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ABSTRAK 

Ningrum, Wafa Suci, 2022. Analisis Yuridis Terhadap Problematika Dispensasi 

Kawin Bagi Janda atau Duda di Bawah Umur Sebagai Prasyarat 

Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo). Skripsi. 

Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Martha Eri Safira, M.H. 

Kata kunci/keyword: Dispensasi Kawin, Janda atau Duda di Bawah Umur, 

Pencatatan Pernikahan. 

Dispensasi Kawin menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam 

pernikahan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa 

seseorang yang belum mencapai usia 19 tahun maka ia hendak mengajukan 

permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan sebagai syarat pendaftaran 

pernikahan. Pada Februari 2021 lalu, terdapat kasus pernikahan janda di bawah 

umur, tepatnya di Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Dari kasus tersebut 

muncul pertanyaan apabila terdapat janda atau duda di bawah umur yang 

melakukan pernikahan kembali, apakah mereka masih membutuhkan dispensasi 

kawin atau tidak. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana analisis yuridis 

terhadap problematika dispensasi kawin bagi janda atau duda di bawah umur 

sebagai prasyarat pencatatan pernikahan di Kabupaten Ponorogo? Bagaimana 

solusi yuridis terhadap problematika dispensasi kawin bagi janda atau duda di 

bawah umur sebagai prasyarat pencatatan pernikahan di Kabupaten Ponorogo? 

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan jenis penelitian 

lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan normatif. Sedangkan 

teknik yang digunakan untuk pengumpulan data ialah melakui wawancara dan 

dokumen. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

data model Miles dan Huberman.  

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam perkara dispensasi 

kawin bagi janda atau duda di bawah umur, 5 Kepala KUA dan Ketua PA 

Kabupaten Ponorogo menggunakan metode interpretasi sistematis, komparatif, 

dan subsumptif untuk menanganinya. Dalam hal ini dinyatakan bahwa janda atau 

duda di bawah umur tidak lagi memerlukan dispensasi kawin untuk 

pernikahannya. Sedangkan solusi yuridis dalam perkara ini dapat menggunakan 

interpretasi sistematis dengan menafsirkannya terhadap Undang-Undang No.24 

Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan KHI. Menggunakan 

interpretasi komparatif dengan menafsirkannya terhadap Fikih dan KUHPerdata. 

Menggunakan interpretasi subsumptif dengan menafsirkannya terhadap PERMA 

dan putusan dispensasi kawin. Berdasarkan ketiga interpretasi diatas, disimpulkan 

bahwa janda atau duda di bawah umur tidak lagi memerlukan dispensasi kawin. 

Akan tetapi apabila dikaji dari interpretasi otentik, baik janda atau duda di bawah 

umur atau seseorang yang belum pernah menikah, selama usianya belum 

mencapai 19 tahun, maka akan tetap membutuhkan dispensasi kawin. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan (selanjutnya disebut UU No.1 Tahun 1974), menjelaskan 

pengertian perkawinan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara 

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketentuan Yang Maha Esa”
1
. Perkawinan atau pernikahan juga dapat 

diartikan yaitu akad antara seorang calon mempelai pria dengan calon 

mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, 

yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah 

ditetapkan oleh syara’ untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, 

sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai 

teman hidup dalam rumah tangga
2
.  

Melakukan perkawinan asal hukumnya ialah jaiz (diperbolehkan). 

Maksud perkawinan yang sejati dalam islam ialah untuk kemaslahatan 

dalam rumah tangga dan keturunan, juga untuk kemaslahatan masyarakat.
3
 

Dalam perkawinan seorang laki-laki dan perempuan (mempelai) berniat 

membangun rumah tangga yang sakinah, tenteram, dan dipenuhi oleh rasa 

cinta dan kasih sayang. Demi terciptanya cita-cita yang mulia tersebut, 

                                                           
1
 Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  

2
 Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim 

(Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2013), 18.  
3
 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), 374.  
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perkawinan tidak cukup hanya berdasar kepada ajaran-ajaran Allah dalam 

Al-Quran maupun As-Sunnah, tetapi juga harus berdasar kepada hukum 

suatu negara. Perkawinan dinyatakan sah jika menurut hukum Allah dan 

hukum negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.
4

. Dalam 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 disebutkan bahwa rukun nikah ada 5 

macam, yaitu adanya : 

a. Calon suami; 

b. Calon istri; 

c. Wali nikah; 

d. Dua orang saksi dan; 

e. Ijab dan Kabul.
5
 

Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan (selanjutnya disebut UU No.16 Tahun 2019) disebutkan 

bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah 

mencapai umur 19 (sembilan belas ) tahun”.
6
 Dalam pasal tersebut diatur 

tentang batas minimal usia seseorang yang ingin melakukan perkawinan. 

Hal ini berhubungan erat dengan kedewasaan seseorang. Pengaturan batas 

minimal usia perkawinan ini bertujuan untuk mencegah berbagai 

kemungkinan negatif yang timbul akibat perkawinan di bawah umur 

                                                           
4
 Abdullah, Saebani, Perkawinan dan Perceraian, 19.  

5
 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1 (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2018), 

107.  
6
 Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
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seperti pendeknya usia pendidikan generasi muda Indonesia
7

, 

meningkatnya angka perceraian, resiko kematian ibu dan anak karena 

keadaan rahim seorang anak di bawah umur masih rentan, dan untuk 

mendapatkan keturunan yang sehat. Dalam Islam juga mengatur 

pentingnya kedewasaan seseorang dalam perkawinan. Menurut pandangan 

hukum Islam pembatasan usia perkawinan ini sejalan dengan tujuan 

syariat Islam (maqasid syari‟ah) yang terdiri dari lima prinsip, yaitu 

perlindungan agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal. Seperti halnya 

menjaga keselamatan jiwa anak, menjamin pendidikan anak, dan menjaga 

keselamatan keturunan.
8
 

Selanjutnya pada Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 

menyebutkan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang 

tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan 

alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.” 
9
 

Dalam Pasal 7 ayat (2) selanjutnya dijelaskan bahwa apabila seseorang 

dibawah umur 19 tahun hendak melakukan perkawinan, maka ia harus 

meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan. Dalam ayat tersebut hanya 

terdapat ketentuan apabila seseorang berada di bawah 19 tahun.  

                                                           
7

 Mardi Candra, Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum di 

Indonesia (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2021), 9.  
8
 Muthiarafa Adila, Batas Usia Perkawinan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 

Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ditinjau dari Teori Maslahah 

Mursalah, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020), 50-51.  
9
 Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
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Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 

tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (selanjutnya 

disebut PERMA No.5 Tahun 2019) menyebutkan “Anak adalah seorang 

yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan 

perundang-undangan”.
10

 Selanjutnya pada pasal 1 ayat (5) “Dispensasi 

Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon 

suami/isteri yang belum berusia 19 tahun melangsungkan perkawinan”.
11

 

Pada PERMA di atas terdapat sedikit kesinambungan pada ketentuan 

dispensasi kawin pasal 1 ayat (5) bahwa pasal tersebut hanya menyebutkan 

nominal angka usia saja yaitu yang belum berusia 19 tahun.  

Penerapan PERMA No.5 Tahun 2019 menjadi acuan pula untuk 

kinerja Kantor Urusan Agama (selanjutnya disebut KUA) dalam melayani 

administrasi bagi perkawinan anak di bawah umur. Hal ini didukung 

dengan keluarnya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 

tentang Pencatatan Pernikahan (selanjutnya disebut PMA No.20 Tahun 

2019), dimana mensyaratkan adanya dispensasi kawin bagi anak yang 

belum berusia 19 tahun sebagai syarat untuk dapat mengurus administrasi 

perkawinan di KUA. Dalam perkara ini bagaimana posisi janda atau duda 

yang masih di bawah umur atau belum mencapai batas usia 19 tahun, 

tetapi ingin menikah lagi. Hal ini ternyata juga menimbulkan pro dan 

kontra di beberapa KUA yang di Kabupaten Ponorogo. Terdapat KUA 

                                                           
10

 Pasal 1 ayat (1) PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan 

Dispensasi Kawin. 
11

 Pasal 1 ayat (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan 

Dispensasi Kawin.  
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yang menolak pernikahan janda atau duda di bawah umur dan masih 

mensyaratkan adanya dispensasi kawin, dengan alasan karena tidak ada 

ketentuan hukum yang menyatakan tentang dispensasi kawin untuk 

janda/duda di bawah umur. Dengan demikian, KUA bermaksud untuk 

lebih berhati-hati dalam menjalankan dan menerapkan aturan hukum 

kepada masyarakat. Di sisi lain terdapat KUA yang tidak mensyaratkan 

dispensasi kawin untuk janda atau duda di bawah umur, karena seseorang 

yang sudah pernah menikah maka di anggap cakap hukum dan telah 

dianggap dewasa.  

Pada Februari 2021 di KUA Kecamatan Sambit, terdapat 

pernikahan seorang janda di bawah umur. Janda tersebut berusia 18 tahun. 

Pernikahan pertama nya dilakukan pada usia 16 tahun, lalu pernikahannya 

yang kedua dilakukan pada usia 18 Tahun pada 17 Februari 2021. Hal 

tersebut menimbulkan pertanyaan apakah janda atau duda di bawah umur 

tersebut masih memerlukan dispensasi kawin atau tidak. Karena dalam 

Pasal 7 ayat (1) UU No.16 Tahun 2019 dan juga ketentuan pedoman 

mengadili dispensasi kawin pada PERMA No, 5 Tahun 2019 hanya 

menyebutkan tentang nominal angka batas minimal usia perkawinan, yaitu 

19 tahun, tanpa adanya keterangan seseorang tersebut sudah pernah 

menikah atau belum. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 

tersebut timbul pertanyaan, jika ditinjau dari usianya janda tersebut masih 

berada di bawah umur, tetapi jika ditinjau dari kecakapan hukumnya ia 
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sudah pernah menikah yang dengan itu menandakan bahwa ia sudah 

dewasa dan tidak lagi disebut anak yang memerlukan dispensasi kawin.
12

 

Dari kasus diatas, jelas ada permasalahan terkait dispensasi kawin 

seorang janda atau duda di bawah umur sebagai prasyarat untuk 

pencatatan pernikahan di KUA. Ketika mereka hendak melakukan 

pernikahan kembali, apakah mereka perlu mengajukan permohonan 

dispensasi ulang atau tidak. Maka dengan ini peneliti tertarik untuk 

meneliti pandangan Kepala KUA yang ada di Kabupaten Ponorogo, yaitu 

meliputi KUA Kecamatan Sambit, KUA Kecamatan Babadan, KUA 

Kecamatan Sampung, KUA Kecamatan Jetis, dan KUA Kecamatan 

Balong, ditambah dengan pandangan hakim di Pengadilan Agama 

Kabupaten Ponorogo sebagai penguat argumentasi. Berdasarkan 

pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam terkait 

keperluan dispensasi kawin bagi janda atau duda di bawah umur. 

Dihasilkannya sebuah judul, yaitu “Analisis Yuridis Terhadap 

Problematika Dispensasi Kawin Bagi Janda atau Duda di Bawah 

Umur Sebagai Prasyarat Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus di 

Kabupaten Ponorogo)”.  

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap problematika dispensasi kawin 

bagi janda atau duda di bawah umur sebagai prasyarat pencatatan 

pernikahan di Kabupaten Ponorogo? 

