASI PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NO. 5 TAHUN 2019 DI PA
PONOROGO

A. Paradigma Hukum Islam
1. Definisi Paradigma Hukum Islam
Paradigma adalah sebuah model teori ilmu pengetahuan
atau dalam pengertian lainnya adalah sebuah kerangka berpikir
seseorang dalam ilmu pengetahuan.18 Kata Paradigma ini,
seringkali orang menganggapnya remeh, dengan megkerdilkan
artinya hanya sebatas pandangan. Padahal paradigma lebih dari
sekedar itu, lebih luas dan tidak mampu diciptakan tanpa
sebuah

perenungan

yang

akhirnya

digunakan

untuk

menentukan sikap. Secara umum, paradigma diartikan sebagai
seperangkat

kepercayaan

atau

keyakinan

dasar

yang

menentukan seseorang dalam bertindak seharihari. Ada pula
yang berpandangan bahwa paradigma merupakan suatu citra

18

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, kamus Besar
Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 600
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yang fundamental dari pokok permasalahan suatu ilmu.
Paradigma

menggariskan

apa

yang

harus

dipelajari,

pernyataan-pernyataan yang seharusnya dikemukakan dan
kaidah-kaidah

mana

yang

seharusnya

diikuti

dalam

menafsirkan jawaban yang diperoleh. Dengan demikian,
paradigm ibarat sebuah jendela (mental window) yang
digunakan seseorang untuk mengamati dunia luar atau tempat
orang menjelajah dunia dengan wawasannya (world view) 19.
Egon G.

Guba berpendapat bahwa paradigma adalah

seperangkat keyakinan mendasar yang memandu tindakantindakan manusia baik dalam tindakan sehari-hari maupun
dalan penelitian ilmiah (discipline inquiry paradigm). Disciplin
inquiry paradigm adalah suatu keyakinan dasar yang digunakan
berbagai kalangan untuk mencari kebenaran realitas menjadi
suatu ilmu atau disiplin ilmu pengetahuan tertentu.20
Pengertian hukum sendiri adalah hukum sendiri
bermakna menetapkan sesuatu pada yang lain.21 Seperti

19

Mohammad Muslih, Filsafat Ilmu: kajian atas asumsi dasar,
paradigma dan kerangka teori, (Yogyakarta: Belukar, 2004), 91-2.
20

Agus Salim, Teori dan Paradigma Penelitian Sosial,
(Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), 45.
21

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, kamus Besar
Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 531.
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menetapkan haram pada khamar, atau halal pada air susu.
Sedangkan menurut istilah para ulama ushul, sebagaimana
diungkapkan Abu Zahrah adalah titah (khithab) syari' yang
berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan,
pilihan atau wadh'i" Hukum Islam adalah suatu aturan yang
ditetapakan

pokok-pokoknya

untuk

mengatur

hubungan

hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan
sesamanya, dan manusia dengan alam semestanya. Pengertian
hukum menurut para ahli yang dikutip dari Kansil dalam
bukunya “Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia”
adalah sebagai berikut:22
a. E.M. Meyers, dalam bukunya mengatakan bahwa hukum
ialah semua aturan yang mengandung pertimbangan
kesusilaan, ditujukkan kepada tingkah laku manusia dalam
masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasapenguasa Negara dalam melakukan tugasnya.
b. Leon Duguit, hukum adalah aturan tingkah laku para
anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya
pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat
sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika
22

C.S.T . Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum
Indonesia (Jakarta: balai Pustaka), 36.
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dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang
yang melakukan pelanggaran itu.
c. Immanuel Kant, menjelaskan bahwa hukuma dalah
keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas
dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan
kehendak bebas dari orang lain, menurut peraturan hukum
tentang kemerdekaan.
Pengertian selanjutnya adalah Islam, secara etimologi
Islam berasal dari kata aslama yang berakar dari kata salama.
Kata Islam merupakan bentuk mas{dar dari kata aslama yang
memiliki beberapa pengertian yang tertulis dalam Al-Qur’an,
Islam berarti damai, berserah diri, selamat dan sejahtera.
Secara terminology Islam adalah penyerahan atau pendudukan
diri secara total setiap makhluk kepada Allah SWT. Definisi
Islam sendiri menurut al-Qur’an adalah mengakui dengan lisan,
meyakini dengan hati dan berserah diri kepada Allah Azza Wa
Jalla atas semua yang telah ditentukan dan ditakdirkan sesuai
apa yang disampaikan dalam hadits yang diriwayatkan oleh
imam Muslim dari Hadits Umar R.A.23

23

No. 8.

Muslim ibn al-Hajjaj, Shahih Muslim, (Nishapur: Darul Kutub),

33

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa paradigma Hukum
Islam adalah cara pandang hukum Islam terhadap suatu kasus
yang terjadi. Tentunya hukum islam tidak akan terpisah dengan
dalil-dalil syar’i yang menjadi pijakan dan dasar dalam
menentukan sebuah hukum baik dalil-dalil yang telah
disepakati ataupun yang masih menjadi khilaf para ulama’. 24
Adapun dalil-dalil yang disepakati antara lain al-Qur’an,
Sunnah, Ijma’ dan Qiyas, sedangkan dalil-dalil syara’ yang
masih menjadi khilaf para ulama’ diantaranya istihsan,
maslahat mursalah, istishabm ‘urf, syar’u man qablana, dan
mazhab sohabi. Paradigma Hukum Islam dalam kasus
dispensasi perkawinan adalah cara pandang, atau hukum Islam
terhadap kasus dispensasi perkawinan. Bagaimana menurut
dalil-dalil yang telah disepakati ataupun dalil-dalil yang masih
menjadi perdebatan para ulama’.
2. Pandangan

Hukum

Islam

Tentang

Dispensasi

Perkawinan
Usia perkawinan seseorang adalah masa dimana
seseorang dianggap siap dan mampu baik secara fisik dan
mental untuk melaksanakan perkawinan, sedang batas minimal
24

Suparman Usman & Itang, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta:
Penerbit Laksita Indonesia, 2015),
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usia perkawinan adalah batas usia minimal laki-laki atau
perempuan

diperbolehkan

melangsungkan

perkawinan.25

Dalam fikih sendiri tidak menyebutkan secara detail berkenaan
tentang dispensasi perkawinan dan tidak pernah ada hukum
atau ketetapan tentang adanya batasan minimal usia bagi lakilaki atau perempuan untuk melangsungkan perkawinan.
Pelaksanaan perkawinan sangat erat kaitannya dengan tujuan
serta hikmah dari perkawinan itu sendiri.26 Tidak adanya
batasan usia minimal menikah dalam Islam dianggap sebagai
sebuah rahmat yang memberikan Peluang ijtiha>d

tentang

minimal usia seseorang dapat melakukan perkawinan.
Menurut Umar Said sebagaimana dikutip oleh Ali Wafa
menyatakan bahwa dalam Islam, usia atau kedewasaan tidak
termasuk dari syarat dan rukun perkawinan, sehingga batasan
usia kedewasaan untuk malakukan perkawinan termasuk
masalah ijtiha>diy. Perkawinan dianggap sah apabila telah
memenuhi syarat dan rukun. Para ulama sendiri berbeda
pendapat tentang batas usia kedewasaaan seseorang. Meskipun
hukum Islam tidak menghukumi batasan konkrit tentang
25

Ali Imron HS, Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan
Anak, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol.5, No.1, (Januari, 2011), 72.
26

Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia, (Jakarta:
Sinar Grafika, September 2003), Cet. Ke-7, 203.
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batasan minimal usia perkawinan bukan berarti Islam
memperbolehkan perkawinan di bawah umur.27 Fikih klasik
menyebutkan bahwa perkawinan usia muda disebut sebagai
nikah al-saghir yang memiliki arti literal pernikahan dengan
anak yang belum baligh. Apabila batasan kedewasaan
ditentukan dengan umur atau hitungan tahun, maka perkawinan
usia muda adalah perkawinan dibawah usia 15 tahun menurut
mayoritas ulama fikih, dan dibawah 17 atau 18 tahun menurut
Abu Hanifah.28
Mayoritas

ahli

hukum

Islam

memperbolehkan

perkawinan di bawah usia, akan tetapi tidak serta merta
diperbolehkan adanya hubungan badan dikarenakan jika terjadi
hubungan badan dan mengakibatkan bahaya bagi isteri baik
secara fisik dan psikis maka hukumnya adalah haram untuk
melakukan hubungan badan ketika terjadi perkawinan di
bawah umur. Menurut Ibn Hazm, perkawinan anak perempuan
yang masih di bawah usia hukumnya diperbolehkan, sedangkan
perkawinan anak laki-laki yang masih d bawah usia dilarang.
27
Moh. Ali Wafa, Telaah Kritis terhadap Perkawinan Usia Muda
menurut Hukum Islam, Ahkam-Jurnal Ilmu Syariah: Volume 17, Number 2,
2017, 391. Lihat juga Umar Said, Hukum Islam di Indonesia tentang
Perkawinan (Surabaya: Cempaka, 2000), 56-59
28

Ibid, 393.
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Dalam Madzhab Syafi’I mensyaratkan bahwa untuk dapat
menikahkan anak laki-laki dibawah usia harus ada mashlahat
yang didasari kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut.
Sedengkan untuk bisa menikahkan anak perempuan dibawah
usia diperlukan beberapa syarat antara lain:29
1.

Tidak ada permusuhan atau kebencian yang nyata antara
anak perempuan dengan wali mujbir-nya

2.

Tidak terdapat permusuhan atau kebencian yang nyata
antara anak perempuan dengan calon suaminya.

3.

Adanya (kesetaraan social) antara anak perempuan
dengan calon suami.

4.

Calon suami mampu member mas kawin yang pantas.

5.

Tidak dinikahkan dengan laki-laki yang mengecewakan
si anak di kemudian hari.
Pada intinya dalam fikih yang tentunya berkaitan erat

dengan Al-Qur’an dan Sunnah, tidak ada sebuah klausul atau
penentuan secara tersurat batas usia minimal seseorang boleh
atau tidaknya melangsungkan perkawinan. Sehingga kembali
lagi bahwa tidak ditentukannya batasan umur ini adalah

15Ali Imron HS, “Dispensasi Perkawinan Perspektif
Perlindungan Anak”, 74-76. Lihat juga Lihat juga Sulaiman Rasyid, Fiqh
Islam, (Jakarta: Sinar Baru Algesindo, 2002), 385
29
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sebuah rahmat dan sebuah peluang untuk melaksanakan ijtihad
dalam menentukan batasan umur untuk melangsungkan
perkawinan.
3. Teori Mas}lah}ah Sebagai Dasar Ijtiha>d
a. Pengertian Mas}lah}ah
Maslah}ah dalam secara etimologi merupakan kata
mufrad

(tunggal)

dari

al-mas}a>lih}

yang

berarti

“mendatangkan kebaikan”, dalam kamus Besar Bahasa
Indonesia kalimat al-maslah}ah terserap dalam kata “maslahat”
yang mempunyai arti sebagai sesuatu yang mendatangkan
kebaikan atau keselamatan.30 Dalam kajian ushul fiqh kata
tersebut

memiliki

pengertian

berbagai

manfaat

yang

dimaksudkan Syar’I untuk menetapkan hukum bagi seluruh
umat muslim denga tujuan untuk menjaga dan memelihara
agama, jiwa, akal fikiran, keturunan serta harta kekayaan.
Maksud selain itu adalah untuk mencegah dan menghindarkan
berbagai hal yang dapat menyebabkan seseorang melanggar

30

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa
Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Jakarta,
2008), 923.
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dari kelima kepentingan tersebut.31 Kemaslahatan

ini

merupakan sebuah metode yang digunakan oleh para ‘alim
ulama ushul

untuk menganalisa dan menetapkan hukum-

hukum yang belum tercantum secara detail dan ekspisit dalam
al-Qur’an dan al-Hadis, sedangkan aspek yang digunakan lebih
menekan ke arah maslahat secara langsung, mas}lah}ah sendiri
diterima menjadi salah satu hujjah dalam syari’at islam selama
tidak ada dalil yang tertulis dalam nas} yang menunjukkan
penolakan atasnya.32
Beberapa contoh yang dapat diambil dalam hal ini
adalah kejadian yang telah terjad berabad-abad yang lalu,
penulisan al-Qur’an yang dilakukan pada masa kekhalifahan
Abu Bakar r.a. yang disebabkan banyaknya para penghafal alQur’an yang wafat ketika perang Yamamah adalah salah satu
bentuk realisasi dari mas}lah}ah. Hal demikian dilakukan dan
dilaksanakan semata-mata untuk kemanfaatan bersama, dalam
kaidah mas}lahah hal demikian disebut mas}lah}ah mursalah
yang berarti melaksanakan sebuah kegiatan dalam cakupa

31

H.M. Hasbi Umar, Nalar Fiqh Kontemporer (Jakarta: gaung
Persada Pres, 2007), 112.
32

Abdul ahhab Khallaf, Ushul Fiqh (Jkarta Majelis Atali
Indonesiyyin li al-Dakwah al-Islamiyyah, 1973) 16.
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umum ditujukan untuk menarik manfaat dan menolak sebuah
kemudaratan.
b. Pembagian Mas}lah}ah
Konsep maslah}ah secara umum dapat diartikan bahwa
hukum harus melayani kepentingan public selama tidak
berlawanan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT.
Maslah}ah dikategorikan dalam tiga kategori; pertama adalah
maslah}ah Berdasarkan perubahannya; kedua berdasarkan
keberadaannya;

dan

ketiga

berdasarkan

kualitas

dan

kepentingannya.
Dalam segi perubahannya maslah}ah

terdapat dua

bentuk. Pertama adalah al- Mas}lah}ah as-tha>bitah dan alMas}lah}ah al-Mutaghayyirah. al- Mas}lah}ah as-tha>bitah
adalah sebuah kemaslahatan yang mempunyai sifat tetap,
sedangkan

al-Mas}lah}ah

al

mutaghayyirah

adalah

kemaslahatan yang senantiasa berubah-ubah sesuai dengan
perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. Permisalan dari
yang pertama adalah kewajiban-kewajiban dalam agama Islam
seperti

kewajiban

shalat,

puasa,

haji

dan

lain-
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lainnya.Sedangkan permisalan dari yang kedua biasanya dapat
dijumpai dalam permasalahan muamalah dan adat kebiasaan.33
Dalam hal keberadaannya dalam syariat Islam para
ulama membaginya kedalam tiga macam daintaranya alMas}lah}ah al-Mu’tabarah, al- Maslah}ah al-Mulghah, dan
al- Mas}lah}ah al-Mursalah. Al- Mas}lah}ah al-mu’tabarah
adalah sebuah kemaslahatan yang sesuai dan mendapat
dukungan dari hukum syariat dalam segala aspeknya, atau
artinya bahwa kemas}lahatan ini memiliki sebuah dalil khusus
yang mendasari bentuk dan jenisnya. Al- Maslah}ah alMulghah adalah sebuah kemaslahatan yang ditolak oleh hukum
syari’at,

hal

dini

dikarenakan

kemas}lahatan

tersebut

bertentangan dengan hukum syari’at, contohnya adalah
kemas}lahatan untuk melegalkan penjualan atau pembelian
minuman keras atau minuman yang memabukkan. Kejadian
tersebut tentunya mempunyai sebuah maslahah pagi penjual
minuman keras akan tetapi minuman keras atau miuman yang
memabukkan dalam istilah arabnya disebut sebagai khamr
adalah barang haram selanjutnya bahwa barang haram tidak
diperbolehkan untuk diperjual belikan. Kemaslahatan ini

33

A. Aziz Dahlan, ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru
Van Hoeve, 19990, 1145.
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menurut ulama’ disebut sebagai sebuah al-Maslah}ah alMulghah.34
Selanjutnya
Kemaslahatan

ini

adalah
adalah

al-Maslah}ah
sebuah

al-Mursalah.

kemaslahatan

yang

mempunyai dukungan dari beberapa inti nas} baik al-Qur’an
maupun al-Hadits akan tetapi tidak dituliskan secara terperinci
dan eksplisit, atau juga merupakan sebuah maslahah yang
memang belum tertulis dalam nas} al-Qur’an maupun al-Hadits
yang tidak menyalahi atau berlawanan dengan al-Qur’an
maupun al-Hadits.35 Dalam pengimplementasiannya ketiga
jenis

kemaslahatan

ini

mempunyai

perbedaan,

tidak

kesemuanya diterima dan diperbolehkan. Al-Mas}lah}ah alMu’tabarah menurut para ulama ushul fiqh dapat digunakan
sebagai alasan dalam menetapkan suatu hukum, karena
kemaslahatan ini dalam agama Islam termasuk dalam metode
al-Qiya>s. Begitu juga al-Maslah}ah al-Mursalah pada
prinsipnya para ulama madzhab menerima kemaslahatan ini
sebagai salah satu hujjah dan alasan dalam menetapkan hukum.
Berbeda dengan al-Maslahah al-Mulghoh, karena hal ini

34

A. Aziz Dahlan, Ensiklopedi hukum Islam, 1146.

35

A. Aziz Dahlan, Ensiklopedi hukum Islam, 1146.
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bertentangan dengan nas} maka ulama menolak kemaslahatan
ini untuk dijadikan hujjah dalam menentukan sebuah hukum.
Dalam segi kualitas dan kepentingannya para ulama
Us}u>l al-Fiqh membaginya menjadi tiga bagian, diantaranya
adalah; al-Mas}lah}ah al-Dharuriyyah, al –Mas}lah}ah alH}ajjiyyah, dan al-Mas}lah}ah al-Tah}si>niyyah.
1. Al-Mas}lah}ah
kemas}lahatan

al-D}aru>riyyah
yang

mempunyai

adalah

sebuah

hubungan

dengan

kebutuhan pokok manusia baik dunia mapun akhiratnya,
dengan kata lain bahwa kemas}lahatan ini adalah
kebutuhan yang dasar dan menyangkut terwujudnya alMas}a>lih} al-Khamsah atau kemashalahatan yang lima,
memelihara dan menjaga agama, menjaga dan memelihara
jiwa, menjaga dan memelihara akal, menjaga dan
memelihara keturunan dan yang terakhir adalah menjaga
serta memelihara harta. Apabila lima kemas}lahatan ini
hilang dari kehidupa manusia maka akan berpengaruh
terhadap rusaknya dan hancurnya diri seseorang tersebut,
sehingga tidak akan dapat menemukan keselamatan di
dunia maupun di akhirat.36

36

A. Aziz Dahlan, Ensiklopedi hukum Islam, 1109.
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2. Al-Mas}lah}ah al-H>a>jiyyah adalah kemaslahatan yang
dibutuhkan untuk membantu kemas}lahatan pokok, dalam
istilahnya kemaslahatan ini dikenal dengan kebutuhan
sekunder atau kebutuhan tambahan dari kebutuhan pokok.
Sehingga jikalahu kemaslahatan ini tidak terwujud dan
tidak terpenuhi maka tidak apa adanya, karena tidak akan
merusak dan menghancurkan diri seseorang dunia maupun
akhirat, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberi
kemudahan

dalam

kehidupan.37

Contohnya

adalah

mendirikan sekolah sebagai sarana berkumpul untuk
menuntut ilmu. Berdirinya sekolah adalah sebuah sarana
untuk berkumpul dan menuntut ilmu serta untuk
mendapatkan ilmu, akan tetapi bukan berarti ketika
sekolah tidak ada maka perkumpulan untuk menuntut ilmu
dan mendapatkannya pun tidak ada, menuntut ilmu tetap
ada dan wajib adanya, akan tetapi wujud dari sebuah
sekolah adalah sebuah sarana untuk meningkatkan kualitas
dan system dari menuntut ilmu, dan ini tidak wajib adanya.
3. Al-Maslah}ah al-Tah}si>niyyah

adalah kemaslahatan

yang bersifat pelengkap dari kemaslahatan sebelumnya.
Dalam istilah lain adalah sebuah kebutuhan yang bersifat
37

Ibid.
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komplementer

dan

menyempurnakan

digunakan

kesejahteraan

untuk

kehidupan

lebih
manusia.

Apabilah kemas}lahatan ini tidak terpenuhi, maka
kemas}lahatan dan kesejahteraan manusia terasa kurang
indah dan nikmat, namun hal tersebut tidak sampai
menimbulkan

kerusakan

dan

kehancuran

sebuah

kehidupan.38
Demikianlah beberapa landasan teori yang menjadi
dasar dari penelitian ini, teori-teori ini selanjutnya digunakan
untuk menganalisa kejadian-kejadian yang sesuai dengan fakta,
dalam hal ini peneliti berfokus kepada implementasi PERMA
No. 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili kasus dispensasi
perkawinan di PA Ponorogo. Teori pertama digunakan untuk
membaca sejauh mana pengimplemtasian peraturan tersebut di
PA Ponorogo yang akhirnya akan ditemukan sebuah hasil
bahwa pengimplementasian peraturan ini sudah maksimal, atau
masih ada kekurangan, atau ada kekurangan karena adanya
factor lain yang kurang mendukung. Teori kedua digunakan
untuk membaca apakah penerapan peraturan tersebut sesuai
dengan tujuannya sehingga bisa dikatakan bahwa peraturan

38

1998), 76.

Hamka Haq, Falsafat Ushul Fiqh (Makassar:Yayasan al-Ahkam,
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tersebut adalah sebuah peraturan yang efektif dalam kacamata
hukum. Teori ketiga yang berkaitan dengan kemas}lahatan dan
kesejahteraan

kehidupan

digunakan

untuk

menganalisa

paradigma putusan hakim dalam kasus dispensasi perkawinan,
dan adakah korelasi antara putusan hakim dan peraturan yang
berlaku dalam mewujudkan sebuah kemas}lahatan dan
kesejathteraan. Pada akhirnya dapat ditentukan dalam ranah
kemas}lahatan manakah putusan hakim tentang dispensasi
perkawinan di PA Ponorogo.
B. PERMA No. 5 Tahun 2019 Sebagai Dasar Hukum
Hakim Pengadilan Agama Dalam Memutus Kasus
Dispensasi Perkawinan.
PERMA No. 5 Tahun 2019 adalah sebuah peraturan
khusus yang dibuat oleh Mahkamah Agung sebagai bentuk
penjelasan tentang hukum acara permohonan dispensasi
perkawinan yang mana belum diatur secara detail dan elas
dalam pasal 7 UU No. 16 tahun 2019.peraturan ini mengatur
beberapa hal terkait administrasi yang harus dilengkapi oleh
pemohon, pihak yang diberi wewenang untuk mengajukan
perkara dispensasi, teknis pemeriksaan perkara, dan hal-hal
lain yang tertera di dalamnya.
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Dalam UU No. 16 tahun 2019 bahwa seseorang
diizinkan untuk melaksanakan perkawinan jika laki-laki dan
perempuan telah berumur 19 tahun. Namun bagi mereka yang
belum memenuhi persyaratan usia tersebut, maka perkawinan
dapat dilaksanakan apabila Pengadilan telah memberikan dn
mengabulkan dispensasi perkawinan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa Penetapan
Peraturan Mahkamah No. 5 tahun 2019 adalah salah satu cara
agar jalannya kasus dispensasi perkawinan dari mulai
permohonan sampai dengan turunnya putusan dapat berjalan
dengan tertib dan rapi. Adapun tujuan utama ditetapkannya
Peraturan ini adalah:
a. Menerapkan 10 asas seperti apa yang tertera dalam pasal 2
yaitu: asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup
dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas
pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat
manusia, asas non diskriminasi, asas kesetaraan gender,
asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas
kemanfaatan dan asas kepastian hukum.
b. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi
hak anak.

17
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c. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka
pencegahan perkawinan anak
d. Mengidentifikasi kemungkinan adanya paksaan yang
melatarbelakangi

pengajuan

permohonan

dispensasi

perkawinan, dan
e. Mewujudkan proses mengadili permohonan dispensasi
perkawinan yang standart di pengadilan.39
Selain tujuan dan asas yang telah ditetapkan, Peraturan
Mahkamah Agung ini juga mengatur tentang persyaratan
administrasi Dispensasi Perkawinan yang memiliki persamaan
dengan syarat-syarat administrasi sebelumnya disertai dengan
penambahan-penambahan yang dibutuhkan, beberapa syarat
tersebut antara lain; Surat Permohonan, Fotokopi KTP kedua
orang tua/wali, fotokoi Kartu Keluarga, fotokop KTP atau
Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak, fotokopi
KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calin
suami/isteri dan fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak
dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak
jikalau masih sekolah. Terdapat 6 persyaratan yang harus
39

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah
Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
(Jakarta: Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019), Bab II Pasal
3, 6.
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dipenuhi oleh pemohon dispensasi perkawinan yang mana
wajib untuk dipenuhi.40
Konsekuensi pemohon dispensasi kawin jika tidak
melengkapi persyaratan administrasi yang telah dicantumkan
maka

secara

otomatis

panitera

akan

mengembalikan

permohonan tersebut kepada pemohon untuk dilengkapi.
Sebaliknya jika persyaratan tersebut telah dipenuhi maka
pemohon

akan masuk dalam daftar register setelah

pembayaran panjar biaya perkara. Dalam hal pemohon yang
tidak mampu dapat mengajukan permohonan dispensasi
perkawinan secara cuma-cuma dalam hukum disebut sebagai
prodeo.
Permohonan dispensasi perkawinan kawin sendiri tidak
serta merta dapat diajukan oleh siapa saja, dalam Peraturan
Mahkamah Agung No.5 tahun 2019 pemohon dispensasi
perkawinan dibatasi hanya bagi:
a. Orangtua
b. Jika orang tua bercerai, tetapi kedua orang tua atau salah
satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak
berdasar putusa pengadilan;
40
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c. Jika salah satu orang meninggal dunia atau tidak diketahui
alamatnya, dispensasi kawin diajukan oleh salah satu
orang tua.
d. Wali anak jika kedua orang tua meninggal dunia atau
dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya,
e. Kuasa orang tua/wali jika orang tua/wali berhalangan,
Selain dari persyaratan administrasi yang wajib
dipenuhi oleh pemohon, seorang pemohon harus mengajukan
permohonannya kepada pengadilan yang berwenang dengan
ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
a. Pengadilan sesuai dengan agama anak apabila terdapat
perbedaan agama antara anak dan orang tua,
b. Pengadilan yang sama sesuai domili salah satu orang
tua/wali calon suami atau isteri apabila calon suami dan
isteri berusia do bawah batas usia perkawinan.
Adapun hakim yang mengadili permohonan ini adalah
seorang hakim khusus perkara dispensasi perkawinan dengan
kriteria sebagai berikut:
a. Hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak, mengikuti
pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang Perempuan
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Berhadapan dengan Hukum atau bersertifikat Sistem
Peradilan Pidana Anak atau berpengalaman mengadili
permohonan dispensasi perkawinan.
b. Jika tidak ada hakim sebagaimana tersebut di atas, maka
setiap hakim dapat mengadili permohonan dispensasi
perkawinan.41
Adapun gambaran penyelenggaraan dan pelaksanaan
persidangan adalah pada hari sidang pertama, seorang
pemohon harus dan wajib menghadirkan: a) Anak yang
dimintakan permohonan Disepensasi Perkawinan;

b) Calon

suami/Isteri; c) Orang tua/wali calon suami/isteri. Persidangan
akan ditunda oleh hakim apabila pemohon tidak hadir pada
persidangan hari pertama, hakim akan menunda persidangan
dan memanggil kembali Pemohon secara sah dan patut. Akan
tetapi jike pemohon tidak hadir juga pada hari sidang kedua,
maka permohonan dispensasi perkawinan dinyatakan “gugur”.
Apabila pada sidang hari pertama dan kedua Pemohon
tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut, maka hakim
menunda persidangan dan memerintahkan kepada Pemohon
untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut.Kehadiran
41

pihak-
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pihak tersebut tidak harus pada hari sidang yang sama.
Akan tetapi, jika dalam hari sidang ketiga, Pemohon tidak
dapat

menghadirkan

pihak-pihak

tersebut,

maka

permohonan dispensasi perkawinan dinyatakan “tidak dapat
diterima”.42
Bahasa yang digunakan oleh hakim dalam persidangan
kasus Dispensasi Perkawinan adalah bahasa dengan metode
yang mudah dimengerti oleh anak, Hakim dan Panitera juga
memakai atribut tidak resmi sejalan dengan Undang-Undang
Peradilan Anak.Dalam persidangan hakim harus memberikan
nasihat kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permohonan
tersebut diantaranya Pemohon, anak, calon suami/isteri dan
orang tua/wali calon suami/isteri. Maksud dan tujuan dari
nasehat tersebut adalah untuk memastikan Pihak-pihak tersebut
memahami risiko perkawinan yang akan dilaksanakan tersebut.
Adapun resiko-resiko yang harus disampaikan oleh hakim
antara lain:
1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak pasca
menikah;