                                                           
12

 Nur Kholis, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 November 2021.  



7 

 

 

2. Bagaimana solusi yuridis terhadap problematika dispensasi kawin bagi 

janda atau duda di bawah umur sebagai prasyarat pencatatan 

pernikahan di Kabupaten Ponorogo? 

C. Tujuan  

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui : 

1. Analisis yuridis terhadap problematika dispensasi kawin bagi janda 

atau duda di bawah umur sebagai prasyarat pencatatan pernikahan 

di Kabupaten Ponorogo. 

2. Solusi yuridis terhadap problematika dispensasi kawin bagi janda 

atau duda di bawah umur sebagai prasyarat pencatatan pernikahan 

di Kabupaten Ponorogo. 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan diadakannya peneltian ini diharapkan dapat menuai manfaat 

antara lain : 

1. Manfaat Teoritis  

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menambah 

pemahaman dan wawasan, serta ilmu tentang Peraturan Perundang-

Undangan yang mengatur tentang kedewasaan seseorang 

khususnya untuk perkara dispensasi kawin sebagai syarat 

pencatatan pernikahan janda atau duda di bawah umur yang 

selanjutnya digunakan sebagai pedoman bagi KUA di Kabupaten 

Ponorogo.  
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2. Manfaat Praktis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan baik bagi penulis maupun masyarakat terkait 

Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan persyaratan 

pernikahan yang diterapkan di Indonesia, khususnya bagi 

seseorang yang sudah pernah menikah tetapi masih di bawah umur.  

E. Telaah Pustaka 

Salah satu tujuan penelitian adalah memastikan bahwa peneliti 

mendapatkan pengetahuan yang detil dari peneliti terdahulu dalam bidang 

yang sedang ditelitinya.
13

 Beberapa telaah pustaka dari penelitian ini 

adalah: 

Pertama, skripsi Meta Yulia ditulis pada tahun 2020 dengan judul 

“Pandangan Hakim terhadap Pasal 7 UU No.16 Tahun 2019 tentang Usia 

Perkawinan Dihubungkan dengan Dispensasi Nikah bagi Janda atau 

dudadi Bawah Umur”. Masalah utama dalam skripsi ini adalah berangkat 

dari kasus penolakan beberapa KUA di Jawa terhadap pernikahan janda 

atau dudadi bawah umur. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah (1) 

Bagaimanakah pandangan hakim terkait Pasal 7 UU No.16 Tahun 2019 

bila dihubungkan dengan janda atau dudayang akan menikah. (2) 

Bagaimanakah pandangan hakim terkait dispensasi yang akan diberikan 

                                                           
13

 Dwi Cahyono, Ismail Suardi Wekke, Teknik Penyusunan dan Penulisan Tesis 

(Yogyakarta: PENERBIT DEEPUBLISH, 2018), 5.  
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pada janda atau dudadi bawah umur. Skripsi ini menggunakan jenis 

penelitian lapangan ( Field Research ). Sumber data yang digunakan ialah 

sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer berasal 

dari seorang Hakim Pengadilan Agama, penulis mengambil sampel 3 

Pengadilan Agama (Sawahlunto, Tanjung Pati, dan Batusangkar). 

Sedangkan, sumber data sekunder berasal dari buku, fatwa, jurnal, karya 

ilmiah, dan Undang-Undang yang terkait. Hasil penelitian ini adalah 

pertama Pandangan Hakim bahwa seseorang yang telah menikah akan 

dianggap dewasa dan tidak berlaku baginya UU No.16 Tahun 2019 untuk 

janda atau dudadi bawah umur. Mereka tidak masuk kategori Pasal 7 UU 

No.16 Tahun 2019 karena mereka telah dianggap dewasa. Kedua, karena 

sudah dianggap dewasa maka Hakim menyatakan bahwa janda atau 

dudadi bawah umur yang ingin melakukan pernikahan, mereka tidak perlu 

meminta dispensasi kawin. Selain itu, Pengadilan tidak akan memberikan 

dispensasi kawin kepada seseorang yang telah meminta dispensasi kawin 

pada pernikahan sebelumnya, oleh karena itu KUA tidak boleh menolak 

seorang janda atau dudadi bawah umur untuk melakukan pernikahan 

karena mereka telah dianggap dewasa.
14

 Dari penelitian diatas terdapat 

beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti. 

Diantaranya ialah penelitian ini sama-sama membahas tentang keperluan 

dispensasi nikah bagi janda atau dudadi bawah umur. Sedangkan 

perbedaannya ialah yang menjadi sumber data ialah Hakim Pengadilan 

                                                           
14

 Meta Yulia, Pandangan Hakim terhadap Pasal 7 UU No.16 Tahun 2019 tentang Usia 

Perkawinan Dihubungkan dengan Dispensasi Nikah bagi Janda atau dudadi Bawah umur, Skripsi 

(Batusangkar:IAIN Batusangkar, 2020).  
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Agama, sedangkan penulis bersumber pada Kepala KUA yang ada di 

Kabupaten Ponorogo. Hakim Pengadilan berkedudukan sebagai 

pendukung analisis penulis saja.  

Kedua, skripsi Syaukani Hamim ditulis pada tahun 2015 dengan 

judul “Penolakan Kantor Urusan Agama atas Pernikahan Janda di Bawah 

Umur yang Pernah Mendapat Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama 

(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauman 

Tulungagung”. Berangkat dari penolakan KUA Kecamatan Kauman 

Tulungagung terhadap pernikahan janda di bawah umur, yang selanjutnya 

orang tua calon pengantin mengajukan dispensasi kawin kedua terhadap 

Pengadilan Agama. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif 

dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian 

ini adalah pertama, alasan KUA menolak pernikahan janda di bawah umut 

adalah karena pada Pasal 7 UU No.1 Tahun 1974 hanya menyebutkan 

batas minimal melakukan perkawinan bagi wanita yaitu 16 tahun. Pihak 

KUA juga menyebutkan bahwa tidak ada Undang-Undang yang 

menjelaskan tentang seseorang yang pernah mendapat dispensasi kawin 

bisa langsung melakukan pernikahan tanpa meminta dispensasi kawin 

yang kedua. Maka dari itu, KUA ingin lebih berhati-hati dalam menangani 

sebuah perkara. Kedua, karena adanya penolakan dari KUA, orang tua 

calon pengantin (janda di bawah umur) akhirnya mengajukan dispensasi 

kawin Kembali kepada Pengadilan Agama, dan Majlis Hakim 
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mengabulkan penetapan dispensasi kawin yang kedua.
15

 Dari penelitian 

diatas terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang 

penulis teliti. Diantaranya ialah penelitian ini sama-sama menuliskan 

perlunya dispensasi kawin bagi janda atau dudadi bawah umur. Sedangkan 

perbedaannya ialah penelitian ini berlatar belakang dari penolakan KUA, 

sedangkan penulis berlatar belakang dari kebingungan KUA dan juga 

masih asingnya kasus pernikahan janda atau duda di bawah umur yang 

akan menikah lagi.  

Ketiga, artikel Rio Satria yang berjudul “Pedoman Penanganan 

Perkara Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan”. 

Masalah yang mendasari artikel ini adalah karena Undang-Undang 

Perkawinan dalam bab persyaratan perkawinan belum mengatur secara 

tegas dan rinci khususnya dalam perkara dispensasi kawin. Hasil 

penelitian ini menyatakan bahwa calon mempelai yang sudah pernah 

menikah meskipun masih di bawah umur, mereka tidak perlu meminta 

dispensasi kawin kepada Pengadilan, mereka akan dianggap dewasa 

dikarenakan sudah pernah melakukan pernikahan sebelumnya. Dalam 

artikel ini juga dijelaskan mengenai syarat-syarat pengajuan permohonan 

dispensasi kawin dan prosedur pemeriksaan perkara dispensasi kawin 

sesuai Undang-Undang Perkawinan yang telah direvisi.
16

 Dari penelitian 

                                                           
15

 Syukani Hamim, Penolakan Kantor Urusan Agama atas Pernikahan Janda di Bawah 

Umur yang Pernah Mendapat Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama (Studi di Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Kauman Tulungagung), Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015), 

65. 
16

 Rio Satria, “Pedoman Penanganan Perkara Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang-

Undang Perkawinan”, dalam 
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diatas terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang 

penulis teliti. Diantaranya ialah penelitian ini sama-sama membahas 

tentang penerapan dispensasi kawin bagi janda atau duda di bawah umur 

dimana penulis menganggap bahwa Pengadilan tidak perlu memberi 

dipensasi kawin. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini membahas 

secara umum tentang Undang-Undang batas minimal usia perkawinan 

pasca revisi , sedangkan penulis fokus kepada KUA yang berbeda 

pendapat dimana ada yang menerapakan harus tetap ada dispensasi kawin 

tetapi ada juga yang tidak perlu dispensasi kawin bagi janda atau duda di 

bawah umur yang akan melakukan pernikahan kembali.  

F. Metode Penelitian  

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan ( field 

research ) dimana peneliti harus terjun langsung ke lapangan dan 

terlilbat dengan masyarakat secara langsung.
17

  

Peneliti menggunakan pendekatan normatif dimana peneliti 

meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem 

norma tersebut adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari 

peraturan perundangan. Pendekatan normatif dilakukan dengan 

mempelajari asas-asas hukum, norma-norma dalam peraturan 

perundang-undangan, pendapat ahli hukum, dan bahan kepustakaan 

                                                                                                                                                               
https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pedoman-penanganan-perkara-

dispensasi-kawin-pasca-revisi-undang-undang-perkawinan-oleh-rio-satria-16-12, (diakses pada 

tanggal 03 Desember 2021, jam 08.28).  
17

 J.R.Raco, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: Grasindo, 2010), 9.  

https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pedoman-penanganan-perkara-dispensasi-kawin-pasca-revisi-undang-undang-perkawinan-oleh-rio-satria-16-12
https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pedoman-penanganan-perkara-dispensasi-kawin-pasca-revisi-undang-undang-perkawinan-oleh-rio-satria-16-12
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hukum dan non hukum yang berkaitan dengan pokok penelitian.
18

 

Dalam penelitian ini fokus kepada Peraturan Perundang-Undangan 

yang berhubungan dengan perkawinan, kedewasaan seseorang, dan 

aturan terkait dispensasi kawin bagi janda atau duda di bawah umur.  

2. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti dianggap sangat penting dalam sebuah 

penelitian. Peneliti disini berperan sebagai partisipan penuh 

(sempurna), dimana peneliti terlibat secara penuh dengan masyarakat 

yang sedang diamati.
19

 Peneliti dalam penelitian ini hadir secara 

langsung terhadap obyek yang diteliti dengan melakukan pengamatan 

di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sambit terkait kasus 

pernikahan janda di bawah umur, melakukan wawancara terhadap 5 

Kepala KUA yang ada di Kabupaten Ponorogo dan juga Hakim 

Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo, serta melakukan 

dokumentasi berupa foto pada saat wawancara, foto berkas dan 

okumen yang diperlukan dalam penelitian. Selain itu, kehadiran 

peneliti juga untuk mencatat dan meminta izin untuk pengambilan 

data-data yang berhubungan dengan obyek penelitian agar diperoleh 

data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan.  