42

2019.
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2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12
tahun;
3. Belum siapnya organ reproduksi anak;
4. Dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak; dan
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. 43
Nasihat tersebut haruslah disampaikan oleh hakim dan
menjadi perimbangan dalam penetapan, apabila seorang Hakim
tidak memberikan nasihat dalam peradilan tersebut, maka
peradilan tersebut ditetapkan “batal demi hukum”. Penetapan
ini juga berlaku apabila Hakim dalam penetapannya tidak
mendengar dan mempertimbangkan keterangan para pihak
yang bersangkutan dalam urusan ini adalah anak yang
dimintakan Dispensasi Perkawinan, calon suami/ isteri, orang
tua/ wali anak yang dimohonkan Dispensasi Perkawinan dan
orang tua/ wali calon suami/isteri.
Peraturan Mahkamah Agung No. 5 tahun 2019 juga
mewajibkan

bagi

setiap

hakim

untuk

mengidentifikasi

beberapa hal dalam pemeriksaan dalam persidangan.antara
lain:

43
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1. Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan
menyetujui rencana perkawinan.
2. Kondisi psokologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk
melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan
rumah tangga; dan
3. Paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak
dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak. 44
Seorang Hakim dalam pemeriksaan harus dan wajib
memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak dengan
beberapa kisi-kisi dan cara yang telah tertuang dalam Peraturan
Mahkamah Agung No. 5 tahun 2019. Diwajibkan dan
diharuskan bagi seorang Hakim mempelajari secara teliti dan
cermat permohonan Pemohon kasus Dispensasi Perkawinan,
memeriksa kedudukan hukum Pemohon, menggali latar
belakang dan alasan apa yang mendasari perkawinan anak,
selanjutnya

hakim

menggali

informasi

terkait

dengan

pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan. Dalam
putusannya hakim juga diharapkan memperhatikan perbedaan
usia antara anak dan calon suami/istri, selanjutnya hakim
mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/istri dan
orang tua/wali calon suami/istri. Dalam hal psikologis,
44
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sosiologis, budaya, pendidikan, dan ekonomi anak serta
orangtua hakim juga harus memperhatikan beberapa hal
tersebut, maka dianjurkan juga untuk seorang hakim meminta
rekomendasi dari psikolog, dokter, dan sejenisnya yang
berkenaan tentang beberapa hal diatas guna memperoleh hasil
yang jelas terkait apakah kepentingan terbaik untuk anak, jika
dilihat dari berbagai segi, entah psikologis, sosiologis, budaya
dan lain sebainya, sehingga akhirnya seorang hakim tidak
menyalahi dalam putusannya dan dapat memberikan putusan
yang terbaik untuk kesejahteraan anak.45
Oleh

karenanya

dalam

memeriksa

anak

yang

dimohonkan Dispensasi Perkawinan hakim dapat mendengar
keterangan anak tanpa kehadiran orang tua, atau mendengar
keteraengan anak melalui pemeriksaan komunikasi audio
visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain.
Selain dua hal tersebut Hakim harus menyarankan agar anak
dapat di dampingi oleh Pendamping dan meminta rekomendasi
dari Psiokolog atau Dokter atau lembaga lain yang berkaitan
dengan psikologi anak.

Maka sudah menjadi kewajiban

seorang hakim sebagai penegak hukum untuk menjalankan dan
mengimplementasikan seluruh Peraturan yang telah disusun
45
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sedemikian rupa oleh Mahkamah Agung tentang proses
mengadili kasus dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama.
C. Teori Efektivitas Hukum Sebagai Alat
Keberhasilan Implementasi Sebuah Peraturan.
Kata

efektif

dalam

Bahasa

Inggris

Ukur

(effective)

mempunyai arti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil
dengan baik sesuai dengan tujuan. Efektif dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia adalah suatu peraturan yang memiliki akibat
atau pengaruh dan efek dan berhasil.46 Sedang efektifitas
sendiri adalah keefektifan atau keberhasilan sesuatu yang telah
ditetapkan.Hukum dalam segi bahasa berarti suatu peraturan
yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku
bagi semua orang dalam suatu masyarakat (negara) tertentu.
Hukum juga bisa disebut sebagai peraturan atau undangundang untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat. 47
Sehingga bisa disimpulkan bahwa efektifitas hukum adalah
suatu peraturan atau undang-undang yang telah ditetapkan oleh
penguasa dan sejauh mana hal tersebut berhasil dan

46

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa
Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Jakarta,
2008), 347
47

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 531.
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berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat yang menjadi
objek hukum tersebut.
Dalam buku penerapan teori hukum pada penelitian
tesis dan desertasi dikatakan bahwa teori efektifitas hukum
adalah sebuah teori yang digunakan untuk mengkaji dan
menganalisis, sejauh mana suatu peraturan berhasil atau gagal
dalam penerapannya terhadap masyarakat.48
Fokus pembahasan dalam teori efektifitas hukum
meliputi hal-hal berikut, antara lain;
1) Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum,
2) Kegagalan dalam pelaksanaannya, dan
3) Faktor yang mempengaruhinya. 49
Pertama, Keberhasilan dalam pelaksanaan bermakna bahwa
hukum atau peraturan yang dibuat mampu dan telah mencapai
tujuan utamanya, dipatuhi dan dilaksanakan oleh segenap
instrument masyarakat sebagai subjek hukum yang melakukan,
menjalankan dan mengerjakan peraturan tersebut. Misalnya,
sebuah peraturan dalam KHI Pasal 5 tentang pencatatan
48

Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori
Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi(Jakarta:Raja Grafindo Persada,
2013), 3.
49

Ibid
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perkawinan,50

ketika ketertiban dalam perkawinan dengan

pencatatan pernikahan yang menjadi tujuan dibentuknya pasal
tersebut dapat terlaksana maka bisa dikatakan bahwa peraturan
tersebut adalah sebuah peraturan yang efektif. Selanjutnya,
Kegagalan di dalam pelaksanaan hukum mempunyai arti
bahwa peraturan atau hukum yang dibuat dan ditetapkan tidak
mencapai maksud dan tidak berhasil dalam implementasinya.
Terakhir, faktor yang mempengaruhi mempunyai artian bahwa
hal ini menelisik lebih dalam tentang beberapa hal yang
menjadi

sebab

tersebut.Sehingga

akibat
bisa

dalam
dikatakan

pelaksanaan
bahwa

faktor

hukum
yang

mempengaruhi meliputi keberhasilan dan kegagalan suatu
peraturan.51
Banyak pemikiran-pemikiran yang dikemukakan oleh
beberapa pakar keilmuan berkaitan tentang teori ini seperti

50
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Pencatatan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah
sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo
Undang-undang No. 32 Tahun 1954.
51

Darwin Sinabariba, Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum
Terhadap Pelanggaran Tata
Ruang Tentang Garis
Sempadan
Bangunan (GSB) Berbasis Nilai Keadilan, pada repository.unissula.ac.id
diakses pada tanggal 16 juni 2020 pukul 13.45 WIB,
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Bronislav Milanowski seorang antropolog52 berasal dari
Austria, Lawrence M. Friedman ahli hukum asal Amerika,
Soerjono Soekanto sosiolog dan ahli hukum adat berasal dari
Indonesia, dan beberapa peneliti sosiologi hukum Clearance J.
Dias, Howard dan Mummers, dan lain sebagainya.
Bronislaw

Malinowski

memaparkan bahwa

teori

efektifitas hukum berkaitan dengan keadaan masyarakat pada
saat peraturan tersebut ditetapkan, apakah hukum tersebut
relevan dengan keadaan masyarakat pada saat itu. Bronislaw
membagai kedaan masyarakat dengan peraturannya menjadi
dua keadaan. Pertama dalam masyarakat modern, peraturan
dan tata tertib telah ditata sedemikianrupa dan dijaga oleh
sistem yang bersifat memaksa, peraturan dan tata tertib tersebut
didukung oleh suatu sistem alat-alat kekuasaan (polisi,
pengadilan, dsb) yang diatur oleh negara. Kedua masyarakat
primitif, peraturan dan tata tertib terkadang tidak ada atau
terkadang peraturan dan tata tertib ada akan tetapi belum
tersistematis dengan rapi sedemikian rupa. 53 Singkatnya bahwa
52

Antropolog: ilmu tentang manusia, khususnya tentang asal-usul,
perkembangan, adat-istiadat, dan kepercayaan pada masa lampau, Lihat
KBBI, 80.
53

Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori
Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi (Jakarta: Raja Grafindo
Persada), 305
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sebuah peraturan dan hukum akan efektif jika keadaan suatu
masyarakat mendukung keberadaan peraturan dan hukum
tersebut, efektif jikalau modern suatu keadaan dalam
masyarakat, dan akan menjadi tidak efektif jika keadaan suatu
masyarakat primitive yang didalamnya tidak didukung oleh
alat-alat kekuasaan.
Berbeda dengan apa yang dipaparkan oleh Lawrence
Meir Friedman, menurutnya suatu hukum akan efektif
bergantung pada tiga hal; substansi hukum, struktur hukum/
pranata hukum, dan budaya hukum.54 Substansi hukum bisa
dikatakan sebagai sebuah sistem substansial yang menentukan
bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan.Indonesia sendiri
adalah negara yang menganut sistem civil law system yaitu
sebuah hukum adalah peraturan yang telah tertulis dan tidak
bisa dinyatakan hukum apabila peraturan tidak tertulis. Struktur
hukum/ pranata hukum

yang disampaikan oleh Lawrence

mempunyai arti bahwa sebuah hukum dan peraturan tidak bisa
berhasil/ efektif jika tidak ditunjang oleh aparat penegak
hukum

yang

mempunyai

kredibilitas,

kompeten

dan

independen. Sebagus apapun peraturan dan produknya jika
54

Lawrence M.Friedman, Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial
(The Legal System A Social Science Perspective), (Bandung: Nusamedia,
2009), 32.
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aparat penegak hukum tidak bertindak secara maksimal dalam
melaksanakan tugas, maka hal tersebut akan berimbas kepada
keefektifan sebuah peraturan yang akan menjadi sebuah mimpi
belaka.55 Budaya Hukum merupakan sikap seorang manusia
terhadap peraturan dan hukum yang lahir melalui kepercayaan,
nilai, pemikiran dan harapan yang senantiasa berkembang
menjadi satu di dalamnya. Bisa dikatakan bahwa hasil atau
tujuan dari budaya hukum adalah kesadaran masyarakat dalam
mematuhi hukum dengan segala aspek didalamnya sehingga
masyarakat

menjadi

terselenggaranya

salah

satu

faktor

peraturan

atau

hukum

penting
tersebut,

dalam
jika

sebaliknya apabila tujuan dari budaya hukum tidak teralisasi
maka akan tercipta masyarakat yang mempunyai kesadaran
hukum dan akan menjadi penghambat dalam penegakkan
peraturan terkait.56
Soerjono Soekanto memaparkan bahwa ada lima faktor
yang dapat mempengaruhi efektivitas suatu hukum, antara lain:

Kadek Poolina Prameswari, “Efektivitas Peraturan Daerah
Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum
Terkait Penyalahgunaan Fungsi Trotoar Sebagai Tempat Parkir.”e-Journal
Universitas Udayan , 21 May 2018, hal. 7, diakses pada tgl 16 Juni 2020
pukul
15.00
WIB,
https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/40079
55

56
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1. Faktor Hukum itu sendiri;
2. Faktor

penegak

hukum,

yaitu

pihak-pihak

yang

membentuk dan menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak
hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum
tersebut diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai sebuah hasil karya, cipta
dan rasa yang didasarkan pada lingkungan dimana
manusia tersebut hidup dan berkembang.57
Kelima faktor diatas menurut Soerjono Soekanto adalah
hal yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama
lain,

sehingga

analisa

efektifitas

suatu

hukum

harus

memperhatikan kelima faktor terkait.
Teori-teori efektivitas hukum yang dipaparkan oleh
beberapa ahli di atas mempunyai corak dan pendapat berbeda
satu dengan yang lain, akan tetapi terdapat beberapa kesamaan
yang bisa dirangkum dan diintegrasikan satu dengan yang
lainnya. Sederhananya bahwa keefektifan suatu hukum atau
peraturan yang diterapkan erat hubungannya dengan teks dan
Winarno Yudho, Heri Yjandrasari, “Efektivitas Hukum Dalam
Masyarakat.” Jurnal Hukum dan Pembangunan, (2017), 60.
57
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konteks hukum itu sendiri dengan melihat objek, subjek dan
pendukung yang harus ada dan hadir secara efisien dan baik
dalam segala aspeknya.
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BAB III
PENGADILAN AGAMA PONOROGO DAN PERAN
HAKIM PENGADILAN AGAMA PONOROGO DALAM
MENANGANI KASUS DISPENSASI PERKAWINAN

A. Sejarah Pengadilan Agama Ponorogo
Zaman Penjajahan Belanda, pada zaman ini Islam yang
berkembang dan tumbuh di Kabupaten Ponorogo dan
ajarannya menjadi bagian kehidupan yang tak terpisahkan
dengan masyarakat, ditaati oleh sebagian besar penduduk
termasuk bidang hukum keluarga dan muamalah yang
menyangkut bidang kebendaan. Pada zaman tersebut jika
timbul perselisihan antara orang Islam dengan saudaranya
seiman mereka merujuk dan kembali kepada Kyai dan pada
umumnya mereka patuh kepada keputusan dan fatwa yang
diberikan oleh Kyai tersebut.
Singkatnya, Pada zaman Kerajaan Sultan Agung
Mataram telah didirikan sebuah lembaga yang bertugas
menyelesaikan persengketaan dan perselisihan diantara orang
Islam, kemudian diperkuat posisi lembaga tersebut oleh Hindia
Belanda dengan penerapan Hukum Islam untuk masyarakat
63
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yang memeluk agama Islam, hal tersebut dibuktikan dengan
tertulisnya

penerapan

Hukum

Islam

dalam

putusan

Laandraaad di Jakarta tanggal 15 Februari 1849, yaitu
membatalkan surat wasiat seorang pewaris karena isinya
bertentangan dan tidak sesuai dengan Hukum Islam, hal ini
dipertegas dalam compendiun dalam Stbl. 1828 No. 55 dan
Stbl. 1854 No. 129 jo Stbl. 1855 No 2.58
Selanjutnya lembaga peradilan bagi masyarakat Islam
pada masa jajahan Belanda ditetapkan dengan dikeluarkannya
Stbl. 1882, No. 152 bernama Raad Agama atau Western Raad.
Masa tersebut terbukti bahwa Raad Agama di Ponorogo pada
tahun

1885

telah

bergerak

dan

berfungsi

dengan

kewenangannya untuk memutus perkara sangatlah luas,
diantaranya telah memutus perkara nafkah fash, perkara waris
dan sebagainya (arsip PA Ponorogo putusan tahun 1885).
Selanjutnya pada tahun 1937 Hindia Belanda menjalankan
teori resepsi atau "receptie theorie" yang pada akhirnya secara
berangsur-angsur wewenang yang dimiliki oleh Raad Agama
berkuran dan dikurangi atau dibatasi kecuali hanya masalah
58

Pengadilan Agama Ponorogo, Sejarah Pengadilan Agama
Ponorogo,
https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil
pengadilan/sejarah, diakses pada tanggal 29 April 2021, pukul 09.00 WIB.
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nikah, talak, cerai, rujuk. Adapun perkara-perkara terkait
dengan

kebendaan termasuk hokum kewarisan menjadi

wewenang Land Raad/ Pengadilan Negeri, hal ini sesuai apa
yang diatur dalam Stbl. 1937, No. 116 f dan 610.59
Pada Zaman Penjajahan Jepang, Pengadilan Agama
Ponorogo tetap menjalankan tugas untuk mengurus dan
menuntaskan perkara yang disengketakan masyarakat muslim
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Landasan hukum yang
diperuntukan oleh Pengadilan Agama Ponorogo pada masa itu
adalah Stbl. 1882, No. 152 jo Stbl. 1937, No. 116 dan 610 dan
Hukum Islam yang menangani perkara nikah, talak, ceri, rujuk.
Sejarah Pengadilan Agama Ponorogo pada masa penjajahan
Belanda dan Jepang masih tersimpan rapi dalam arsip putusan,
produk zaman Belanda dan Jepang tahun 1885, 1937, 1943 dan
sebagainya. Sesuatu yang uni dari arsip-arsip tersebut adalah
masih ditulis rapi dengan tangan tanpa bantuan mesin ketik
dan lain sebagainya.
Pada Masa Kemerdekaan Republik Indonesia, kondisi
Pengadilan Agama Ponorogo tidak berubah dan tetap
sebagaimana pada zaman penjajahan. Menjadi pembeda
59

Ibid.
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dengan zaman sekarang adalah bahwa pemeriksaan perkara
dari zaman penjajahan hingga setelah kemerdekaan bagi
masyarakat muslim dilakukan di serambi masjid, selanjutnya
pindah dari rumah ke kerumah lain milik tokoh masyarakat di
kota Ponorogo.
Umumnya Hakim-Hakim Pengadilan

Agama adalah

tenaga honorer. Pada waktu itu sarana dan prasarananya yang
terdapat di Pengadilan Agama Ponorogo sangat tidak memadai
dan tidak mencerminkan sebuah lembaga pemerintah sebagai
penegak hukum.Demikian pula wewenang Pengadilan Agama
Ponorogo sangatlah terbatas dalam perkara nikah, cerai, talak,
rujuk berdasarkan kepada Stbl. 1937, No. 116 dan 610.
Dimulai pada tahun 1947 Pengadilan Agama Ponorogo
atas bantuan dan iuran bersama dari pada ulama' dan tokoh
masayarakat, maka dengan resmi Pengadilan Agama Ponorogo
mempunyai sebuah gedung kantor dengan alamat Jalan
Bhayangkara

Ponorogo

tepatnya

sebelah

selatn

kantor

POLRES Kab. Ponorogo dan mulai tahun 1982 kantor
Pengadilan Agama Ponorogo berpindah ke Jalan. Ir. H. Juanda
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No. 25 Ponorogo sampai dengan sekarang. 60Pada masa itu
Pengadilan Agama Ponorogo mempunyai struktur yang
terbentuk

dengan

tiga

posisi,

Ketua,

Hakim,

dan

Panitera.Adapun yang berlaku sebagai Hakim pada masa itu
berjumlah

empat

orang.

Susunan

struktur

organisasi

Pengadilan Agama Ponorogo pada saat itu antara lain
1. Ketua

: H. Djamaluddin

2. Hakim

: 1. K. Bukhori
: 2. K. Hasanuddiin
: 3. K. Bani Isroil
: 4. K. Syujuthi

3. Panitera

: Kaelan

Selanjutnya tahun 1982 Pengadilan Agama Ponorogo
mendapat sebuah proyek balai sidang dengan maksud untuk
meningkatkan pelayanan bagi pencari keadilan. Hal ini
berdasarkan fakta bahwa perkembangan jumlah perkara di
Pengadilan Agama Ponorogo sangat meningkat setelah
diundangkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang
60

Pengadilan Agama Ponorogo, Sejarah Pengadilan Agama
Ponorogo,
https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil
pengadilan/sejarah, diakses pada tanggal 29 April 2021, pukul 09.00 WIB.
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perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975,
maka pada tahun 1982 sampai 2005 Pengadilan Agama
Ponorogo menempati Kantor tersebut dan terus berkembang
sampai mendapat klasifikasi Pengadilan Agama Kelas IB.
B. Visi dan misi Pengadilan Agama Ponorogo
Visi Pengadilan Agama Ponorogo adalah terwujunya
Pengadilan Agama Ponorogo yang Agung. Maka untuk
mendukung visi

tersebut Pengadilan Agama

Ponorogo

memiliki misi antara lain:
a. Menjaga kemandirian Pengailan Agama Ponorogo.
b. Memberikan pelayanan hokum berkeadilan kepada pencari
keadilan
c. Meningkakan kualitas kepemimpinan dan profesionalisme
sumber daya manusia PA Ponorogo.
d. Meningkatkan

kredibilitas

dan

transparansi

PA

Ponorogo.61

61

Pengadilan Agama Ponorogo, Visi & Misi PA Ponorogo,
https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/visimisi, diakses pada tanggal 29 April 2021 pukul 11.00 WIB.
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C. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Ponorogo
Pasal 24 ayat (2) UUD Republik Indonesia Tahun 1945
menentukan bahwa Peradilan Agama merupakan lingkungan
peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama
dengan linkungan peradilan lainnya.62 Pengadilan Agama
sendiri adalah lembaga peradilan yang menyelenggarakan
hukum dan keadilan bagi masyarakat muslim pencari keadilan
dari perkara-perkara tertentu yang sudah ditentukan dan
disahkan oleh peraturan perundang-undangan.
Pengadilan Agama Ponorogo merupakan Pengadilan
Tingkat Pertama memiliki tugas dan wewenang untuk
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di
tingkat pertama antara masyarakat muslim dalam bidang:
perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah
dan ekonomi syariah yang telah diatur dalam pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.63

62
Pasal 24 Undang-Undang Dasar tahun 1945 ayat (2) tentang
Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
63

Pasal 49 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan
Agama.
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Adapun fungsi dari Pengadilan Agama Ponorogo sesuai
dengan apa yang tertuang dalam peraturan perundangundangan, diantaranya:
1. Tertuang dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 bahwa fungsi pengadilan adalah mengadili (judicial
power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan
menyelesaikan masalah dan perkara-perkara yang menjadi
kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama. 64
2. Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo.
KMA Nomor KMA/080/VIII/2006 bahwa pengadilan
memiliki

Fungsi

untuk

pembinaan,

dengan

arti

memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk untuk
pejabat struktural dan fungsional di bawah jajaran
Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama
Ponorogo, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi
peradilan,

maupun

administrasi

umum/perlengkapan,

keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.65
3. Dalam KMA/080//VIII/2006 Pengadilan Agama berfungsi
untuk

64
65

pengawasan,

yaitu

mengadakan

pengawasan

Ibid.

Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA
Nomor KMA/080/VIII/2006 tentang Fungsi Pengadilan Agama
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melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim,
Panitera,

Sekretaris,

Jurusita/Jurusita
agar peradilan

Panitera

Pengganti di
diselenggarakan

Pengganti,
bawah

dengan

dan

jajarannya
seksama dan

sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum
kesekretariatan serta pembangunan.
4. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 3 tahun 200, bahwa
Pengadilan Agama memiliki Fungsi nasehat, yaitu
memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum
Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya,
apabila diminta.66
5. Dilain itu Pengadilan Agama juga memiliki Fungsi
administratif,

yakni

menyelenggarakan

administrasi

peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum
(kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan sesuai
dengan apa yang tertera dalam Ketentuan Mahkamah
Agung Nomor. KMA/080/ VIII/2006.
6. Dilain fungsi-fungsi diatas terdapat beberapa fungsi lain
diantaranya adalah bahwa Pengadilan Agama mempunyai
andil untuk melakukan koordinasi dalam pelaksanaan
hisab dan rukyat dengan instansi terkait, dilain itu
66

Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006.
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diharuskan untuk seluruh Pengadilan Agama termasuk
Pengadilan

Agama

Ponorogo

untuk

memberikan

penyuluhan dan pelayanan riset penelitian dan bersifat
transparan dan terbuka untuk masyarakat.67
D. Hakim Pengadilan Agama Ponorogo
Hakim adalah orang yang mengadili perkara pengadilan
dan

mahkamah

sesuai

dengan

peraturan

yang

telah

ditentukan.68 Hakim Pengadilan Agama Ponorogo menurut
struktur organisasi Pengadilan Agama Ponorogo terdiri dari 4
orang hakim yang mayoritas adalah hakim-hakim senior yang
sudah terjun di peradilan agama mulai dari tahun 1990, 2005
dan tahun 2009 sampai dengan sekarang. Nama-nama Hakim
Pengadilan Agama Ponorogo antara lain; Drs. H. Misnan
Maulana, Titik Nurhayatim S.Ag.M.H, Yusuf Bahrudin, S.H.I,
dan Ahmad Edi Purwanto, S.H.I., adapun perkara-perkara yang
ditangani adalah perkara-perkara yang sudah menjadi tugas
pokok Pengadilan Agama. Diantar permasalahan dan kasuskasus yang dihadapi di dalam Pengadilan Agama antara lain:

67

Keputusan
Ketua Mahkamah
Agung
RI
Nomor
KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan
68

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, kamus Besar
Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 503
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perceraian, dispensasi perkawinan, warisan, pengasuhan anak,
hal ekonomi dsb.
Perkara yang selalu menjadi rangking pertama di
Pengadilan Agama Ponorogo adalah perkara perceraian, dan
dilanjutkan dengan kasus kedua terbanyak yaitu kasus
dispensasi perkawian, yang memang sesuai fakta bahwa kasus
dispensasi perkawinan dewasa ini terjadi peningkatan yang
sangat signifikan. Dalam perkara dispensasi perkawinan
sebagaiana tercantum dalam peraturan Mahkamah Agung No.
5 tahun 2019 bahwa hakim yang memutus adalah hakim yang
telah mendapatkan sertifikat atau pengesahan dari Mahkamah
Agung sebagai Hakim Anak, dan jikalau hal tersebut belum
ada maka hakim biasapun diperbolehkan untuk menangani
kasus dispensasi perkawinan. Pengadilan Agama Ponorogo
sendiri belum memiliki hakim yang telah tersertifikat sebagai
Hakim Anak.Maka penanganan dalam perkara dispensasi
perkawinan ditangani oleh hakim pada umumnya. Dalam kasus
dispensasi perkawinan sendiri hakim yang menangani adalah
hakim tunggal berbeda dengan kasus lain yang harus ditangani
oleh hakim ketua dan dua hakim anggota.
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E. Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama
Ponorogo
Wawancara ini dilaksanakan pada tanggal 19 bulan
april tahun 2021. Wawancara yang dilakasanakan ini
berlangsung selama hampir satu jam bertempat di Pengadilan
Agama Ponorogo dengan hasil wawancara sebagai berikut:
Pertanyaan peneliti: Bagaimanakah hakim PA Ponorogo
menyikapi dan mengimplementasikan PERMA No. 5 tahun
2019 tersebut?
Jawaban Hakim PA Ponorogo: Pada dasarnya secara teknik
semuanya sudah diatur dalam PERMA tersebut, sehingga
peraturan hukum diska lama tidak sedetail dan tidak sebanyak
diska yang baru. Terdapat beberapa titik tekan yang mana hal
ini belum ditulis dan ditetapkan sebelumnya, diantaranya
jumlah yang wajib hadir dalam persidangan sudah diatur dalam
peraturan tersebut seperti menghadirkan calon besan, orang tua
si anak dsb. Kemudian titik tekan yang kedua memberikan
nasehat maksimal kepada kedua orang tua calon memplai yang
menjadi fokusnya ya ini, di kata maksimal yang artinya adalah
menasehati dengan menyertakan resiko-resiko dan aspek
negative pelaksanaan pernikahan di usia dini seperti resiko
kesehatan, resiko terputusnya pendidikan dan kesemua itu
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harus dijabarkan oleh majelis hakim kepada kedua orang tua
kedua calon mempelai, meskipun yang pihak laki-laki sudah
masuk umur dewasa atau umur menikah ya harus disampaikan,
karena itu memang peraturan dan sudah diteteapkan dalam
PERMA No. 5 tahun 2019.
Pertanyaan

peneliti:

Adakah

kendala

dalam

pengimplementasian dan pelaksanaan PERMA No. 5 Tahun
2019 tersebut ?
Jawaban Hakim PA Ponorogo: Kalau kendala saya pikir karena
kami dipandu oleh peraturan terkait dan memang sebelumnya
sudah ada pelatihan dan sosialisasi terkait peraturan ini, jadi
terkesan biasa saja, hanya saja beban kerja naik dan mungkin
yang menjadi resiko adalah itu, yang semula tidak terlalu
banyak, sekarang menjadi sebanyak ini. Kalau tata cara
prosedur hukum acara sudah dibakukan oleh majelis hakim
seperti yang tertera dalam PERMA tersebut. Ya kejadian atau
penanganan dispenasi perkawinan kalau sekarang ibaratnya
seperti kendaraan angkut untuk gunung itulah. Hanya saja
seringkali

kami

ditanyakan tentang diska

yang mana

seharusnya itu yang disorot jangan Pengadilan Agamanya, ini
bukan pembelaan saya loh ya..
Pengadilan Agama

sesuai kenyataannya

itu berperan sebagai muara dari
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permasalahn, nah terus masalah itu munculnya dari mana? Kan
dari hulu to? Nah ya seharusnya yang menjadi perhatian dulu
itu harusnya hulunya itu yang membentuk itu bagaimana?
Seperti

bimbingan

seperti

orang

tuanya

bagaimana?