 

 

                                                           
18

 Safrin Salam dkk, Perkembangan Filsafat Hukum Kontemporer (Sidoarjo: Zifatama 

Jawara, 2020), 111.  
19

 Cosmos Gatot Haryono, Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi (Sukabumi: 

CV Jejak, 2020), 80.  
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3. Lokasi Penelitian  

Lokasi Penelitian akan dilaksanakan di 5 Kantor Urusan Agama 

(KUA) yang ada di Kabupaten Ponorogo. 5 KUA tersebut adalah KUA 

Kecamatan Sambit, KUA Kecamatan Babadan, KUA Kecamatan 

Sampung, KUA Kecamatan Jetis, dan KUA Kecamatan Balong serta 

Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo. Pemilihan lokasi ini 

berdasarkan kesesuaian tema yang dipilih karena penelitian ini 

berangkat dari sebuah kasus pernikahan janda di bawah umur di Desa 

Gajah, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. 

4. Data dan Sumber Data 

a. Data  

Data dapat dikumpulkan melalui berbagai setting, berbagai 

sumber, dan berbagai cara. Data yang dikumpulkan melalui setting 

dengan cara diskusi, dikumpulkan melalui sumber berdasarkan 

sumber primer dan sekunder. Sedangkan data yang dikumpulkan 

melalui cara yaitu dengan wawancara dan dokumentasi (foto).
20

 

Adapun data yang diperlukan adalah : 

1) Data tentang pernikahan janda di bawah umur di Desa 

Gajah, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo dan di 

KUA lainnya (KUA Kecamatan Babadan, KUA Kecamatan 

Jetis, KUA Kecamatan Balong, dan KUA Kecamatan 

Sampung) 

                                                           
20

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

2017), 225.  
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2) Data hasil wawancara dengan Kepala KUA dan Hakim 

Pengadilan Agama Kabupaten Agama  

3) Data-data lain dari KUA dan Pengadilan Agama, misalnya 

data pendaftaraan pernikahan janda atau duda di bawah 

umur, data permohonan dispensasi kawin janda atau duda 

di bawah umur, dan penetapan dispensasi kawin bagi janda 

atau duda di bawah umur. 

b. Sumber Data 

1) Sumber Data Primer  

Data Primer adalah data yang langsung memberikan 

memberikan data kepada peneliti.
21

 Dalam penelitian ini data 

yang diperoleh berupa data langsung dari para informan yaitu 

Kepala KUA Kecamatan Sambit, Ketua KUA Kecamatan 

Babadan, Ketua KUA Kecamatan Sampung, Ketua KUA 

Kecamatan Jetis, Ketua KUA Kecamatan Balong, dan Hakim 

Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo. Kepala KUA akan 

dimintai pandangan terkait perlunya permintaan dispensasi 

kawin bagi janda atau duda di bawah umur. Sedangkan 

pendapat Hakim Pengadilan Agama berperan sebagai 

pendukung analisis atau argumen yang diutarakan penulis pada 

penelitian ini.  

 

                                                           
21

 Ibid.  
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2) Sumber Data Sekunder  

Data Sekunder adalah data yang tidak langsung 

memberikan data kepada peneliti.
22

 Dalam penelitian ini data 

sekunder diperoleh dari Peraturan Perundang-undangan, buku, 

jurnal, artikel, dan dokumen tertulis lainnya yang berkaitan 

dengan penelitian. Dalam penelitian ini banyak bersumber pada 

Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan pendekatan 

yang dipillih yaitu pendekatan normatif.  

5. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling 

strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data.
23

 Teknik yang digunakan dalam penelitian ini 

antara lain:  

1) Wawancara  

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
24

 Peneliti 

mewawancarai Kepada KUA Kecamatan Sambit, Ketua KUA 

Kecamatan Babadan, Ketua KUA Kecamatan Sampung, Ketua 

KUA Kecamatan Jetis, Ketua KUA Kecamatan Balong, dan 

                                                           
22

 Ibid.  
23

 Ibid.,224.  
24

 Sugiyono, Metode, 225. 
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Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo tentang 

perlukah permintaan dispensasi kawin bagi janda atau dudadi 

bawah umur.  

2) Dokumen 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Hasil peneliltian dari observasi atau wawancara, akan lebih 

kredibel/dapat dipercaya apabila didukung oleh foto-foto, 

video, karya ilmiah, dan dokumen-dokumen lain yang terkait.
25

 

Dalam melakukan penelitian ini akan dibutuhkan dokumentasi. 

Mulai dari dokumentasi berupa foto dan video pada saat 

wawancara, serta bukti dokumen tentang kasus pernikahan 

janda atau dudadi bawah umur.  

6. Analisis Data  

Penelitian ini menggunakan analisis data model Miles dan 

Huberman. Model Miles dan Huberman dalam peneltian kualitatif 

dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai 

pengumpulan data dalam periode tertentu. Misalnya pada saat 

wawancara, peneliti telah melakukan analisis terhadap jawaban 

responden yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai 

setelah dianalisis dirasa belum memuaskan, maka penelilti akan 

melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data 

yang dianggap bisa dipercaya (kredibel). Analisis selama di lapangan 

                                                           
25

 Ibid.,240.  
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merupakan analisis yang dilakukan berdasarkan hasil pengamatan, 

wawancara dan studi dokumentasi selama kegiatan penelitian 

berlangsung.  

Miles dan Huberman membagi ada tiga langkah kegiatan dalam 

analisis data kualitatif setelah proses pengumpulan data, yakni terdiri 

atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yakni reduksi 

data, penyajian data dan penarikan kesimpulan / verifikasi. Dalam hal 

ini analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang 

dan terus menerus atau dengan istilah lain kegiatan reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan merupakan rangkaian 

kegiatan analisis yang saling susul-menyusul.
26

 

7. Pengecekan Keabsahan Data  

Cara pengujian keabsahan data pada penelitian menggunakan 

triangulasi. Triangulasi dalam pengujian keabsahan ini diartikan 

sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, 

dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, 

triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.
27

 

a. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data 

dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui 

beberapa sumber. Misalnya mengambil sampel 5 KUA, dari 

kelima KUA tersebut, tidak bisa dirata-ratakan seperti dalam 

                                                           
26

 Mardawani, Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam 

Perspektif Kualitatif (Yogyakarta: PENERBIT DEEPUBLISH, 2020), 65.  
27

 Sugiyono, Metode, 273. 
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penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorisasikan, 

mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana yang 

spesifik dari lima sumber tersebut. Dalam penelitian ini pasti 

akan ada perbedaan pendapat dari masing-masing Kepala 

KUA, maka peneliti akan menelaah mana yang lebih spesifik 

dan tepat sesuai dengan teori.  

b. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik untuk menguji keabsahan data dilakukan 

dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan 

teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan 

wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau 

kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian keabsahan data 

tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti 

melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang 

bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana 

yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena 

sudut pandangnya berbeda-beda. Apabila dari 5 Kepala KUA 

tersebut masih belum menemukan titik temu, maka peneliti 

akan melakukan diskusi dengan KUA lain yang ada di 

Kabupaten Ponorogo. Apabila masih belum menemukan titik 

temua, peneliti akan berdiskusi dengan Hakim Pengadilan 

Agama. Selain sebagai sumber lain, pendapat yang di utarakan 
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Hakim Pengadilan Agama berkedudukan sebagai penguat 

analisis yang dilakukan peneliti. 

c. Triangulasi Waktu 

Waktu juga sering mempengaruhi keabsahan data. Untuk 

itu dalam rangka pengujian keabsahan data dapat dilakukan 

dengan cara melakukan pengecekan dengan observasi, 

wawancara, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang 

berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka 

dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan 

kepastian datanya.
28

 Dalam melakukan penelitian, terlebih pada 

saat wawancara maka tidak mungkin akan dikerjakan pada satu 

waktu. Peneliti harus memilih waktu yang tepat untuk 

melakukan penelitian agar data yang didapatkan sesuai dengan 

harapan peneliti. Saat wawancara akan efektif bila dilakukan 

pada saat pagi menjelang siang, maka peneliti harus mencari 

waktu tersebut untuk melakukan wawancara. Apabila 

waktunya dirasa kurang pas misalnya pada saat sore hari 

narasumber dalam keadaan sudah tidak fit lagi untuk menerima 

peneliti, maka lebih baik penelitian dilakukan pada hari 

selanjutnya.  

 

 

                                                           
28

 Ibid.,274.  
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G. Sistematika Pembahasan  

BAB I  : PENDAHULUAN 

  Pada bab ini berisi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. Bab ini berfungsi untuk 

menjelaskan arah penelitian yang akan dilakukan 

penulis dalam skripsi ini.  

BAB II  : TEORI 

Pada bab ini membahas tentang teori terkait 

dispensasi kawin, pencatatan pernikahan, serta 

ketentuan batas usia kedewasaan seseorang dalam 

berbagai aturan hukum. Teori-teori tersebut 

berfungsi sebagai pisau analisis dalam penelitian 

ini untuk mencapai hasil penelitian. Selain itu bab 

ini berfungsi untuk memudahkan pembaca 

memahami dasar teori dari pembahasan. 

BAB III   : DATA PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini terdapat objek pembahasan yang 

diperoleh peneliti selama melakukan obervasi di 

lokasi penelitian yang menjelaskan secara rinci 

hasil penelitian penulis di lapangan mengenai 
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gambaran umum Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo, 

kemudian peneliti akan lebih rinci membahas 

terkait pernikahan janda di bawah umur yang 

terjadi pada 17 Februari 2021, penanganan 

pernikahan janda di bawah umur dalam perkara 

permintaan dispensasi kawin kepada Pengadilan 

Agama yang selanjutnya berdampak pada 

pencatatan pernikahan di KUA. Bab ini berfungsi 

untuk mejelaskan data yang berguna untuk 

mendukung penelitian. 

BAB IV  : ANALISIS 

Bab ini berisi tentang analisis peneliti dari hasil 

data yang diperoleh, kemudian disandingkan 

dengan teori yang telah ada. Analisis pertama 

mengenai pendapat KUA terkait perlunya 

permintaan dipensasi kawin bagi janda atau duda 

di bawah umur, yang kedua mengenai analisis 

yuridis penerapan status dewasa bagi janda atau 

duda di bawah umur dalam perkara permintaan 

dispensasi kawin. Bab ini digunakan untuk 

membaca data-data di lapangan dengan landasan 

teoritik.  
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BAB V  : PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian 

yang berisi kesimpulan dan saran. Bab ini 

memberikan jawaban pada masalah yang 

diangkat secara ringkas untuk mempermudah 

pembaca mengetahui inti dari penelitian ini. Serta 

saran yang dapat digunakan untuk memperbaiki 

penelitian. Bab ini berfungsi untuk menjelaskan 

hasil akhir dari penelitian skripsi yang dilakukan 

dan masukan dari pihak-pihak yang terkait. 
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BAB II 

KONSEP PERKAWINAN, DISPENSASI KAWIN DAN TEORI 

INTERPRETASI 

A. Perkawinan 

1. Pengertian Perkawinan 

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu 

akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan 

melaksakannya merupakan ibadah.  

Dalam hukum Islam, pernikahan diambil dari kata nikah yang 

berasal dari Bahasa Arab yang di dalam Bahasa Indonesia 

diterjemahkan dengan perkawinan. nikah dalam syari’at Islam adalah 

akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan 

yang tidak ada hubungan mahram sehingga dengan akad tersebut 

terjadi hak dan kewajiban antara keduanya. 

Dari pengertian tersebut, maka inti pokok dari perkawinan 

adalah akad, yaitu serah terima antara wali calon mempelai 

perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Penyerahan dan 

penerimaan tanggung jawab dalam arti yang luas untuk mencapai satu 

tujuan.
1
 

 

 

                                                           
1
 J.M. Henny Wiludjeng, Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama (Jakarta: Penerbit 

Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), 3.  
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2. Sahnya perkawinan 

Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa menurut Pasal 2 

Undang-Undang Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut 

hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap 

perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Pada penjelasan Pasal 2 disebutkan tidak ada 

perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. 

Bagi orang yang beragama Islam perkawinan adalah sah apabila 

dilakukan menurut hukum Islam dalam hal ini terutama adalah 

Kompilasi Hukum Islam (KHI). 

Menurut hukum Islam, perkawinan yang sah adalah dengan 

terlaksananya akad nikah yang memenuhi dua unsur yaitu rukun dan 

syarat. Rukun ialah unsur yang pokok sedangkan syarat merupakan 

unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Rukun dan syarat 

perkawinan saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan agar perkawinan 

dapat berjalan lancer. Selain itu agar perkawinan sah, maka 

perkawinan tidak melanggar larangan-larangan perkawinan.
2
 

3. Rukun dan Syarat Perkawinan 

Rukun nikah ialah unsur pokok dan merupakan bagian dari hakekat 

perkawinan, artinya bila salah satu rukun tidak terpenuhi maka tidak 

terjadi suatu perkawinan. sedangkan syarat merupakan unsur 

                                                           
2
 Ibid.,8. 
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pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Rukun dan syarat 

perkawinan juga disebut sebagai penentu sah tidaknya perkawinan.  

Adapun rukun nikah ada 5 yaitu adanya : 

a. Calon suami, harus memenuhi syarat sesuai syariat Islam, 

yaitu: 

1) Seorang laki-laki; 

2) Beragama Islam; 

3) Bukan mahram bersama calon istri; 

4) Paham wali yang sebenarnya bagi akad nikah tersebut; 

5) Tidak sedang melaksanakan ibadah ihram haji atau umroh; 

6) Berdasar kerelaan sendiri dan bukan dalam suasan terpaksa; 

7) Tidak memiliki 4 istri sah dalam satu waktu; 

8) Paham perempuan menginginkan dinikahi san sah dijadikan 

istri. 

b. Calon istri, harus memenuhi syarat menurut syariat Islam yaitu: 

1) Seorang perempuan; 

2) Beragama Islam; 

3) Bukan mahram bersama calon suami; 

4) Sudah akal baligh; 

5) Tidak dalam suasana berihram haji atau sedang umroh; 

6) Tidak dalam masa iddah; 

7) Bukan istri orang lain.
3
 

                                                           
3
 Ibid., 10.  
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c. Wali nikah, mempunyai beberapa syarat yaitu: 

1) Laki-laki; 

2) Beragama Islam; 

3) Aqil baligh; 

4) Adil; 

5) Tidak sedang dalam kondisi berihram haji atau umroh; 

6) Tidak cacat akal pikiran, tunarungu, tuna wicara, atau 

uzur.
4
 

d. Dua orang saksi, mempunyai beberapa syarat yaitu: 

1) Laki-laki; 

2) Beragama Islam; 

3) Bisa bersikap adil; 

4) Sudah akil baligh; 

5) Tidak terganggu ingatannya (kesehatan); 

6) Tidak mengidap tuna rungu; 

7) Saksi hadir saat prosesi akad nikah. 

e. Ijab dan qabul, merupakan tanda adanya akad pernikahan dan 

prosesi pernikahan tengah berlangsung.
5
 

Selain 5 rukun beserta syarat diatas, terdapat satu syarat yang tidak 

kalah penting terutama dalam hal pencatatan pernikahan. Pada 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

                                                           
4
 Ibid., 11.  

5
 Ibid., 13. 
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

menyebutkan bahwa: 

Pasal 7 ayat (1) berbunyi : “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria 

dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”
6
 

Pasal 7 ayat (2) berbunyi : “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap 

ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak 

pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada 

Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti 

pendukung yang cukup.”
7
 

4. Pencatatan Pernikahan 

a. Pengertian Pencatatan Pernikahan 

Di Indonesia, pencatatan pernikahan dilakukan secara 

berbeda-beda antara masing-masing warga negara yang 

melangsungkan perkawinan. Perbedaan ini didasarkan atas pada 

kenyataan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk 

memeluk hukum agama yang diyakininya. Bagi mereka yang 

melakukan perkawinan menurut Agama Islam pencatatan 

pernikahannya dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA 

Kecamatan), sedangkan bagi mereka beragama Kristen (Katolik, 

dan Protestan), Budha dan Hindu pencatatan dilakukukan di 

Kantor Catatatn Sipil (CKS).  

                                                           
6
 Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

7
 Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
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Pencatatan pernikahan sangat penting dilakukan, oleh 

karena mempunyai implikasi yuridis dalam berbagai aspek sebagai 

akibat dari dilakukannya sebuah perkawinan baik menyangkut 

status dari suami istri, status anak-anak yang dilahirkan, status dari 

harta kekayaan, dan aspek-aspek keperdataan lainnya.
8
 

b. Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan 

Pencatatan Pernikahan diatur dalam Peraturan Menteri 

Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan 

Pernikahan. Pada Pasal 4 ayat (1) poin (j) Bab II Bagian Kedua 

tentang Persyaratan Administratif menyebutkan bahwa 

“Pendaftaran kehendak nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pendaftaran 

permohonan dan melampirkan : dispensasi dari pengadilan bagi 

calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.
9
 

c. Persyaratan Pencatatan Pernikahan 

Perkawinan dapat dicatatkan apabila sudah memenuhi 

syarat ketika perkawinan tersebut didaftarkan. Sebagaimana di atur 

pada Bagian Kedua, Persyaratan Administrasi, dalam Pasal 4 PMA 

No.20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan bahwa : 

                                                           
8
 M. Zamroni, Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia (Surabaya: 

Penerbit Media Sahabat Cendekia, 2019), 22-24.  
9
 Pasal 4 ayat (1) poin (j) PMA No.20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan  
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1) Pendaftaran kehendak nikah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi 

formulir permohonan dan melampirkan 

(a) Surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat 

tinggal calon pengantin; 

(b) Fotokopi akta kelahiran atau Surat Keterangan 

Kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan 

setempat; 

(c) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk / Resi Surat 

Keterangan telah melakukan perekaman Kartu 

Tanda Penduduk elektronik bagi yang sudah berusia 

17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah 

melangsungkan nikah; 

(d) Fotokopi Kartu Keluarga; 

(e) Surat Rekomendasi nikah dari Kantor Urusan 

Agama Kecamatan setempat bagi calon pengantin 

yang melangsungkan nikah di luar wilayah 

kecamatan tempat tinggalnya; 

(f) Persetujuan kedua calon pengantin; 

(g) Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin 

yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) 

tahun; 
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(h) Izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau 

keluarga yang mempunyai hubungan darah atau 

pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali 

sebagaimana dimaksud dalam huruf (g) meninggal 

dunia dan dalam keadaan tidak mampu menyatakan 

kehendaknya; 

(i) Izin dari Pengadilan, dalam orang tua, wali, dan 

pengampu tidak ada; 

(j) Dispensasi dari Pengadilan bagi calon pengantin 

yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan 

UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 

B. Dispensasi Kawin 

1. Pengertian Dispensasi Kawin 

Dispensasi kawin adalah sebuah kebijakan hukum yang 

memberikan kebolehan bagi anak-anak dibawah umur yang memenuhi 

kaidah dimana diatur dalam dispensasi tersebut untuk dapat 

melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum di Indonesia.
10

 

Ketentuan dispensasi kawin ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) apabila 

terdapat seorang yang hendak melakukan perkawinan dan ia belum 

berusia 19 tahun maka dapat meminta dispensasi kawin kepada 

                                                           
10

 Achmad Bahroni dkk, “Dispensasi Kawin dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,” 

Transparansi Hukum, 2 (2019), 33.  
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pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak dan bukti yang 

mendukung. 

2. Fungsi Dispensasi Kawin  

Dispensasi kawin merupakan sesuatu hal yang penting. Pemberian 

dipensasi kawin bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan 

perlindungan hukum terhadap anak. Permohonan dispensasi kawin 

diajukan kepada Pengadilan Agama. Peran Pengadilan Agama melalui 

dispensasi kawin adalah sangat signifikan dalam memberikan 

perlindungan anak. Hal ini disebabkan karena Pengadilan Agama 

memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan 

perkara permohonan dispensasi kawin,
11

 

Dispensasi kawin di Pengadilan Agama merupakan wujud mencari 

payung hukum untuk legalisasi perkawinan anak di bawah umur. 

Menurut ilmu hukum normatif, tujuan utama ialah fokus pada 

kepastian hukum, sehingga hukum mampu mempertahankan 

ketertiban.
12

 

3. Batas Minimal Usia Kedewasaan di Indonesia  

a. Tujuan Penetapan Batas Minimal Usia Perkawinan di 

Indonesia 

Dispensasi kawin terhadap anak di bawah umur merupakan 

kajian terhadap batas usia seseorang untuk melakukan perkawinan, 

atau usia ideal memasuki dunia perkawinan. Usia perkawinan 

                                                           
11

 Candra, Pembaruan Hukum….., 6.  
12

 Ibid., 19.  
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mempunyai konsekuensi logis dari tujuan perkawinan yaitu calon 

suami atau istri dituntut memiliki kematangan jasmani dan rohani 

ketika memasuki dunia perkawinan. Usia perkawinan akan 

memengaruhi banyak hal terhadap diri seseorang, dan juga 

berpengaruh terhadap rumah tangga atau keluarga yang hendak 

dibina.
13

 

Penetapan usia 19 tahun dalam batas minimal usia perkawinan 

di Indonesia memuat beberapa alasan, sebagai berikut:  

1) Calon suami atau istri harus berusia 19 tahun, karena 

kematangan usia tersebut idealnya berupa hasil akumulasi 

kesiapan fisik, ekonomi, sosial, mental dan kejiwaan, serta 

agama dan budaya. Perkawinan membutuhkan kematangan 

yang bukan sekedar bersifat biologis, tetapi juga kematangan 

psikologis dan sosial. Sehingga tidak perlu adanya perbedaan 

tingkat usia antara laki-laki dan perempuan, karena perbedaan 

umur terutama perbedaan yang sangat senjang mengandung 

potensi pemerasan dan eksploitasi dari satu pihak. Karena 

mematok batas usia minimal tersebut supaya tidak 

bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 

tentang Kesejateraan Anak yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 

(2) bahwa adalah seorang yang belum mencapai 21 tahun dan 

belum pernah kawin. 
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 Ibid., 7.  