Lingkungannya bagaimana? Nah seharusnya itu yang harus
difokuskan dan diberikan perhatian khusus dan bukan
Pengadilan Agamanya. Seharusnya ya..

pemerintah daerah

atau non pemerintah atau tatanan social di masyarakat
harusnya membimbing, memberikan pengarahan dan harusnya
diberi motivasi tentang bahaya perkawinan dini, nah ketika
nanti berkurang pastiakan terasa juga di Pengadilan Agama
sebagai muaranya, dimana hulunya berkurang muaranya juga
akan terasa berkurang. Maka acapkali dan serengkali para
kawan-kawan peneliti ini dan lain-lain yang terkait ini
memandang Pengadilan Agama sebagai fokusnya. Nah yang
harusnya

disorot dan diteliti itu hulunya dulu dan bukan

menyalahkan putusan hakim di Pengadilan Agama. Padahal
Pengadilan Agama hanya punya wewenang untuk memecahkan
masalah yang dilaporkan, kalau dalam kasus diska ini ya nanti
kasihan mereka terkatung-katung, ga bisa nikah, ga bias
berbuat apa-apa selanjutnya, nanti dampaknya malah lebih
buruk

jadinya.

Masalahnya

adalah

yang

memberikan

dispensasi itu tidak boleh selain Pengadilan Agama. Pengadilan
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Agama

memberikan putusan dispensasi perkawinan itu

sebagai penolong ketika pengadilan memandang dan menilai
bahwa keadaan itu memang darurat, kalau tidak darurat ya
tidak dikabulkan,

maka

unsur

pandangan

kepercayaan

pemeriksaan dispensasi perkawinan oleh Pengadilan Agama
jangan dikurangi, kalau toh terjadi kejadian dan ketetapan yang
tidak sesuai dengan apa yang diharapkan maka bisa
didiskusikan dan dikomunikasikan langsung ke lembaga. Nah
seringnya kawan-kawan memandang dan bilang ini gimana sih
kok pengadilan agama melancarkan dispensasi perkawinan.
Padahal ya kenyataannya hakim setelah melaksanakan
prosedur yang sedemikian rupa ya hasilnya memang seperti itu,
mengabulkan lebih baik dan lebih punya maslahat daripada
menolaknya, dan bukan berarti melancarkannya, ya memang
yang bersangkutan siap, tidak ada paksaan dan memang sudah
ingin menikah dengan segala resiko seperti yang sudah
disampaikan. Nanti

kalau menolak malah terjadi macam-

macam, zina, psikologinya terganggu, malah yang lebih
buruknya bunuh diri. Nah itu kan tidak sedikit to mas seperti
itu sekarang, cinta ditolak tali bertindak, atau apalah itu.
Pertanyaan

peneliti: Apakah

Hakim

Pengadilan

Agma

Ponorogo juga meminta surat dari Psikolog, dokter atau bidan
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untuk

mengetahui

psikis dan kesiapan anak

sebelum

persidangan dispensasi perkawinan?
Jawaban Hakim PA Ponorogo: Alhamdulillah semuanya
berjalan sesuai dengan apa yang dituliskan dalam PERMA NO.
5 tahun 2019. Kalau biasanya kan ke psikolog mahal,
mayoritas para pemohon meminta rekomendasi dan surat dari
bidan kecamatan.
Pertanyaan

peneliti: Adakah hakim anak yang ada di

Pengadilan Agama ponorogo?
Jawaban Hakim PA Ponorogo: Belum, cuman kostumnya tidak
pakai toga, padahal yang disidang itu orang tuanya, maksudnya
ketika menghadapi anak menurut kami itu cocok dan tidak apaapa untuk tidak memakai seragam resmi, tapi ketika orang tua
ya gimana ya, kayak kurang pas gitu. Padahal kan yang
memohonkan dan yang disidang kan orang tuanya, apa setiap
kali sidang itu harus bersama anak terus. Seperti dalam klausul
ketika anak sulit atau tidak cakap dalam penyampaian maka
bisa orang tuanya yang mewakili atau menjadi penerjemahnya.
Pertanyaan

Peneliti:

menyampaikan

opininya

Adakah
terkait

kendala

ketika

permohonan

anak

dispensasi
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perkawinan yang diajukan dan apakah anak sendiri yang
menyampaikan atau orang tuanya?
Jawaban Hakim PA Ponorogo: Nah itu variasinya majelis
hakim dalam mengadili si anak, karena anak juga berlatar
belakang macam-macam.

Tidak semuanya berpendidikan

tinggi dan pandai bergaul, ada yang bisa tapi ada juga kasus
diman anak sulit menyampaikan. Maka kadang hakim memilih
focus ke anak dulu baru orang tua anak setelah penyampaian si
anak. Karena memang ada permohonan tersebut yang diajukan
karena memang kasus perkawinan di bawah umur itu sebagai
budaya setempat. Ada juga yang pernah saya rasakan, ada di
daerah ponorogo pinggiran ini anak yang sudah dianggap
dewasa tapi belum sampai umur 19 tahun ini malah disuruh
kumpul, umpomone seng lanang diatas diska tadi digiring
dijodok jodokne, sebenarnya itukan melanggar nilai nilai syari.
Wong kita secara syari itu saja ngga boleh lha itu malah di
jodoh jodohne, itu harusnya yang jadi perhatian sehingga halhal yang seperti itu dapat dihindari. Bicara dispensasi bukan
bicara tentang penetapan Pengadilan Agama saja loh ya, bicara
juga tentang kondisi social masyarakat, kenapa umur segitu
kok sudah dinikahkan atau sudah hamil. Akhir akhir ini ada
tekanan dari pihak eksekutif ya kita arahkan bagaimana
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pejabat-pejabat setempat terkait, Pak lurah, dsb, memberikan
binaan dulu lah. Akhir ahkir ini mau ada isu pembentukan
perda untuk memberikan denda ketika dia kawin di bawah
umur, nah itu juga kami masih belum paham juga, mungkin itu
adalah salah satu usaha pemerintah untuk menekan kasus
perkawinan dini yang terjadi.
Pertanyaan

peneliti:

Bagaimanakah

corak

permohonan

dispensasi perkawinan di PA Ponorogo?
Jawaban Hakim PA Ponorogo: Untuk angka saya belum
mengukur, untuk prosentasenya kalau dibanding dengan yang
hamil dan yang tidak hamil, perasaan saya leibh banyak yang
hamil duluan daripada yang belum hamil, tapi kalau dulu
sebelum revisi UU perkawinan yang belum hamil mengajukan
dispensasi malah lebih banyak, sekarang yang hamil lebih
banyak. Mungkin karena tradisi dan budaya lama ya. Menurut
saya nantinya diharapkan akan ada nilai posisitf dari peraturan
yang diterapkan tersebut, semuanya butuh proses pastinya,
tidak semudah membalikkan tangan.
Pertanyaan peneliti: Bagaiamanakah pendapat anda terkait
Paradigma atau Pola Pikir hakim dalm dispensasi perkawinan
yang memandang bahwa sebaiknya permohonan dispensasi itu
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ditolak saja seperti yang tertera dalam buku saku pedoman
mengadili kasus dispensasi perkawinan?
Jawaban Hakim PA Ponorogo: Nah itu kan objeknya
Pengadilan

Agama,

seharusnya

ya

jangan

Pengadilan

Agamanya yang dijadikan objek utmanya tapi hulunya yang
harus dibenahi. Tapi segalanya juga butuh proses, itu pasti juga
niatan dan ada evaluasinya pastinya, sehingga menurut kami ya
itu, paradigma yang harus diubah itu adalah paradigma hulunya
jangan

Pengadilan

Agamanya

yang

menjadi

pusat

berkumpulnya masalah dan tempat menyelesaikan masalah. Ini
katakanlah diqiaskan dengan perkara lain, tentang pencurian,
nah yang salah itu yang mencuri atau pengadilannya? Nah
pastinya lucu kalau yang dituduh ketika daerah banyak mencuri
yang disalahkan pengadilan, itu kurang nyambung. Menurut
saya pribadi apa yang dijalankan dalam penanganan kasus
dispensasi perkawinan oleh Pengadilan Agama tidak ada
masalah dan kalau menurut saya juga sesuai dengan hujjahhujjah syar’iyyah. Ya pastinya Pengadilan Agama tidak akan
bisa terpisahkan dengan itu semua. Karena meman Pengadilan
Agama untuk umat Islam. Nah sebenarnya kalimat yang ada itu
dalam kasus dispensasi perkawinan itu bukan mengesahkan
dan melegalkan lo…

bukan para pemohon datang terus
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langsung dilegalkan dikabulkan permohonannya, Pengadilan
Agama pasti juga menentukan dan memutuskan sesuai dengan
perhitungan-perhitungan dan pertimbangan antara diterima dan
ditolak. Dan jangan dipahami juga bahwa Pengadilan Agama
punya wilayah untuk aktif membimbing masyarakat untuk
menjauhi perkawinan di bawah umur lo ya, pengadilan tidak
punya wilayah terkait hal-hal itu. Maka prinsip pengadilan
pasif, menerima, mengadili, menyelesaikan perkara yang
diadili. Pengadilan Agama berdiri dan para pemohon
dispensasi datang, maka ketika kasus Dispensasi meningkat
jangan salahkan pengadilan . Alhamdulilahnyua nilai nilai
syariah yang ada di Pengadilan Agama tidak hilang dan masih
berjalan dengan baik. Nah contonya: kalau ada orang meminta
dispensasi perkawinan karena hamil di luar nikah terus
Pengadilan Agama mengabulkan, nah pertimbangannya banyak
juga, pertama, nanti kalau tidak dikabulkan nanti malah
bertindak lebih jauh dan berkelanjutan akhirnya zina dimanamana, tidak menjaga agama, pergaulan rusak. Kedua: jikalau
tidak

dikabulkan

seperti

kasus

tadi,

nanti

menjaga

kelangsungan anak yang ada dikandungannya lebih rentan,
maka dengan hadirnya suami yang sah bisa ikut andil menjaga
si Anak dalam kandungan.
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Pertanyaan peneliti:

Terkait asas10 adakah kontradiksi

dengan ijtihad yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama
Ponorogo?
Jawaban Hakim PA Ponorogo: Saya kira ga ada, saya kira asas
10 adalah penyempurna, semuanya dalam rangka untuk tidak
kawin dini, semuanya adalah bagian dari penataan, pengadilan
tidak berdiri sendiri dan dominan pastinya. Didukung oleh
masyarakat dan jikalau tidak ada pengadilan juga rancu
nantinya. Menurut kami asas 10 itu intisarinya ya untuk
kemaslahatan bersama, coba kita lihat dari asas pertama
samapai dengan yang terakhir, coba mas teliti, pasti tidak ada
yang berlawanan dengan kemaslahatan, semuanya memang
dimaksudkan untuk kemaslahatan bersama. Semuanya kembali
kepada menjaga maqashid syari’ah.
Nah mas jangan kira lo semua yang mengajukan dispensasai
itu semuanya senang, enggak loh mas, ada orang tua yang
sedih, perih nangis, ya tidak serta merta kami kabulkan, tapi
kami cari dan kaji ulang gimana nantinya orang tua bisa saling
control, saling menjaga jangan sampai terjadi hal hal yang
tidak diinginkan diantara keduanya.
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Pertanyaan

peneliti: apakah hakim

akan

mengabulkan

dispensasi perakwinan yang diajukan meskipun si anak belum
hamil, contoh orang tua mengaku bahwa anaknya mau
dinikahkan karena sudah dekat dengan seseorang, apakah
hakim akan mengabulkan?
Jawaban Hakim PA Ponorogo: Kalau dalam pertimbangannya
itu ada gejala kesehariannya dan orang tua tidak bisa
menjangkau si anak, contohnya posisi orang tua jauh dari anak
atau lain sebagainya, beragam, maka bisa saja dikabulkan, dan
bias saja tidak, ya kembali ke yang pertama tadi, dilihat dari
alasan dan diteliti oleh hakim sebelum memberikan keputusan.
Nah ketika berbicara seperti itu menurut saya secara islami ada
orang tua yang meminta bantuan kepada pengadilan, yo mbok
dijaga syariatnya, ayo dijaga syariatnya, maksudnya adalah
supaya syariat kita itu terjaga dengan baik seperti itu. Yang
perlu diperhatikan lagi adalah bahwa nilai-nilai islam sebelum
diterapkannya peraturan ini juga sudah ada, baligh contohnya,
sebenarnya itu semua adalah perpaduan, dan pandangan para
ulama untuk bisa mengangkat kader-kader di Pengadilan
Agama untuk senantiasa selalu menjaga syariat agama, karena
memang Pengadilan Agama adalah untuk agama islam.
Sehingga harus dikaji terus permasalah-permasalahan baru-
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baru ini sehingga dapat ditemukan apa sebenranya penyebab
itu semua. Sebenarnya juga semua kembali kepada maqashidu
tasyri’nya dan semua larinya kesana. Paradigmanya dan pola
pikirnya tidak bisa dipisahkan dengan hukum-hukum islam
tentunya, tidak bisa dipisahkan dan seharusnya kita sebagai
umat islam harus saling mendukung dan tidak meninggalkan
ruh islam, termasuk dalam kasus ini.
F. Klasifikasi Hasil Wawancara dengan Hakim
Pengadilan Agama Ponorogo
Dari

hasil

wawancara

yang

telah

disampaikan,

selanjutnya peneliti mengklasifikasikan hasil wawancara
tersebut menjadi dua (2) tema. Pertama berkenaan tenang
paradigma Hakim Pengadilan Agama Ponorogo, Kedua
berkenaan tentang Implementasi PERMA No. 5 tahun 2019
oleh Hakim PA Ponorogo. Hal ini dirasa penting dengan tujuan
analisis yang dilaksanakan oleh peneliti tersistem secara rapi
berdasarkan rumusan masalah yang diharapkan.
1. Klasifikasi Paradigma Hakim PA Ponorogo
Berikut

adalah

beberapa

penyampaian

yang

mengindikasikan corak paradigma Hakim Pengadilan Agama
Ponorogo:
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Tabel Klasifikasi Wawancara (Paradigma Hakim PA
Ponorogo)
No

Deskripsi data

Jawaban Hakim PA

1. Pandangan Hakim PA Pengadilan Agama memberikan
Ponorogo bahwa

putusan dispensasi perkawinan

Putusan melegalkan

itu sebagai penolong ketika

kasus diska

pengadilan

dikarenakan keadaan

menilai

darurat.

memang darurat, kalau tidak

memandang

bahwa

keadaan

dan
itu

darurat ya tidak dikabulkan
2. Menurut Hakim PA

Padahal ya kenyataannya hakim

Ponorogo Mayoritas

setelah melaksanakan prosedur

kasus yang

yang

ditemukan,

hasilnya memang seperti itu,

melegalkan

mengabulkan lebih baik dan

permohonan diska

lebih punya maslahat daripada

lebih memiliki

menolaknya,

sedemikian

rupa

ya

maslahat
3. Pandangan Hakim PA Nanti

kalau menolak malah

Ponorogo bahwa

terjadi

macam-macam,

zina,

menolak permohonan

psikologinya terganggu, malah

diska lebih

yang lebih buruknya bunuh diri.
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memberikan dampak

Nah itu kan tidak sedikit to mas

negative yang lebih

seperti

itu

sekarang,

cinta

besar dalam jangka

ditolak

tali

bertindak,

atau

panjang dan pendek.

apalah itu.

4. Menurut Hakim PA

Menurut saya pribadi apa yang

Ponorogo bahwa

dijalankan dalam penanganan

seluruh putusan yang

kasus

diberikan sesuai

oleh Pengadilan Agama tidak

dengan Hujjah

ada masalah dan kalau menurut

Syar’iyyah dan tidak

saya juga sesuai dengan hujjah-

ada yang berlawanan

hujjah syar’iyyah. Ya pastinya

dispensasi

perkawinan

Pengadilan Agama tidak akan
bisa terpisahkan dengan itu
semua.

Karena

meman

Pengadilan Agama untuk umat
Islam.
5. Pandangan Hakim PA Alhamdulilahnyua

nilai

nilai

Ponorogo bahwa apa

syariah yang ada di Pengadilan

yang dilaksanakan

Agama tidak hilang dan masih

terkait mengabulkan

berjalan dengan baik.

atau menolak adalah
berdasarkan Syari’at
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agama Islam.
6. Semua yang

kalau

ada

orang

meminta

dilaksanakan oleh

dispensasi perkawinan karena

Hakim PA Ponorogo

hamil

berdasarkan

Pengadilan

kemaslahatan dan

mengabulkan,

kerusakan yang

pertimbangannya banyak juga,

ditimbulkan.

pertama,

di

luar

terus
Agama
nah

nanti

dikabulkan
bertindak

nikah

kalau

nanti
lebih

berkelanjutan

tidak
malah

jauh

dan

akhirnya

zina

dimana-mana, tidak menjaga
agama, pergaulan rusak. Kedua:
jikalau tidak dikabulkan seperti
kasus

tadi,

nanti

menjaga

kelangsungan anak yang ada
dikandungannya lebih rentan,
maka dengan hadirnya suami
yang sah bisa ikut andil menjaga
si Anak dalam kandungan.
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2. Klasifikasi Implementasi PERMA No. 5 tahun 2019
Oleh Hakim Pengadilan Agama Ponorogo.
Berikut adalah beberapa penyampaian Hakim PA
Ponorogo

terkait

pelaksanaan

atau

pengimplementasian

PERMA No. 5 tahun 2019:
Tabel Klasifikasi Wawancara (Implementasi PERMA No. 5
Tahun 2019)
No

Deskripsi data
1. Semua Pasal dalam

Jawaban Hakim PA
Pada dasarnya secara teknik

PERMA No. 5 tahun

semuanya sudah diatur dalam

2019 telah

PERMA

dilaksanakan oleh

peraturan hukum diska lama

Hakim PA Ponorogo

tidak

tersebut,

sedetail

sehingga

dan

tidak

sebanyak diska yang baru.
2. PERMA No. 5 tahun

Terdapat beberapa titik tekan

2019 mengusung

yang mana hal ini belum ditulis

beberapa titik tekan

dan ditetapkan sebelumnya,

yang membedakannya

diantaranya jumlah yang wajib

dengan peraturan lama. hadir dalam persidangan sudah
diatur dalam peraturan tersebut
seperti

menghadirkan

calon
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besan, orang tua si anak dsb.
Kemudian titik tekan yang
kedua

memberikan

nasehat

maksimal kepada kedua orang
tua

calon

memplai

yang

menjadi fokusnya ya ini, di
kata maksimal yang artinya
adalah

menasehati

dengan

menyertakan resiko-resiko dan
aspek

negative

pelaksanaan

pernikahan di usia dini seperti
resiko

kesehatan,

terputusnya

pendidikan

resiko
dan

kesemua itu harus dijabarkan
oleh majelis hakim kepada
kedua orang tua kedua calon
mempelai,

meskipun

yang

pihak laki-laki sudah masuk
umur

dewasa

atau

umur

menikah ya harus disampaikan,
karena itu memang peraturan
dan sudah diteteapkan dalam
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PERMA No. 5 tahun 2019.
3. Kendala Implementasi

beban kerja naik dan mungkin

Peraturan:

yang menjadi resiko adalah itu,

a. Beban Kerja naik

yang

semula

tidak

terlalu

seiring dengan

banyak,

kasus yang

sebanyak ini. Kalau tata cara

meningkat pesat.

prosedur hukum acara sudah

b. Budaya
masyarakat
c. Dukungan pihak
terkait

sekarang

menjadi

dibakukan oleh majelis hakim
seperti

yang tertera

dalam

PERMA tersebut. Ya kejadian
atau

penanganan

perkawinan
ibaratnya

kalau
seperti

dispenasi
sekarang
kendaraan

angkut untuk gunung itulah.
Hanya saja seringkali kami
ditanyakan tentang diska yang
mana
disorot

seharusnya
jangan

Agamanya,

itu

yang

Pengadilan
ini

bukan

pembelaan saya loh ya.. sesuai
kenyataannya
Agama

Pengadilan

itu berperan sebagai
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muara dari permasalahn, nah
terus masalah itu munculnya
dari mana? Kan dari hulu to?
Nah

ya

seharusnya

yang

menjadi perhatian dulu itu
harusnya hulunya itu yang
membentuk
Seperti
orang

itu

bagaimana?

bimbingan

seperti

tuanya

bagaimana?

Lingkungannya

bagaimana?

Nah seharusnya itu yang harus
difokuskan

dan

diberikan

perhatian khusus dan bukan
Pengadilan

Agamanya.

Seharusnya ya..

pemerintah

daerah atau non pemerintah
atau

tatanan

masyarakat

di

harusnya

membimbing,
pengarahan

social

memberikan
dan

harusnya

diberi motivasi tentang bahaya
perkawinan dini, nah ketika
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nanti

berkurang

terasa

juga

pastiakan

di

Pengadilan

Agama

sebagai

muaranya,

dimana

hulunya

berkurang

muaranya juga akan terasa
berkurang. Maka acapkali dan
serengkali para kawan-kawan
peneliti ini dan lain-lain yang
terkait

ini

Pengadilan

memandang

Agama

sebagai

fokusnya. Nah yang harusnya
disorot dan diteliti itu hulunya
dulu dan bukan menyalahkan
putusan hakim di Pengadilan
Agama.
4. Pelaksanaan Pasal-

a. jumlah yang wajib hadir

Pasal terkait:

dalam persidangan sudah

a. Pasal 10 ayat 3

diatur

dan 6

dalam

peraturan

tersebut

seperti

b. Pasal 11 dan 12

menghadirkan calon besan,

c. Pasal 14 dan 15

orang tua si anak dsb

d. Pasal 13

b. memberikan

nasehat
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e. Dan pasal-pasal
terkait yang lain.

maksimal

kepada

kedua

orang tua calon memplai
yang menjadi fokusnya ya
ini, di kata maksimal yang
artinya adalah menasehati
dengan

menyertakan

resiko-resiko

dan

aspek

negative

pelaksanaan

pernikahan di usia dini
seperti resiko kesehatan,
resiko

terputusnya

pendidikan dan kesemua itu
harus
majelis

dijabarkan
hakim

oleh
kepada

kedua orang tua kedua
calon mempelai.
c. Alhamdulillah

semuanya

berjalan sesuai dengan apa
yang

dituliskan

dalam

PERMA NO. 5 tahun 2019.
Kalau biasanya kan ke
psikolog mahal, mayoritas
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para

pemohon

meminta

rekomendasi dan surat dari
bidan kecamatan
d. Seperti

dalam

klausul

ketika anak sulit atau tidak
cakap dalam penyampaian
maka bisa orang tuanya
yang

mewakili

atau

menjadi penerjemahnya.
e. cuman

kostumnya

tidak

pakai toga, padahal yang
disidang itu orang tuanya,
maksudnya

ketika

menghadapi anak menurut
kami itu cocok dan tidak
apa-apa

untuk

tidak

memakai seragam resmi,
tapi ketika orang tua ya
gimana ya, kayak kurang
pas gitu.
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Demikian klasifikasi hasil wawancara ini disampaikan,
untuk selanjutnya akan dianalisa oleh peneliti dengan teoriteori yang telah disampaikan sebelumnya.
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BAB IV
PARADIGMA HAKIM PENGADILAN AGAMA
PONOROGO DALAM MENGADILI KASUS
DISPENSASI PERKAWINAN DAN IMPLEMENTASI
SERTA EFEKTIVITAS PERMA NO.5 TAHUN 2019
OLEH HAKIM PA PONOROGO

A. Analisis Paradigma Hakim Pra dan Pasca Penetapan
Peraturan Mahkamah Agung No. 5 tahun 2019.
Hasil wawancara peneliti dengan Hakim Pengadilan
Agama Ponorogo terkait kasus dispensasi perkawinan dan
bagaimana hakim menanganinya setelah terbitnya PERMA No.
5 Tahun 2019 menunjukkan bahwa dalam hal paradigma hakim
untuk memutus permohonan dispensasi perkawinan, Hakim
Pengadilan Agama Ponorogo masih menggunakan paradigma
para ulama’ salaf yang memandang bahwa perkawinan di
bawah usia tidak dicantumkan secara detail dan eksplisit dalam
al-Qur’an maupun al-Hadits, sehingga muncullah beberapa
pandangan terhadap perkawinan di bawah usia. Sedangkan
Hakim Pengadilan Agama memilih cara pandang ulama’
madzhab Syafi’I dan mayoritas ulama’ yang membolehkan
perkawinan dibawah usia dengan syarat harus ada mashlahat
yang didasari kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut.
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Selain itu para hakim PA Ponorogo juga menggunakan metode
maslahat mursalah dan beberapa metode ushul fiqh yang lain
sebagai dasar hukum dalam penetapan permohonan kasus
dispensasi perkawinan. Adapun hasil analisa induktif yang
peneliti dapatkan dari hasil wawancara adalah sebagi berikut:
Tabel Analisis Paradigma Hukum Islam
Kode

Definisi

Sesuai dengan Seluruh putusan
Hujjah Shar’i

Kutipan Wawancara


Menurut saya

hakim PA

pribadi apa yang

Ponorogo tentang

dijalankan dalam

dispensasi

penanganan kasus

perkawinan tidak

dispensasi

ada yang

perkawinan oleh

berlawanan dengan

Pengadilan Agama

dalil-dalil syar’I

tidak ada masalah

atau hujjah shar’I
55

dan kalau menurut

karena memang

saya juga sesuai

benar bahwa tidak

dengan hujjah-

ada dalil syar’I

hujjah syar’iyyah.

yang menjelaskan

Ya pastinya

secara detail terkait

Pengadilan Agama

perkawinan di

tidak akan bisa
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bawah umur, dan

terpisahkan dengan

perbedaan pendapat

itu semua. Karena

para ulama’, ada

meman Pengadilan

yang membolehkan

Agama untuk umat

secara langsung,

Islam.

ada yang



Alhamdulilahnyua

memperbolehkan

nilai nilai syariah

dengan syarat, dan

yang ada di

ada yang tidak

Pengadilan Agama

memperbolehkan.

tidak hilang dan
masih berjalan
dengan baik.

Sesuai dengan

Menurut Hakim PA

Padahal ya

pendapat

Ponorogo

kenyataannya hakim

Madzhab

Mayoritas kasus

setelah melaksanakan

Syafi’I

yang ditemukan,

prosedur yang

melegalkan

sedemikian rupa ya

permohonan diska

hasilnya memang

lebih memiliki

seperti itu,

maslahat sehingga

mengabulkan lebih

hal demikian sesuai

baik dan lebih punya

dengan pandangan

maslahat daripada
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madzhab syafi’I

menolaknya,

yang menyatakan
boleh menikah di
bawah umur dengan
syarat harus ada
mashlahat yang
didasari
kepentingan yang
terbaik bagi anak
tersebut
Sesuai dengan

Pandangan Hakim

Nanti kalau menolak

Maqasid

PA Ponorogo

malah terjadi macam-

Shari’ah

bahwa menolak

macam, zina,

permohonan diska

psikologinya

lebih memberikan

terganggu, malah

dampak negative

yang lebih buruknya

yang lebih besar

bunuh diri. Nah itu

yang bisa

kan tidak sedikit to

mengganggu

mas seperti itu

dirinya, agama,

sekarang, cinta

hukum-hukum yang ditolak tali bertindak,
lain dan beberapa

atau apalah itu.
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hal lain.
Maslahah

Salah satu hal atau

kalau ada orang

mursalah

syarat yang ada

meminta dispensasi

dalam maslahah

perkawinan karena

mursalah adalah

hamil di luar nikah

kemaslahatan itu

terus Pengadilan

haruslah bersifat

Agama mengabulkan,

umum atau global,

nah pertimbangannya

(Mashlahah

banyak juga, pertama,

‘ammah) sehingga

nanti kalau tidak

Hakim PA

dikabulkan nanti

Ponorogo

malah bertindak lebih

memutuskan untuk

jauh dan

melegalkan

berkelanjutan

beberapa

akhirnya zina dimana-

permohonan

mana, tidak menjaga

berdasarkan

agama, pergaulan

kemaslahatan umat

rusak. Kedua: jikalau

dan kerusakan yang

tidak dikabulkan

ditimbulkannya

seperti kasus tadi,

apabila tidak

nanti menjaga

dikabulkan.

kelangsungan anak
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yang ada
dikandungannya lebih
rentan, maka dengan
hadirnya suami yang
sah bisa ikut andil
menjaga si Anak
dalam kandungan.