34 

 

 

2) Perempuan harus menikah setelah usia 19 tahun karena kawin 

pada usia dini bagi perempuan rentan menimbulkan resiko, 

baik bersifat biologis seperti : kerusakan organ-organ 

reproduksi, kehamilan muda dan risiko psikologis berupa 

ketikamampuan mengemban fungsi-fungsi reproduksi dengan 

baik. Kehamilan tersebut juga dapat menyebabkan komplikasi-

komplikasi pada ibu dan anak seperti : anemia, praeklamasi 

(tekanan darah tinggi), abortus (keguguran), paratur prematurus 

(kelahiran yang terjadi sebelum minggu ke-37 kehamilan), 

kematian, printal, pendarahan dan tindakan operasi obstetrik 

(penanganan kehamilan dan persalinan) lebih sering 

dibandingkan dengan golongnan umur 20 tahun ke atas.  

3) Dari segi pendidikan, anak yang belum berusia 19 tahun 

biasanya paling tinggi baru memperoleh pendidikan 9 tahun 

dan sebagian besar putus sekolah setelah berumah tangga. 

Padahal pendidikan pada wanita sangat pada pendidikan 

anaknya kelak dan suatu keluarga memperlukan suatu pola 

pikir yang yang cerdas.
14

 

b. Konsep Usia Kedewasaan dalam Berbagai Perspektif 

Usia kedewasaan seseorang diatur dalam berbagai peraturan 

perundang-undangan. Usia kedewasaan seseorang menjadi salah 

satu syarat dalam melakukan berbagai tindakan hukum. Seseorang 
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 Ibid., 27-28.  



35 

 

 

yang belum mencapai batas minimal usia kedewasaan biasanya 

disebut dengan sebutan “anak”, yang dimana apabila dihubungkan 

dengan perkawinan, seseorang yang masih dalam kategori anak 

tersebut harus meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan 

sebagai salah satu syarat sah melakukan perkawinan. Namun 

definisi anak dalam setiap aturan hukum berbeda-beda, berikut 

penjelasannya:  

1) Hukum Islam  

))اأَل ّيُِّ  نَّ النَِّبَّ صلى ا هلل عليو وسلم قَاَل : َعِن اْبِن َعبَّاٍس أَ 

َأَحقُّ بِنَ ْفِسِها ِمْن َولِيَِّها َواْلِبْكرُُتْسَتْأَذُن ِِف نَ ْفِسَها َوِإْذنُ َها ُصَما 

رواه مسليم(تُ َها(( )   

Artinya: Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Saw 

bersabda : “Janda lebih berhak atas dirinya daripada 

walinya, sedangkan seorang gadis dimintai izinnya adalah 

diamnya”. (HR.Muslim).
15

 

2) KUHPerdata  

Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata menjelaskan bahwa “Yang belum dewasa adalah 

mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu 

tahun dan tidak dahulu telah kawin. Bila perkawinan 

dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu 

                                                           
 15

 Rohmat, “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi’iyah, Hanafiyah, 

dan Praktiknya di Indonesia.” Al-„Adalah, 2 (2011), 175. 
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tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum 

dewasa.”
16

 

3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan 

Dalam Bab Kedudukan Anak Pasal 47 ayat (1) 

disebutkan bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 

(delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan 

perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama 

mereka tidak dicabut dari kekuasaanya”.
17

  

4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 

tentang Administrasi Kependudukan 

Pasal 63 ayat (1) berbunyi : “Penduduk Warga Negara 

Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal 

Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah 

kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
18

 

5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan  

Dalam syarat pernikahan tidak menyebutkan terkait 

kedewasaan seseorang, tetapi hanya menyebutkan minimal 

usia perkawinan, sebagaimana disebutkan pada:  

                                                           
16

 Pasal 330 KUHPerdata 
17

 Pasal 47 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

 18
 Pasal 63 ayat (1) UU No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. 
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Pasal 7 ayat (1) berbunyi : “Perkawinan hanya diizinkan 

apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 

(sembilan belas) tahun.”
19

 

Pasal 7 ayat (2) berbunyi : “Dalam hal terjadi 

penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau 

orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada 

Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-

bukti pendukung yang cukup.”
20

  

6) Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

Pasal 98 ayat (1) berbunyi “Batas usia anak yang 

mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, 

sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental 

atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.  

7) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 

Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan 

Dispensasi Kawin 

Pasal 1 ayat (1) berbunyi “Anak adalah seorang 

yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin 

menurut peraturan perundang-undangan.”
21

  

                                                           
19

 Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
20

 Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
21

 Pasal 1 ayat (1) PERMA No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan 

Dispensasi Kawin.  
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Pasal 1 ayat (5) berbunyi “Dispensasi Kawin 

adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon 

suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk 

melangsungkan perkawinan”  

C. Metode Intepretasi ( Penafsiran/Argumentasi Hukum) 

1. Pengertian Metode Interpretasi 

Metode interpretasi adalah argumentasi.
22

 Argumentasi yang 

bertujuan untuk menafsirkan terhadap teks perundang-undangan yang 

tidak jelas, agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan 

terhadap peristiwa kongkrit tertentu. Penafsiran tidak hanya dilakukan 

oleh hakim, tetapi juga oleh peneliti hukum dan mereka yang 

berhubungan dengan kasus (konflik) dan peraturan-peraturan hukum. 

Yang dimaksud penafsiran oleh hakim adalah penafsiran dan 

penjelasan yang harus menuju kepada penerapan atau tidak 

menerapkan suatu peraturan hukum umum terhadap peristiwa kongkrit 

yang dapat diterima oleh masyarakat.
23

 

Hakim mempunyai tugas penting yaitu menyesuaikan undang-

undang dengan hal-hal nyata di masyarakat. Apabila undang-undang 

tidak dapat dijalankan menurut arti katanya, hakim harus 

menafsirkannya. Dengan kata lain apabila undang-undangnya tidak 

jelas, hakim wajib menafsirkannya sehingga ia dapat membuat suatu 

                                                           
22

 Diah Imaningrum Susanti, Penafsiran Hukum Teori dan Metode (Jakarta Timur: Sinar 

Grafika, 2019), 83.  
23

 Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum (Yogyakarata: UII Press, 2012), 108-

109.  
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keputusan yang adil dan sesuai dengan maksud hukum yaitu mencapai 

kepastian hukum. Karena itu, orang dapat mengatakan bahwa 

menafsirkan undang-undang adalah kewajiban hukum dari hakim. 

Sekalipun penafsiran merupakan kewajiban hukum dari hakim, ada 

beberapa pembatasan mengenai kemerdekaan hakim untuk 

menafsirkan undang-undang itu. Logeman mengatakan bahwa hakim 

harus tunduk pada kehendak pembuat undang-undang. Dalam hal 

kehendak itu tidak dapat di baca begitu saja dari kata-kata peraturan 

perundangan, hakim harus mencarinya dalam sejarah kata-kata 

tersebut, dalam system undang-undang atau dalam arti kata-kata 

seperti itu yang dipakai dalam pergaulan sehari-hari.
24

 Hakim wajib 

mencari kehendak pembuat undang-undang, karena ia tidak boleh 

membuat tafsiran yang tidak sesuai dengan kehendak itu. 

Setiap tafsiran adalah tafsiran yang dibatasi oleh kendak pembuat 

undang-undang. Karena itu hakim tidak diperkenankan menafsirkan 

undang-undang secara sewenang-wenang. Hakim tidak boleh 

menafsirkan kaidah yang mengikat, kecuali hanya penafsiran yang 

sesuai dengan maksud pembuat undang-undang saja yang menjadi 

tafsiran yang tepat. Terdapat beberapa macam metode penafsiran. 

Penggunaan berbagai metode penafsiran yang berbeda dalam 

penyelesaian suatu perkara bisa menghasilkan putusan yang berbeda 

pula (disparitas). Sangat mungkin antara hakim satu dengan yang lain 
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dalam menangani perkara yang sejenis, metode penafsiran yang 

digunakan berbeda. Tetapi bagi hakim yang penting adalah putusan 

mana yang sekiranya dapat diterima atau layak bagi pencari keadilan 

dan masyarakat pada umumnya. Sikap hakim dalam memutus perkara 

adalah subyektif, tetapi nukan subyektifitas yang mengarah pada ego, 

karena hakim harus tetap bersikap rasional dan logis agar putusannya 

juga mengandung obyektifitas.
25

 

2. Macam-macam Metode Interpretasi  

a. Interpretasi Subsumptif 

Interpretasi Subsumtif adalah penerapan suatu teks perundang-

undangan terhadap kasus in concreto dengan belum memasuki 

taraf penggunaan penalaran dan penafsiran yang lebih rumit, tetapi 

sekedar menerapkan silogisme. Silogisme adalah bentuk berfikir 

logis dengan mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat 

umum (premis mayor atau peraturan perundang-undangan) dan 

hal-hal yang bersifat khusus (premis minor atau peristiwanya).  

Sebagai contoh adalah premis mayor (peraturan hukumnya) : 

“Barang siapa mencuri dihukum”, premis minor (peristiwanya) : 

“Kuncung mencuri burung.”. Maka sebagai kesimpulannya adalah 

: “Karena Kuncung mencuri burung, makai a harus dihukum”
26

.  
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26
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b. Interpretasi Gramatikal 

Interpretasi gramatikal atau penafsiran menurut Bahasa, adalah 

penafsiran menurut kata-kata dalan Undang-Undang berdasarkan 

kaidah-kaidah bahasa yang berlaku secara baku.
27

 Sistem 

perundang-undangan di Indonesia sampai sekarang ini masih 

banyak yang merupakan hasil peninggalan pemerintah Belanda. 

Perundang-undangan tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam 

Bahasa Indonesia dari bahasa aslinya Belanda, yang sangat 

mungkin rasa dan kaidah bahasanya berbeda satu sama lain. Oleh 

karena itu terkadang dijumpai beberapa istilah dalam bahasa 

terjemahan yang konteks artinya belum jelas benar apabila 

diterapkan dalam suatu petistiwa yang terjadi. Dalam hal ini 

diperlukan interpretasi gramatikal, supaya jelas apa maksutnya.  

Sebagai contoh adalah istilah “menggelapkan” dalam pasal 41 

KUHP, ditafsirkan dengan “menghilangkan”. Kemudian istilah 

“meninggalkan” anak dalan pasal 305 KUHP, ditafsirkan dengan 

“menelantarkan”.
28

 

c. Interpretasi Otentik atau Secara Resmi 

Otentik berasal dari kata asing authentiek, maksudnya 

memberikan keterangan atau pembuktian yang sempurna, yang sah 

atau yang resmi. Penafsiran otentik ini biasanya dilakukan oleh 

pembuat Undang-Undang sendiri dengan mencantumkan arti 

                                                           
27

 Nurul Qamar, Seni Hukum (The Arts of Law) (Makassar: CV.Social Politic Genius 
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 Bambang, Metode....., 111-112.  
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beberapa kata-kata yang digunakan di dalam suatu peraturan. 

Dalam jenis interpretasi ini, hakim tidak diperkenankan melakukan 

penafsiran dengan cara lain selain dari apa yang telah ditentukan 

pengertiannya di dalam Undang-Undang itu sendiri. Itu artinya, 

ketentuan Pasal “X” yang ada di dalam suatu Undang-Undang itu 

sudah sangat jelas, tegas, definitive/tertentu maksud yang dituju, 

sehingga tidak perlu penafsiran lagi dalam penerapannya.  

Sebagai contoh dalam KUH Perdata di dalam Pasal-pasal 512-

518 diterangkan tentang arti kata-kata barang bergerak, barang 

rumah tangga, perkakas rumah, barang yang gunanya agar rumah 

dapat didiami, suatu rumah dengan segala sesuatu yang ada di 

dalamnya. Contoh lain dalam Pasal 1 butir (1) KUHAP 

menyatakan bahwa : “Penyidik adalah penjabat polisi negara 

Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang 

diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan 

penyidikan”.
29

 

d. Interpretasi Sosiologis atau Teoleologis 

Interpretasi sosiologis/teoleologis yaitu apabila makna Undang-

Undang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatannya. 

Melalui interpretasi ini hakim dapat menyelesaikan adanya 

perbedaan atau kesengajaan antara sifat positif dari hukum dengan 
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kenyataan hukum, sehingga jenis interpretasi sosiologis dan 

teleologis menjadi sangat penting.  

Sebagai contoh yaitu, interpretasi sosiologis/teleologis terhadap 

Pasal 362 KUH Pidana: “Barang siapa mengambil suatu barang 

yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud 

untuk dimilikinya secara melawan hukum, diancam karena 

pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun…..”. Pada 

saat pasal ini dibuat, para pembuat Undang-Undang belum berfikir 

akan munculnya penggunaan listrik dalam kehidupan manusia 

modern. Ketika dalam praktik terjadi penyadapan dan penggunaan 

tenaga listrik, maka hakim sudah semestinya menafsirkan kata 

“barang” dalam pasal tersebut termasuk jaringan dan aliran listrik, 

sehingga penyadap listrik dapat dikualifikasi melakukan kejahatan 

pencurian listrik.
30

 

e. Interpretasi Sistematis (logis) 

Interpretasi Sistematis adalah metode yang menafsirkan 

peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya 

dengan peraturan hukum (Undang-Undang lain) atau dengan 

keseluruhan sistem hukum. Hukum dilihat sebagai satu kesatuan 

atau sebagai sistem peraturan. Satu peraturan tidak dilihat sebagai 

peraturan yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari satu 

sistem. Undang-Undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem 
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perundang-undangan. Artinya tidak satupun dari peraturan 

perundangan tersebut dapat ditafsirkan seakan-akan ia berdiri 

sendiri, tetapi ia harus selalu dipahami dalam kaitannya dengan 

jenis peraturan yang lainnya. Menafsirkan peraturan perundangan 

tidak boleh menyimpangan atau keluar dari sistem perundang-

undangan suatu negara.  

Sebagai contoh untuk menentukan apakah mayat manusia 

merupakan objek pemilikan. Dalam sistem hukum perdata mayat 

manusia bukan obyek pemilikan, sehingga tidak ada yang punya 

(Pasal 499 KUH Perdata). Tetapi dalam sistem hukum pidana, 

mayat manusia adalah milik ahli warisnya, sehingga kalau ada 

orang yang mengambil mayat manusia secara melawan hukum, 

berarti mengambil (mencuri) mayat dari pemiliknya atau ahli 

warisnya.
31

 

f. Interpretasi Historis  

Makna ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan 

dapat juga ditafsirkan dengan cara meneliti sejarah pembentukan 

peraturan itu sendiri. Penafsiran ini dikenal dengan interpretasi 

historis. Ada 2 (dua) macam interpretasi historis, yaitu: penafsiran 

menurut sejarah Undang-Undang; dan penafsiran menurut sejarah 

hukum.  
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Dengan penafsiran menurut sejarah Undang-Undang hendak 

dicari maksud ketentuan Undang-Undang seperti yang dilihat atau 

dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang pada waktu 

pembentukannya. Pikiran yang mendasari metode interpretasi ini 

ialah bahwa Undang-Undang adalah kehendak pembentuk 

Undang-Undang yang tercantum dalam teks Undang-Undang. 

Interpretasi menurut sejarah Undang-Undang ini disebut juga 

interpretasi subjektif, karena penafsir menempatkan diri pada 

pandangan subjektif pembentuk Undang-Undang, sebagai lawan 

interpretasi menurut bahasa yang disebut metode objektif. 

Sedangkan, metode interpretasi yang hendak memahami Undang-

Undang dalam konteks seluruh sejarah hukum disebut dengan 

interpretasi menurut sejarah hukum.
32

 

g. Interpretasi Komparatif 

Interpretasi komparatif adalah penafsiran dengan 

memperbandingkan. Dengan memperbandingkan hendak dicari 

kejelasan mengenai suatu ketentuan Undang-Undang. Pada 

interpretasi komparatif maka penafsiran peraturan itu dibenarkan 

dengan mencari titik temu pada penyelesaian yang ditemukan di 

berbagai negara.
33

 Terutama bagi hukum yang timbul dari 

perjanjian internasional ini penting, karena dengan pelaksanaan 
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yang berimbang/seragam direalisir kesatuan hukum yang 

melahirkan perjanjian internasional itu sebagai hukum objektif atau 

sebagai kaidah hukum umum untuk beberapa negara.  

Sebagai contoh adalah dalam masalah warisan dapat 

diperbandingkan menurut sistem hukum adat, hukum Islam 

maupun hukum perdata barat. Masing-masing sistem hukum itu 

memberikan pengaturan yang berbeda dengan dasar yang berbeda 

pula.
34

 

h. Interpretasi Antisipastif atau Futuristis 

Interpretasi antisipatif atau futuritis adalah penafsiran yang 

didasarkan atas suatu rencana hukum atau rancangna suatu 

Undang-Undang yang akan berlaku (belum diberlakukan), dalam 

hal ini hukum yang dicita-citakan.
35

 Seperti suatu Rancangan 

Undang-Undang (RUU) yang masih dalam proses pembahasan 

DPR, tetapi hakim yakin bahwa RUU itu akan diundangkan 

(dugaan politis). Jadi interpretasi antisipatif adalah penafsiran 

dengan menggunakan sumber hukum (peraturan perundang-

undangan) yang belum resmi berlaku. 

Sebagai contoh adalah dalam putusan Hooge Raad (HR), 

tanggal 23 Mei 1921 dalam kasus pencurian aliran listrik. Pada 

waktu HR memutuskan bahwa listrik termasuk barang yang dapat 

dicuri, sudah direncanakan suatu Undang-Undang yang 
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menyatakan perbuatan itu dapat dijatuhi pidana. Penafsiran dalam 

putusan HR 1921 tersebut, sesungguhnya merupakan analogi, yaitu 

“listrik” dianalogikan sebagai suatu “barang”. Tetapi karena KUHP 

melarang analogi maka digunakan interpretasi futuristis.
36

 

i. Interpretasi Restriktif 

Interpretasi restriktif digunakan untuk menjelaskan suatu 

ketentuan Undang-Undang di mana ruang lingkup ketentuan itu 

dibatasi dengan bertitik tolak pada artinya menurut bahasa. Dengan 

demikian interpretasi restriktif adalah metode interpretasi yang 

sifatnya membatasi.  

Sebagai contoh adalah menurut interpretasi gramatikal kata 

“tetangga” dalam Pasal 666 KUH Perdata, dapat diartikan setiap 

tetangga itu termasuk seorang penyewa dari pekarangan di 

sebelahnya. Tetapi kalau dibatasi menjadi tidak termasuk tetangga 

penyewa, ini berarti hakim telah melakukan interpretasi restriktif. 

Pada umumnya interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis 

bersifat membatasi atau mempersempit suatu pengertian dalam 

Undang-Undang.
37

 

j. Interpretasi Ekstensif 

Interpretasi ekstensif adalah metode penafsiran yang membuat 

interpretasi melebihi batas-batas hasil interpretasi gramatikal. 

Interpretasi ekstensif digunakan untuk menjelaskan suatu ketentuan 
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Undang-Undang dengan melampaui batas yang diberikan oleh 

interpretasi gramatikal.
38

 

Sebagai contoh adalah perkataan “menjual” dalam Pasal 1576 

KUH Perdata oleh hakim ditafsirkan secara luas yaitu bukan 

semata-mata hanya berarti jual beli, tetapi juga menyangkut 

peralihan hak. Penafsiran kata “menjual” dalam Pasal 1576 KUH 

Perdata, sejak tahun 1906 oleh HR ditafsirkan secara luas, yaitu 

bukan hanya jual beli saja, tetapi “setiap peralihan hak milik”. 

Menurut Pasal 1576 KUH Perdata, jual beli tidak menghapuskan 

hubungan sewa menyewa. Dalam hal ini yang diekstensifkan 

adalah peralihan hak, yaitu diperluas tidak saja karena jual beli, 

tetapi juga tukar menukar, hibah dan pewarisan.
39
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BAB III 

PRAKTIK PERNIKAHAN JANDA ATAU DUDA DI BAWAH UMUR DI 

KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO 

A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama 

1. Pengertian Kantor Urusan Agama  

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit kerja terdepan 

Departemen Agama yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah di 

bidang agama Islam, di wilayah Kecamatan (KMA No.517/2001 dan 

PMA No.11/2007). Dikatakan sebagai unit kerja terdepan, karena 

KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Oleh karenanya 

wajar bila keberadaan KUA dinilai sangat urgen seiring keberadaan 

Departemen Agama. Fakta sejarah juga menunjukkan kelahiran KUA 

hanya berselang sepuluh bulan dari kelahiran Departemen Agama, 

tepatnya tanggal 21 November 1946. Ini menunjukkan bahwa peran 

KUA sangat strategis bila dilihat dari keberadaannya yang bersentuhan 

langsung dengan masyarakat terutama yang memerlukan pelayanan 

bidang Urusan Agama Islam.  

KUA adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor 

Kementerian Agama Indonesia di kabupaten dan kotamadya di bidang 

urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. KUA juga adalah Unit 

Pelaksanaan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Urusan Agama Islam 

Kementerian Agama RI yang berada di tingkat kecamatan, satu tingkat 

di bawah Kantor Kementerian Agama Kabupaten. KUA sebagai pioner 
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terdepan Kementerian Agama RI memiliki tugas dan fungsi untuk 

melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

di bidang Urusan Agama Islam.
1
 

2. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama  

Tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) diatur dalam Pasal 

3 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016. Tugas dan 

fungsinya antara lain: 

a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan 

nikah dan rujuk; 

b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam; 

c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen 

KUA Kecamatan; 

d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah; 

e. Pelayanan bimbingan kemasjidan; 

f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah; 

g. Pelayanan bimbingan dan penerangan Agama Islam; 

h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; 

i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA 

Kecamatan; 

j. Layanan bimbingan manasik haji bagi jemaah haji reguler.
2
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B. Praktik Pernikahan Janda atau Duda di Bawah Umur  

Pada 17 Februari 2021 terdapat praktik pernikahan janda di bawah 

umur yang terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sambit. 

Pernikahan tersebut dilakukan oleh seorang warga Desa Gajah, Kecamatan 

Sambit. Pernikahan pertama ia lakukan ketika ia masih berusia 16 tahun, 

lalu ia bercerai ketika ia berusia 17 tahun. Setelah bercerai, 1 tahun 

kemudian ia ingin melakukan pernikahan kembali di usia 18 tahun, 

dimana menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Batas Minimal Usia 

Perkawinan ia dinyatakan belum cukup umur.  