Al-maslahah

Pelegalan

al-dharuriyyah

permohonan diska

memberikan

ini menurut Hakim

putusan dispensasi

PA Ponorogo

perkawinan itu

merupakan sebuah

sebagai penolong

kebutuhan pokok

ketika pengadilan

yang mana harus

memandang dan

ditunaikan dan

menilai bahwa

apabila tidak

keadaan itu

dilegalkan maka

memang darurat,

akan mengganggu

kalau tidak darurat

kemaslahatan yang

ya tidak

lima

dikabulkan.


Pengadilan Agama

Nanti kalau
menolak malah
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terjadi macammacam, zina,
psikologinya
terganggu, malah
yang lebih
buruknya bunuh
diri. Nah itu kan
tidak sedikit to mas
seperti itu
sekarang, cinta
ditolak tali
bertindak, atau
apalah itu.

Dari analisa induktif yang dilaksanakan maka dapat
disimpulkan beberapa hal diantaranya:
1. Sesuai dengan hujjah shar’iyyah yang maksudnya bahwa
segala penetapan yang dilaksanakan oleh Hakim PA
Ponorogo

terkait

pelegalan

permohonan

dispensasi

perkawinan tidak ada yang berlawanan dengan al-Qur’an,
al-Sunnah ataupun dalil-dalil lain yang disepakati ataupun
yang masih menjadi perdebatan para ulama.
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2. Apa yang dilaksanakan dan dilakukan oleh Hakim PA
Ponrogo terkait putusannya dalam kasus dispensasi
perkawinan Sesuai dengan pendapat Imam Syafi’I yang
membolehkan perkawinan di bawah umur dengan syarat
boleh menikah di bawah umur dengan syarat harus ada
mashlahat yang didasari kepentingan yang terbaik bagi
anak tersebut.
3. Apa yang dilaksanakan oleh Hakim PA Ponorogo terkait
putusannya dalam dispensasi perkawinan dimaksudkan
untuk menjaga maqaasid shari’ah yang lima, menjaga
agama,

menjaga

diri/jiwa,

menjaga

akal,

menjaga

keturunan, dan menjaga harta.
4. Putusan dan ijtihad Hakim PA Agama Ponorogo masuk
dalam paradigma maslahah mursalah hal ini dikarenakan
menurut keterangan hakim, bahwa apabila permohonan
dispensasi perkawinan ini tidak dilaksankan maka akan
memberikan dampak yang luas di masyarakat dan ketika
putusan

ini

dikabulkan

maka

akan

memberikan

kemaslahatan bagi masyarakat.
5. Menurut Hakim PA Ponorogo bahwa kasus dispensasi
yang diajukan yang selanjutnya dilegalkan merupakan
sebagai penolong bagi masyarakat yang berada dalam
keadaan mendesak karena tidak bis melaksanakan

105

perkawinan, dan ditakutkan jikalau permohonan ini tidak
dilaksanakan maka akan mengganggu keberadaan maqasid
shari’ah yang lima.
Menanggapi beberapa kesimpulan diatas peneliti dapat
mendeskripsikan bahwa corak Paradigma Hakim PA Ponorogo
setalah ditetapkannya PERMA No. 5 tahun 2019 dalam
memutus kasus dispensasi perkawinan masih sama dengan
paradigmas sebelum ditetapkannya PERMA No. 5 tahun 2019
yaitu Paradigma Hukum Islam yang mendasarkan seluruh
keputusannya kepada dalil-dalil syar’I dan pendapat para
ulama’ terdahulu, hal ini dikarenakan dasar-dasar hukum Islam
sendiri tidak akan pernah lepas dari hujjah-hujjah Shar’iyyah.
Ada beberapa catatan lain yang dipaparkan dalam analisa
ini yaitu terkait ketetapan yang tercantum dalam PERMA No.5
tahun 2019 yang menyatakan bahwa paradigma hakim dalam
memutus sebuah perkara haruslah didasarkan kepada asa 10:
kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang
anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat
dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender,
persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan
kepastian hukum.. Lain daripada itu tercatat dalam “Buku Saku
Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan”
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yang menjelaskan tentang bagaimanakah seharusnya seorang
hakim melaksanakan asas 10 tersebut, dan bagaimanakah
seharusnya hakim menyusun pola pikirnya dalam menangani
kasus dispensasi perkawinan.
Bersangkutan dengan catatan Pertama, yaitu 10 asas
yang menjadi dasar hakim dalam mengadili kasus dispensasi
perkawinan. Hakim Pengadilan Agama Ponorogo sepakat dan
telah melaksanakan apa-apa yang tertuang dalam pasal 2
Peraturan Mahkamah Agung No. 5 tahun 2019. Apa yang
tertuang didalam 10 asas tersebut menurut hakim Pengadilan
Agama Ponorogo adalah penjabaran dari praktek yang
dilaksanakan hakim pengadilan agama dalam memutus kasus
dispensasi perkawinan sebelum terbitnya PERMA NO. 5 tahun
2019 begitu juga pola pikir yang tertulis didalamnya sesuai
dengan dasar pola pikir hakim dalam memutus perkara
dispensasi perkawinan sebelum terbitnya peraturan ini. Segala
hal tertulis dalam 10 asas tersebut mengacu kepada
kemas}lahatan bersama untuk meninggalkan kerusakan yang
ditimbulkan dari sebuah perkara.
Memang mayoritas putusan Hakim Pengadilan Agama
Ponorogo menerima dan mengabulkan kasus dispensasi
perkawinan yang diajukan, akan tetapi bukan berarti Hakim
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Pengadilan Agama serta merta mengabulkan tanpa adanya
pertimbangan, tetap Pengadilan Agama mempertimbangkan
antara dikabulkan ataupun tidaknya permohonan tersebut
berdasarkan bukti dan kesaksian yang ada. Kasus-kasus
ataupun perkara yang dikabulkan pastinya berdasarkan dengan
10 asas dengan mekanisme yang sesuai dengan apa yang
tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 5 tahun
2019. Ketika permohonan tersebut dikabulkan maka memang
benar bahwa keputusan tersebut adalah keputusan yang terbaik
untuk anak, disepakati oleh semua pihak sehingga tidak
mengganggu hak hidup dan tumbuh kembang anak, keputusan
yang berdasarkan kepada pendapat anak terkait, keputusan
yang dirasa terbaik untuk menjaga harkat dan martabat anak
dan pihak terkait, keputusan yang dikabulkan karena memang
betul sesuai dengan bukti dan kesaksian pihak terkait tidak
adanya diskriminasi didalamnya, sebuah keputusan yang
mencegah kerusakan dan memberikan kemanfaatan bersama.
Sederhannya bahwa pola pikir hakim dalam mengadili
permohonan dispensasi perkawinan tetap dalam pola pikir lama
yaitu meninggalkan kerusakan lebih utama dari pada
melaksanakan sebuah kemanfaatan, sedangkan 10 asas tidak
sama sekali berlawanan dengan hal tersebut, 10 asas yang
dituliskan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun
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2019 menurut Hakim Pengadilan Agama Ponorogo adalah
jabaran dan pelengkap dari paradigma lama.69
Dalam hal peningkatan kasus dispensasi perkawinan di
Ponorogo menurut Hakim Pengadilan Agama Ponorogo hal
tersebut sepenuhnya bukanlah kesalahan dari Pengadilan
Agama Ponorogo. Seperti yang disampaikan sebelumya bahwa
Pengadilan Agama adalah muara tempat berkumpulnya air dari
segala penjuru hulu, yang artinya kasus dispensasi perkawinan
ini tidak berawal dan muncul dari Pengadilan Agama, dalam
hal ini Pengadilan Agama Ponorogo khususnya. Memang
seorang hakim punya kewenangan untuk berbuat aktif sesuai
dengan apa yang tertera dalam Undang-undang Nomor 48
tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “Hakim dan hakim
konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai

hukum

dan

rasa

keadilan

yang

hidup

dalam

masyarakat”.70
Akan tetapi hal tersebut adalah kewenangan individual
seorang hakim bukan sebuah kewenangan dalam cangkupan
69

Kesimpulan dari hasil wawancara dengan Drs. H. Misnan
Maulana, Hakim Senior Pengadilan Agama Ponorogo, di Pengadilan
Agama Ponorogo 19 April 2021, pukul 10.00
70

Undang-undang No.
Kehakiman.

48

tahun 2009

tentang

Kekuasaan
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institusional Pengadilan Agama, Pengadilan Agama umumnya
khususnya Pengadilan Agama Ponorogo didalam peraturan
perundang-undangan tidak mempunyai wewenang untuk aktif
turut serta dalam menekan angka dispensasi perkawinan,
Pengadilan Agama hanya berkewenangan untuk menerima,
memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara
yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat
pertama.71 Pengadilan Agama umumnya dan Pengadilan
Agama Ponorogo khususnya tidak memiliki wewenang untuk
aktif mencari dan membekali masyarakat tentang perkawinan
di usia dini sehingga dapat meminimalisir kasus dispensasi
perkawinan.

Sedangkan

dalam

kasus

mengapa

Hakim

Pengadilan Agama Ponorogo tidak membatalkan atau menolak
permohonan kasus dispensasi perkawinan adalah karena
memang setelah mekanisme yang sedeminkian rupa dan
berdasarkan kepada 10 Asas dalam mengadili permohonan
dispensasi perkawinan, mengabulkan permohonan tersebut
adalah putusan yang terbaik untuk meninggalkan kerusakan
dan memberikan kemanfaatan.72
71

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 49.

Drs. H. Misnan Maulana, Hakim PA Ponorogo, “Implementasi
Peraturan Mahkamah Agung No. 5 tahun 2019 oleh Hakim PA Ponorogo”,
Wawancara, di Pengadilan Agama Ponorogo 19 April 2021, pukul 09.30
72
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Kedua, terkait dengan “Buku Saku Pedoman Mengadili
Permohonan Dispensasi Perkawinan” merupakan sebuah buku
pedoman yang menjadikan paradigma Hakim Pengadilan
Agama sebagai objeknya. Singkatnya buku tersebut lebih
mengarahkan paradigma seorang hakim untuk menolak
permohonan dispensasi perkawinan. Hal tersebut tersirat dan
dapat dilihat bahwa misi besar disusunnya buku perdoman dan
peraturan mengadili tersebut adalah searah dengan STRANAS
PPA yang mempunyai tujuan untuk mengurangi perkawinan
anak dari 11,2 % menjadi 6,9 % dengan cara mengubah
paradigma

Hakim

yang

sebelumnya

melegalkan

dan

mengizinkan permohonan dispensasi perkawinan menjadi
menolak dan tidak melegalkan permohonan dispensasi
perkawinan. Selain dari itu dalam buku tersebut juga
mencantumkan dan memberikan arahan kepada hakim dengan
beberapa kasus contoh yang lebih mengarahkan bahwa jika
seorang hakim menyetujui kasus dispensasi perkawinan maka
akan lebih banyak resiko yang dialami oleh anak tersebut baik
dalam segi kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. 73

73

Mahkamah Agung Repbulik Indonesia, Indonesia Judicial
Research Society (IJRS), Buku Saku Pedoman Mengadili Kasus Dispensasi
Perkawinan, Lihat beberapa contoh kasus yang digambarkan dalam buku
pada halaman, 19, 21, 35, 38, 42, 46, 49.

111

Hal ini menurut Hakim Pengadilan Agama Ponorogo
adalah sebuah hal yang kontradiktif atau berlawanan dengan
apa yang dicantumkan dalam asas 10 dalam mengadili kasus
dispensasi perkawinan. Menurut Hakim Pengadilan Agama
Ponorogo bahwa putusan hakim untuk mengabulkan maupun
menolak

permohonan

dispensasi

tidak

serta

merta

mengabulkan atau menolak begitu saja, sejatinya bahwa
seluruh putusan yang diberikan adalah sesuai dengan apa yang
tertera dalam 10 asas. Mengabulkan atau menirima putusan
karena memang sesuai dengan bukti dan mekanisme yang
dilaksanakan dan hal tersebut adalah kepentingan terbaik dan
lebih bermanfaat untuk anak, begitu juga sebaliknya. Menurut
Hakim Pengadilan Agama Ponorogo belum pas jikalau yang
harus diubah atau objeknya adalah paradigma Hakim
Pengadilan Agama umumnya dan Pengadilan Agama Ponorogo
khususnya, harusnya yang dibenahi dan diubah paradigmanya
adalah “si hulu” terlebih dahulu, yang dimaksud disini adalah
paradigma masyarakatnya yang beranggapan bahwa menikah
dibawah umur itu tidak apa-apa dan dibolehkan oleh
Pengadilan Agama Ponorogo. Ketika “si hulu” telah terbentuk
paradigmanya otomatis pengajuan dispensasi ke Pengadilan
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Agama Ponorogo akan lebih berkurang dari sebelumsebelumnya,74 jadi bukan paradigmanya hakim yang diubah
akan tetapi paradigma masyarakatlah yang seharusnya diubah
untuk lebih memikirkan lagi resiko dan akibat daripada
perkawinan dini sehinga pada akhirnya permohonan dispensasi
perkawinan yang bermuara di Pengadilan Agama Ponorogo
dapat dikurangi.
B. Analisis Implementasi dan Efektivitas Peraturan
Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Oleh Hakim
Pengadilan Agama Ponorogo.
Pembahasan ini bertujuan untuk menganalisa sejauh
mana implementasi PERMA No. 5 tahun 2019

dan

efektivitasnya oleh hakim Pengadilan Agama berdasarkan
kesaksian dan penjelasan hakim terkait. Jika berbicara
mengenai implementasi sebuah peraturan pastinya akan
berkaitan dengan tujuan ditetapkannya peraturan tersebut.
Adapun tujuan ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung No.
5 tahun 2019 antara lain:
1. Menerapkan asas 10 sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2;
Drs. H. Misnan Maulana, Hakim PA Ponorogo, “Implementasi
Peraturan Mahkamah Agung No. 5 tahun 2019 oleh Hakim PA Ponorogo”,
Wawancara, di Pengadilan Agama Ponorogo 19 April 2021, pukul 09.30
7474
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2. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi
hak Anak;
3. Meningkatkan tanggung jawab Orang Tua dalam rangka
pencegahan perkawinan anak;
4. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatar
belakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin; dan
5. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan
dispensasi kawin di pengadilan.75
Berdasarkan data wawancara yang didapat Hakim PA
Ponorogo telah berusaha untuk menjalankan seluruh pasal yang
ada di PERMA No. 5 tahun 2019 dan berusaha untuk meraih
tujuan yang tercantum dalam PERMA No. 5 tahun 2019, dalam
metode analisis induktif dapat disampaikan sebagi berikut:
Tabel Tujuan Penetapan PERMA No.5 Tahun 2019
Kode

Deskripsi Kode

Kutipan Wawancara
 Pada dasarnya

Menerapkan

Hakim PA

asas 10

Ponorogo telah

secara teknik

melaksanakan

semuanya sudah

dengan bukti

diatur dalam

wawancara yang

PERMA tersebut,

75

Peraturan Mahkamah Agung No. 5 tahun 2019, pasal 3.
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disampaikan

sehingga peraturan

sebelumnya

hukum diska lama
tidak sedetail dan
tidak sebanyak
diska yang baru.