Wawancara kepada Bapak Nur Kholis selaku Kepala KUA 

Kecamatan Sambit mengenai kronologi terjadinya pernikahan janda di 

bawah umur yang pernah terjadi di KUA Kecamatan Sambit. 

“Pernikahan janda di bawah umur ini terjadi di Bulan Februari 

2021, yang menikah adalah warga Desa Gajah, Kecamatan 

Sambit. Dulu dia menikah yang pertama di usianya yang masih 

16 tahun. Ketika pernikahannya yang pertama ia wajib 

melampirkan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama. Lalu 

ternyata pernikahannya yang pertama hanya bertahan salama 1 

tahun. Di saat usia dia masih 17 tahun, ia sudah bercerai dan 

berstatus janda. 1 tahun kemudian tepatnya di Bulan Februari 

2021 ia ingin melakukan pernikahan kembali. Pernikahannya 

yang kedua ini ia juga masih berada di bawah umur (sama seperti 

pernikahnnya yang pertama), tetapi bedanya ia sekarang sudah 

berstatus janda. Kasus peristiwa pernikahan janda di bawah umur 

ini bisa disebut sebagai kasus yang baru dan juga jarang terjadi. 

Selama saya menjabat di KUA Sambit baru 1 ini saya jumpai 

peristiwa pernikahan seseorang yang sudah janda tapi masih di 

bawah umur.”
3
 

Dari hasil wawancara bersama Bapak Nur Kholis selaku Kepala 

KUA Kecamatan Sambit, pernikahan janda di bawah umur tersebut 
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merupakan problematika yang baru dijumpai dan sangat langka 

ditemukan. Maka dari itu, kasus ini menjadi sebab kebingungan pihak 

KUA untuk menanganinya.  

Wawancara kepada Bapak Nur Kholis selaku Kepala KUA 

Kecamatan Sambit mengenai respon dari pihak KUA terhadap pernikahan 

janda di bawah umur. 

“Karena kasus ini bisa dibilang kasus yang baru saya temui dan 

juga masih jarang terjadi, awalnya dulu dari pihak KUA 

mendapati kebingungan untuk menanganinya. Kita bingung 

apakah janda ini nanti perlu melampirkan Dispensasi Kawin atau 

tidak. Jika ditinjau dari Undang-Undang Dispensasi Kawin yang 

menyatakan bahwa apabila terdapat seorang yang masih di bawah 

umur 19 tahun ingin menikah maka ia wajib mengajukan 

permohonan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama. 

Setelah permohonan tersebut dikabulkan, penetapannya di 

lampirkan sebagai syarat pendaftaran perkawinan. Tetapi kasus 

kali ini berbeda, apabila ditinjau dari Undang-Undang ia masih 

belum cukup umur karena masih berusia 18 tahun, tetapi apabila 

ditinjau dari statusnya ia sudah berstatus janda, dimana jika 

seseorang sudah pernah menikah maka ia sudah dianggap dewasa, 

yang artinya ia layak melakukan pernikahan tanpa melampirkan 

penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama.”
4
 

Dari hasil wawancara bersama Bapak Nur Kholis mengenai respon 

KUA terhadap pernikahan janda di bawah umur, KUA mendapati 

kebingungan terutama Bapak Nur Kholis selaku Kepala KUA sekaligus 

penghulu. Kasus pernikahan janda di bawah umur ini merupakan titik 

awal munculnya pro dan kontra terkait kebutuhan Dispensasi Kawin bagi 

janda di bawah umur tersebut. UU No.16 Tahun 2019 hanya disebutkan 

nominaml angka saja yaitu berusia minimal 19 tahun tanpa menjelaskan 

status perkawinan seseorang. Jadi, ketika ada seseorang yang masih di 
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bawah 19 tahun tetapi sudah berstatus sudah pernah menikah, muncul lah 

problematika terkait Dispensasi Kawin yang nantinya berefek terhadap 

kelayakan pencatatan pernikahan bagi janda tersebut.  

C. Pandangan Kepala KUA Terhadap Dispensasi Kawin Bagi Janda 

atau Duda di Bawah Umur Sebagai Prasayarat Pencatatan 

Pernikahan 

Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi garda terdepan dalam 

urusan pencatatan pernikahan, dimana pernikahan tersebut disebut sah dan 

legal secara negara apabila sudah dicatatkan di KUA. Pencatatan 

Pernikahan diaturan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 

2019 (selanjutnya disebut PMA No.20 Tahun 2019). Adanya pencatatan 

pernikahan ini dinilai sangat penting karena berpengaruh kepada urusan 

administrasi seorang warga negara. Dalam Pasal 4 ayat (1) poin (j) Bab II 

Bagian Kedua tentang Persyaratan Administratif menyebutkan bahwa 

apabila terdapat seseorang yang masih berusia di bawah 19 tahun, maka 

seseorang tersebut harus melampirkan Dispensasi Kawin dari Pengadilan 

sebagai salah satu syarat pernikahannya dapat dicatatakan secara sah. Dari 

pemaparan diatas, munculnya kasus pernikahan janda atau duda di bawah 

umur menyebabkan beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten 

Ponorogo menyampaikan beberapa perbedaan pendapat terkait kebutuhan 

Dispensasi Kawin bagi pernikahan tersebut.  

Wawancara kepada Bapak Nur Kholis selaku Kepala KUA 

Kecamatan Sambit mengenai penanganan pernikahan janda atau duda di 
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bawah umur dan kebutuhan Dispensasi Kawin baginya sebagai prasyarat 

pencatatan pernikahan.  

“Dari kejadian adanya pernikahan janda di bawah umur yang 

terjadi di KUA Kecamatan Sambit, kita pihak KUA mendapati 

kebingungan. Dari kebingungan tersebut, kita bertanya kepada 

beberapa senior dan sesama rekan Kepala KUA untuk menangani 

masalah ini. Dari situ, didapati jawaban bahwa janda ataupun 

duda yang masih di bawah umur tetapi ingin menikah kembali, 

maka mereka tidak perlu melampirkan Dispensasi Kawin. 

Alasannya adalah mereka berstatus sebagai seseorang yang sudah 

pernah menikah. Dalam Pasal 330 KUH Perdata menyebutkan 

bahwa apabila seseorang bercerai ketika ia masih di bawah umur, 

maka ia tidak kembali berstatus belum dewasa. Artinya, janda 

tersebut tetap dianggap dewasa meskipun dari segi usia ia masih 

di bawah umur karena ia masih 18 tahun. Pada akhirnya, pihak 

KUA memutuskan bahwa janda tersebut bisa melakukan 

pernikahan seperti biasa tanpa melampirkan Dispensasi Kawin.”
5
  

Dari hasil wawancara kepada Bapak Nur Kholis selaku Kepala 

KUA Kecamatan Sambit, dapat ditarik kesimpulan apabila terdapat 

pernikahan janda atau duda di bawah umur maka ia akan dinikahkan 

berdasarkan syarat-syarat seperti layaknya orang dewasa (tidak berada di 

bawah umur) menikah. Artrinya, ia tidak lagi melampirkan Dispensasi 

Kawin untuk syarat pernikahannya dapat dicatatkan dengan sah. Berdasar 

kepada Hukum Perdata, dimana orang yang sudah pernah menikah 

walaupun ia masih di bawah umur, ia akan dianggap dewasa dan cakap 

hukum.  

Wawancara kepada Bapak Zaenuri selaku Kepala KUA Kecamatan 

Babadan mengenai penanganan pernikahan janda atau duda di bawah 

                                                           
5
 Ibid. 



55 

 

 

umur dan kebutuhan Dispensasi Kawin baginya sebagai prasyarat 

pencatatan pernikahan.  

“Di KUA Kecamatan Babadan belum pernah ada kasus pernikahan 

janda atau duda di bawah umur. Kalau pernikahan di bawah umur 

saja maupun pernikahan janda atau duda saja disini banyak, tetapi 

kalau pernikahan janda atau duda dan masih di bawah umur, di 

sini belum pernah terjadi. Kalaupun terjadi, maka penanganannya 

atau penyelesaiannya ia akan dinikahkan layaknya orang dewasa, 

karena ia sudah termasuk dewasa dikarenakan statusnya yang 

sudah pernah menikah. Meskipun di Undang-Undang ketentuan 

batas minimal usia perkawinan dan juga Dispensasi Kawin belum 

dijelaskan secara rinci terkait janda atau duda tersebut, tetapi 

apabila melihat dari Undang-Undang Kependudukan ia sudah di 

anggap dewasa. Dalam Undang-Undang Kependudukan 

disebutkan bahwa orang itu cukup umur apabila ia berusia di atas 

17 tahun atau sudah pernah menikah. Berdasarkan hal tersebut, 

maka janda atau duda ini akan tetap dianggap dewasa, yang 

artinya ia tidak membutuhkan Dispensasi Kawin lagi. Dispensasi 

kawin tersebut dibutuhkan untuk orang yang masih di bawah 

umur dan juga belum pernah menikah (perawan/jejaka).”
6
 

Bapak Zaenuri juga menambahkan terkait UU No.16 Tahun 2019 

tentang batas minimal usia perkawinan.  

“Terkait kasus pernikahan janda atau duda di bawah umur memang 

belum diatur jelas dalam Undang-Undang apakah ia masih perlu 

dispensasi kawin atau tidak, tetapi bukan berarti kita sebagai 

penegak hukum menyerah dan tidak tahu jawaban. Memang 

terkadang makna dari Undang-Undang itu akan tumpeng tindih. 

Maka dari itu, membaca Undang-Undang tidak bisa hanya dari 1 

atau 2 pasal saja, membacanya harus dipadukan dengan Undnag-

Undang yang lain agar bisa menemukan jawaban yang 

dibutuhkan.”  

Dari hasil wawancara kepada Bapak Zaenuri selaku Kepala KUA 

Kecamatan Babadan, dapat di tarik kesimpulan bahwa apabila terdapat 

pernikahan janda atau duda di bawah umur, ia tidak perlu mengajukan 

permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama. Karena jika 
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ditinjau dari Undang-Undang Kependudukan, seseorang yang sudah 

pernah menikah ia akan dianggap dewasa. Artinya, sudah tidak perlu lagi 

pelampiran dispensasi kawin untuk pernikahahnnya. Meskipun ini belum 

tertera jelas dalam Undang-Undang batas minimal usia perkawinan serta 

aturan tentang dispensasi kawin, tetapi dari Undang-Undang lain sudah 

mengaturnya. Karena sejatinya antara Undang-Undang satu dengan yang 

lain, mereka berkesinambungan dan membacanya terkadang perlu 

dipadukan demi mendapat jawaban yang tepat dan sesuai.  

Wawancara kepada Bapak Hadi Iswanto selaku penghulu KUA 

Kecamatan Jetis mengenai penanganan pernikahan janda atau duda di 

bawah umur dan kebutuhan dispensasi kawin baginya sebagai prasyarat 

perncatatan pernikahan.  