Seluruh yang
Kami lakukan
sudah sesuai
dengan apa yang
tercantum dalam
PERMA tersebut.

Menjamin

•

pelaksanaan
sistem
peradilan yang
melindungi
hak anak
•

Hakim PA
Ponorogo
telah
melaksanakan
pasal
11,12,13,14,
dan 15 yang
berkaitan
dengan hak
anak
pola pikir
hakim untuk
kemashlahata
n pemohon
baik anak
maupun orang
tua.

a. jumlah yang wajib
hadir dalam
persidangan sudah
diatur dalam
peraturan tersebut
seperti
menghadirkan
calon besan, orang
tua si anak dsb
b. memberikan
nasehat maksimal
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kepada kedua
orang tua calon
memplai yang
menjadi fokusnya
ya ini, di kata
maksimal yang
artinya adalah
menasehati dengan
menyertakan
resiko-resiko dan
aspek negative
pelaksanaan
pernikahan di usia
dini seperti resiko
kesehatan, resiko
terputusnya
pendidikan dan
kesemua itu harus
dijabarkan oleh
majelis hakim
kepada kedua
orang tua kedua
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calon mempelai.
c. Alhamdulillah
semuanya berjalan
sesuai dengan apa
yang dituliskan
dalam PERMA
NO. 5 tahun 2019.
Kalau biasanya kan
ke psikolog mahal,
mayoritas para
pemohon meminta
rekomendasi dan
surat dari bidan
kecamatan
d. Seperti dalam
klausul ketika anak
sulit atau tidak
cakap dalam
penyampaian maka
bisa orang tuanya
yang mewakili atau
menjadi

117

penerjemahnya.
e. cuman kostumnya
tidak pakai toga,
padahal yang
disidang itu orang
tuanya, maksudnya
ketika menghadapi
anak menurut kami
itu cocok dan tidak
apa-apa untuk tidak
memakai seragam
resmi, tapi ketika
orang tua ya
gimana ya, kayak
kurang pas gitu.
Meningkatkan
tanggung
jawab orang
dalam
pencegahan
dispensasi
perkawinan

Hakim telah
memberikan
nasehat secara
maksimal kepada
orang tua dan
juga kepada calon
mempelai dan
meyampaikan
tentang bahaya
perkawinan di

memberikan nasehat
maksimal kepada
kedua orang tua calon
memplai yang
menjadi fokusnya ya
ini, di kata maksimal
yang artinya adalah
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bawah umur

menasehati dengan
menyertakan resikoresiko dan aspek
negative pelaksanaan
pernikahan di usia
dini seperti resiko
kesehatan, resiko
terputusnya
pendidikan dan
kesemua itu harus
dijabarkan oleh
majelis hakim kepada
kedua orang tua kedua
calon mempelai.

Mengidentifika •
si ada atau
tidaknya
paksaan yang
melatar
belakangi
pengajuan

Hakim PA
Ponorogo
menghadirkan
seluruh pihak
yang
diwajibkan
hadir sesuai
peraturan
guna meneliti
dan melihat
adakah

a. jumlah yang wajib
hadir dalam
persidangan sudah
diatur dalam
peraturan tersebut
seperti
menghadirkan
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permohonan
•

Mewujudkan

•

kiranya
paksaan dari
pihak terkait
Hakim PA
Ponorogo
mendengarkan
penjelasan
dari si Anak
terkait
perkawinan
yang akan
dilaksanakan
apabila si
Anak merasa
kesulitan
maka Hakim
PA mengambil
inisiatif
bahwa yang
menerangkan
dan
menjelaskan
adalah
penerjemah
yang dalam
hal ini Hakim
PA berisiniatif
menunjuk
Orang Tua
sebagai
penerjemahny
a.
Berdasarkan

calon besan, orang
tua si anak dsb.
b. Dalam peraturan
itu hakim juga
diwajibkan untuk
mendengarkan
opini dan
keterangan dari si
anak, ya akan
tetapi selama ini
kebanyakan anak
kesusahan
mengutarakan
pendapatnya,
jadinya hakim
mengambil inisiatif
untuk menjadikan
orang tuanya
sebagai juru bicara.

 Pada dasarnya

120

standarisasi
proses
mengadili
permohonan
dispensasi
kawin di
pengadilan

hasil
wawancara
seluruh pasal
baik
berkenaan
tentang syarat
adminsitratif,
dasar hakim
dalam
putusan, dsb.
Hakim
Pengadilan
Agama
Ponorogo
telah
melakukannya
sesuai dengan
PERMA No. 5
tahun 2019

secara teknik
semuanya sudah
diatur dalam
PERMA tersebut,
sehingga peraturan
hukum diska lama
tidak sedetail dan
tidak sebanyak
diska yang baru.
 Seluruh yang Kami
lakukan sudah
sesuai dengan apa
yang tercantum
dalam PERMA
tersebut.

Dari seluruh implementasi yang dilaksanakan oleh
Hakim Pengadilan Agama Ponorogo terhadap PERMA No. 5
tahun

2019

ternyata

belum

begitu

efektif

dalam

pelaksanaannya. Hal tersebut dapat diketahui dari paparan
Hakim PA Ponorogo terkait kendala yang dihadapi dalam
pengimplementasian PERMA No. 5 tahun 2019. Beberapa
factor yang mempengaruhi efektivitas pengimplementasian
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PERMA No. 5 tahun 2019 dari teori efektivitas hukum
Soerjono Soekanto antara lain:
1. Faktor Hukum itu sendiri;
2. Faktor

penegak

hukum,

yaitu

pihak-pihak

yang

membentuk dan menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak
hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum
tersebut diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai sebuah hasil karya, cipta
dan rasa yang didasarkan pada lingkungan dimana
manusia tersebut hidup dan berkembang.76
Kelima faktor diatas menurut Soerjono Soekanto adalah
hal yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama
lain,

sehingga

analisa

efektifitas

suatu

hukum

harus

memperhatikan kelima faktor terkait. Faktor-faktor tersebut
jika dianalisa dengan data wawancara yang didapatkan oleh
peneliti ditemukan bahwa ada beberapa factor yang menjadi
penghalang keberhasilan pengimplementasian PERMA No.5
tahun 2019, yang dapat dijelaskan dalam tebel berikut:
Winarno Yudho, Heri Yjandrasari, “Efektivitas Hukum Dalam
Masyarakat.” Jurnal Hukum dan Pembangunan, (2017), 60.
76
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Tabel Analisis Faktor Efektivitas Implementasi PERMA
Kode

Deskripsi Kode

faktor hukum Menurut hasil wawancara dengan Hakim
itu sendiri

Pengadilan Agama Ponorogo apa yang

(sesuai)

tertera dan ditetapkan dalam PERMA No. 5
tahun 2019 tidak ada pertentangan sama
sekali dalam agama islam dan merupakan
salah satu bentuk ijtihad yang diusahakan
oleh para pemangku kebijakan, dan hal yang
perlu

diperhatikan

bahwa

segalanya

membutuhkan waktu untuk menyesuaikan.
Faktor

Hakim Pengadilan Agama Islam Ponorogo

Penegak

sebagai salah satu penegak hukum di

Hukum

wilayah

(kurang)

seluruh pasal yang tertera di dalam PERMA

Ponorogo

telah

melaksanakan

No. 5 tahun 2019, akan tetapi hal ini
seharusnya

gerakan ini

didukung oleh

seluruh pihak penegak hukum, baik level
daerah maupun level desa.
Faktor sarana Untuk factor sarana dan fasilitas masih
dan fasilitas

kurang mendukung, karena memang belum

(kurang)

ada bagian pemerintahan khusus yang
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menangani

perkawinan

di

usia

dini,

walaupun memang ada pengarahan pra
perkawinan namun hal tersebut belum
memberikan dampak untuk mengurangi
angka dispensasi perkawinan yang diajukan
ke PA Ponorogo, hal ini dapat dibuktikan
dari pemaparan Hakim PA Ponorogo bahwa
belum ada peran dari pemerintah daerah
maupun

desa

dalam

menangani

kasus

tersebut.
Faktor

Pemahaman Masyarakat Ponorogo bahwa

Masyarakat

perkawinan di bawah 19 tahun merupakan

(penyebab

hal yang wajar dan tidak berbahaya, selama

utama)

anak tersebut sudah baligh maka boleh
menikahkannya.

Faktor

Menurut pemaparan Hakim PA Ponorogo

Budaya

Budaya merupakan faktor terbesar yang

(penyebab

menyebabkan tingginya perkawinan di usia

utama)

dini

sehingga

berimbas

ke

banyaknya

permohonan dispensasi perkawinan yang
diajukan ke PA Ponorogo. Budaya sebagian
daerah di Ponorogo masih meyakini bahwa
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menikah di usia dini bukanlah sebuah aib,
bahkan ada satu daerah di Ponorogo yang
mempunyai

tradisi

untuk

saling

menjodohkan satu sama lain walaupun
umurnya belum genap 19 tahun. (keterangan
Hakim PA Ponorogo)77
Dari beberapa analisis yang telah di jabarkan dari dua
table diatas dapat disimpulkan beberapa hal:
1. Bahwa

Hakim

Pengadilan

mengimplementasikan

Agama

Peraturan

Ponorogo

Mahkamah

telah
Agung

Nomor 5 Tahun 2019 sesuai dengan tujuan-tujuan dari
penetapan peraturan tersebut.
2. Implementasi yang dilaksanakna oleh Hakim PA Agama
Ponorogo dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada,
akan tetapi masih belum cukup efektif dalam mengurangi
permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan ke PA
Ponorogo karena beberapa faktor, diantaranya faktor

77

Misnan Maulana, Hakim Senior Pengadilan Agama Ponorogo
tentang “implementasi Perma NO. 5 tahun 2019 tentang pedoman
mengadili perkara dispensasi perkawinan oleh Hakim Pengadilan Agama
Ponorogo” di Pengadilan Agama Ponorogo, tanggal 19 April 2021, pukul
10.30 WIB
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penegak hukum yang masih belum bersinergi bersama
dalam menangani perkawinan di bawah umur, factor
sarana dan fasilitas yang memang belum sebuah lembaga
khusus yang menangani kasus ini, faktor masyarakat yang
memang masih memandang bahwa perkawinan di bawah
umur 19 selama sudah baligh maka tidaklah mengapa dan
tidak berbahaya, dan yang terakhir adalah faktor budaya
yang memang tidak sedikir di daerah Ponorogo budaya
menikahkan atau mengawinkan anak di bawah umur 19
tahun.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan teori dan fakta yang telah dijabarkan, maka
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Paradigma Hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam
mengadili kasus dispensasi perkawinan di Pengadilan
Agama Ponorogo setelah dan sebelum terbitnya PERMA
No. 5 tahun 2019 masih berpegang dengan Paradigma
Hukum Islam yaitu memandang bahwa segala kasus yang
dihadapi diputus berdasarkan dalil-dalil syar’I dan
pendapat para ulama terdahulu, beberapa diantara dalil dan
dasar hukum dalam putusan hakim terkait dispensasi
perkawinan adalah pendapat madzhab syafi’I yang
memandang

bahwa

perkawinan

di

bawah

umur

diperbolehkan dengan syarat bahwa keputusan tersebut
memiliki

maslahat

bagi

anak.

Selanjutnya

hakim

menganggap bahwa menurut kualitasnya kemaslahatan
dalam pelegalan kasus dispensasi perkawinan yang selama
127
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ini dijalani oleh Hakim PA Ponorogo adalah sebuah
maslahah dharuriyyah yang penting untuk dilegalkan
karena berhubungan dengan maqashid shari’ah yang lima,
dan menurut keberadaan maslahatnya kasus ini termasuk
dalam maslahat mursalah dimana tidak ada dalil nas yang
menjelaskan secara detail, sehingga jika dipandang dalam
paradigma hukum Islam putusan dalam kasus ini adalah
murni ijtihad seorang hakim dengan melihat antara
maslahat dan dharuroh yang ditimbulkan.
2. Berdasarkan

bukti-bukti

penelitian

dalam

mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung No. 5
tahun 2019 terbukti bahwa Hakim Pengadilan Agama
Ponorogo menjalankan peraturan tersebut sesuai dengan
apa yang tertulis dengan baik, hanya saja ada beberapa
faktor yang membuat pengimplementasian peraturan
tersebut

tidak

efektif,

pengimplementasian

sehingga

peraturan

ini

bisa
belum

dikatakan
berhasil

sepenuhnya jika dipandang dengan perspektif efketivitas
hukum.

Adapun

faktor-faktor

yang

menyebabkan

pengimplementasian peraturan ini tidak efektif adalah
faktor penegak hukum yang belum bersinergi sepenuhnya,
faktor sarana dan fasilitas yang belum memadai untuk
menanggulangi dan menangani kasus terkait, faktor
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masyarakat yang masih menganggap perkawinan di bawah
19 tahun merupakan hal yang biasa dan tidak bahaya, dan
yang terakhir adalah faktor budaya yang mana tidak sedikit
wilayah

di

Ponorogo

yang

mempunyai

budaya

menikahkan dan mengawinkan anaknya di bawah usia 19
tahun.
B. Saran
Selain Kesimpulan diatas, penulis juga memiliki
beberapa saran yang disampaikan kepada beberapa pihak
terkait, diantaranya:
1. Untuk para peneliti dan penegak hukum terkhusus Hakim
Pengadilan Agama agar mengkaji ulang dan meneliti
kembali apakah benar bahwa mengabulkan dispensasi
perkawinan merupakan jalan yang terbaik dan lebih
mempunyai kemaslahatan disbanding dengan bahaya yang
ditimbulkan jika menolak permohonan tersebut.
2. Untuk para penegak hukum daerah maupun local desa,
beserta para orang tua dan masyarakat agar bersinergi
dalam mensukseskan wacana dan rencana pemerintah
dalam

mewujudkan

meminimalisir

generasi

yang

unggul

dengan
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