“ Pernikahan janda atau duda di bawah umur belum pernah terjadi 

di KUA Jetis. Kalaupun ada entah suatu saat nanti maka 

penanganannya ia langsung di nikahkan seperti layaknya orang 

yang cukup umur atau dewasa. Memang dalam UU No.16 Tahun 

2019 tentang Batas Minimal Usia Perkawinan belum disebutkan 

terkait status pernikahan seseorang, tetapi ada Perma yang sudah 

membahasa hal tersebut. Saya pernah melakukan diskusi dengan 

teman-teman saya yang berprofesi sebagai hakim, dan beliau 

menyebutkan bahwa dasar hukum nya adalah Perma Nomor 5 

Tahu 2019. Dalam perma tersebut dijelaskan bahwa seseorang 

yang sudah pernah menikah tidak lagi disebut sebagai anak, yang 

artinya ia dianggap dewasa. Jadi, jika ada janda atau duda yang 

masih di bawah umur tapi ingin melakukan pernikahan maka ia 

tidak perlu melampirkan dispensasi kawin dari Pengadilan 

Agama. Dulu sebelum adanya PERMA tersebut, sikap KUA yaitu 

menolak pernikahan janda atau duda di bawah umur tersebut, 

karena memang dalam aturan tidak dijelaskan secara jelas dan 

rinci. Dari penolakan yang dilakukan KUA tersebut, ia akan 

mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk 

meminta dispensasi kawin kembali. Selama ini, di Ponorogo 

sendiri belum pernah ada pembahasan formal terkait kasus 

pernikahan janda atau duda di bawah umur ini, padahal 
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sebenarnya menurut saya topik ini perlu dibahas. Ada 

kemungkinan beberapa KUA akan berbeda penanganan karena ini 

masih di atur dalam PERMA belum dalam Undang-Undang, jadi 

wajar jika terdapat KUA yang sampai sekarang ini masih 

berpendapat bahwa janda atau duda tersebut perlu dispensasi 

kawin.”
7
 

Dari hasil wawancara kepada Bapak Hadi Iswanto selaku penghulu 

KUA Kecamatan Jetis mengenai penanganan pernikahan janda atau duda 

di bawah umur dan kebutuhan dispensasi kawin baginya sebagai prasyarat 

pencatatan pernikahan, dapat ditarik kesimpulan bawah PERMA No.5 

Tahun 2019 telah menjawab permasalahan Dispensasi Kawin bagi janda 

atau di bawah umur. Di dalam PERMA tersebut dijelaskan tentang 

ketentuan anak, dan seorang janda atau duda meskipun masih di bawah 

umur, ia tidak lagi dianggap sebagai anak, karena sudah pernah melakukan 

pernikahan.  

Wawancara bersama Bapak Anwar Romdloni selaku Kepala KUA 

Kecamatan Balong sekaligus Ketua Asosiasi Penghulu Republik Indonesia 

(APRI) Cabang Ponorogo, mengenai penanganan pernikahan janda atau 

duda di bawah umur dan kebutuhan dispensasi kawin baginya sebagai 

prasyarat pencatatan pernikahan. 

“Di sini sepertinya belum pernah terjadi fenomena pernikahan 

janda atau duda yang masih di bawah umur. Sebelumnya saya di 

KUA Kecamatan Sawoo juga belum pernah mendapai kasus 

seperti ini. Tetapi jika ada maka penanganannya seperti 

pernikahan orang dewasa. Jika membicarakan terkait kebutuhan 

dispensasi kawin, ia sudah tidak perlu dispensasi kawin lagi, 

karena ia telah dianggap dewasa. Ia dianggap dewasa dikarenakan 

oleh status pernikahannya, yaitu ia sudah pernah menikah. Dalam 

undang-undang dispensasi kawin tidak dijelaskan terkait status 
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 Hadi Iswanto, Hasil Wawancara, Ponorogo, 7 Maret 2022.  
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tersebut, tetapi dapat di lihat pada Undang-Undang 

Kependudukan pembuatan KTP dan juga SIM. Di dalam Undang-

Undang tersebut jelas bahwa seseorang yang dapat membuat KTP 

dan juga SIM yaitu orang yang berusia di atas 17 tahun atau 

sudah pernah menikah. Artinya apabila sudah menikah tetapi 

masih berusia di bawah 17 tahun maka ia tetap bisa membuat 

KTP dan SIM. Hal tersebut berlaku sama dengan kasus ini, 

apabila seorang janda atau duda melakukan pernikahan maka 

tidak lagi membutuhkan dispensasi kawin meskipun ia masih di 

bawah umur. Biasanya menyebutkan karena ia sudah dianggap 

dewasa dan dirasa sudah cakap untuk melakukan perbuatan 

hukum dan ia sudah tidak lagi berstatus sebagai anak”
8
 

Dari hasil wawancara bersama Bapak Anwar Romdloni, dapat 

disimpulkan jika seorang janda atau duda yang masih di bawah umur ingin 

melakukan pernikahan kembali, ia tidak perlu melampirkan dispensasi 

kawin kembali. Hal tersebut ditinjau dari Undang-Undang Kependudukan, 

dimana ketentuan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Surat 

Izin Mengemudi (SIM) adalah seseorang yang sudah berusia 17 tahun atau 

sudah pernah menikah. Dalam undang-undang tersebut menerapkan bahwa 

seseorang yang sudah menikah tetapi masih di bawah umur ia tetap bisa 

membuat KTP meskipun umurnya belum 17 tahun, hal tersebut berlaku 

sama terhadap dispensasi kawin bagi janda atau duda di bawah umur.  

Bapak Anwar Romdloni juga menambahkan terkait ketentuan yang 

terdapat pada Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).  

“Dulu SIMKAH mengatur tentang batas usia minimal perkawinan. 

Jadi, apabila KUA input data dan menunjukkan bahwa calon 

pengantin masih di bawah umur, maka otomatis permintaan 

dispensasi kawin tertera juga di dalamnya. Tetapi sekarang selain 

umur ada juga kolom status seseorang, apakah seseorang tersebut 

janda/duda atau perawan/perjaka. Apabila data yang di input 

menunjukkan masih di bawah umur tetapi statusnya sudah janda, 
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 Anwar Romdloni, Hasil Wawancara, Ponorogo, 16 Maret 2022.  
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maka dalam SIMKAH tidak akan muncul permintaan dispensasi 

kawin. Jadi, ia akan dianggap dewasa dan menikah layaknya 

orang dewasa yang tidak membutuhkan dispensasi kawin.”
9
 

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa ketentuan dalam 

SIMKAH sudah berubah, dimana SIMKAH tidak hanya berpatok kepada 

umur tetapi juga pada status perkawinan seseorang. Jika ia sudah janda 

atau duda maka tidak perlu melampirkan dispensasi kawin. 

Selain itu Bapak Anwar Romdloni juga memberikan keterangan 

terkait APRI yang belum pernah membahas secara formal tentang 

kebutuhan dispensasi kawin bagi janda atau duda di bawah umur.  

“Kalau di forum APRI sendiri belum pernah kita bahas, dulu 

pernah tapi hanya dengan beberapa rekan dan itu pun juga hanya 

sekilas. Kita belum pernah membahas kasus ini, karena saya rasa 

ini sudah menjadi pemahaman bersama. Dalam kebanyakan 

urusan apabila seseorang tersebut sudah pernah menikah maka 

otomatis ia telah dewasa dan status anaknya sudah hilang. Ia akan 

dianggap cakap dalam melakukan berbagai perbuatan hukum 

tanpa terkecuali dalam pernikahan. Jadi, jika ia ingin melakukan 

pernikahan, sangat bisa dilakukan tanpa melampirkan dispensasi 

kawin”
10

 

Dari hasil wawancara dengan Bapak Anwar Romdloni mengenai 

APRI di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa alasan belum pernah 

dibahasnya kasus pernikahan janda atau duda di bawah umur dikarenakan 

ini sudah menjadi pemahaman bersama. Yang artinya, apabila terdapat 

pernikahan janda atau duda di bawah umur maka ia tidak perlu 

melampirkan dispensasi kawin.  

Wawancara bersama Bapak Gunawan selaku Kepala KUA 

Kecamatan Sampung mengenai penanganan pernikahan janda atau duda di 
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 Ibid. 
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bawah umur dan kebutuhan dispensasi kawin baginya sebagai prasyarat 

pencatatan pernikahan. 

“Di KUA Sampung belum pernah ada pernikahan janda atau duda 

di bawah umur. Jika membahas tentang penanganan atau pun 

kebutuhan dispensasi kawin, ia akan tetap dianggap seseorang 

yang dibawah umur. Karena dalam UU No.16 Tahun 2019 

dijelaskan bahwa seseorang yang belum mencapai usia 19 tahun 

maka ia harus mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada 

Pengadilan Agama. Dalam undang-undang tersebut tidak 

menyebuthkan dan tidak menjelaskan terkait status pernikahan, 

entah ia belum pernah menikah ataupun sudah pernah menikah, 

yang ada di dalamnya hanyalah batasan usia saja. Meskipun kalau 

seseorang yang sudah pernah menikah itu akan dianggap dewasa 

menurut undang-undang lain, tetapi undang-undang pernikahan 

punya aturan sendiri. Kami pihak KUA sebagai seseorang 

pelaksana hukum atau undang-undang, kita akan menanganinya 

secara prosedural sesuai bunyi undang-undang. Nanti entah itu 

akan ditolak Pengadilan atau di terima, yang penting kita sudah 

melakukannya sesuai undang-undang. Kita melakukannya untuk 

berhati-hati dalam melaksanakan undang-undang terlebih lagi 

berhubungan dengan masyarakat langsung. Jadi, jika ada 

pernikahan janda atau duda di bawah umur, akan tetap kami 

arahkan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada 

Pengadilan Agama”
11

 

Dari hasil wawancara bersama Bapak Gunawan selaku Kepala 

KUA Kecamatan Sampung mengenai penanganan pernikahan janda atau 

duda di bawah umur dan kebutuhan dispensasi kawin baginya sebagai 

prasyarat pernikahan, dapat di tarik kesimpulan bahwa Bapak Gunawan 

tetap berdasar kepada UU No.16 Tahun 2019. Memang benar dalam 

undang-undang lain seperti Undang-Undang Kependudukan mengatur 

bahwa seseorang yang sudah pernah menikah adalah seseorang yang 

sudah dewasa, tetapi dispensasi kawin juga mempunyai undang-undang 

atau aturan pula. Artinya, Bapak Gunawan menangani kasus ini secara 
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 Gunawan, Hasil Wawancara, Ponorogo, 8 Maret 2022.  
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prosedural sesuai bunyi undang-undang. Jadi, pihak KUA akan tetap 

meminta dispensasi kawin kepada janda atau duda tersebut sebagai 

prasyarat pencatatan pernikahan.  

Wawancara kepada Bapak Sukahata Wakano S.H.I, M.H. selaku 

Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo mengenai penanangan 

pernikahan janda atau duda di bawah umur dan kebutuhan Dispensasi 

Kawin baginya sebagai prasyarat pencatatan pernikahan.  

“Untuk perkara pengajuan permohonan dispensasi kawin untuk 

janda atau duda di bawah umur di Pengadilan Agama Ponorogo 

belum pernah ada. Tetapi apabila ada, maka dari pengadilan tidak 

akan dikabulkan karena ia sudah janda atau duda. Dia adalah 

seorang yang sudah pernah menikah dan telah dewasa. Banyak 

aturan yang menyebutkan mulai dari fikih, UU, PERMA, maupun 

penetapan Dispensasi Kawin yang ia dapatkan untuk pernikahnnya 

yang pertama. Dalam Dispensasi Kawin tersebut ia telah diizinkan 

untuk melakukan pernikahan yang artinya ia telah didewasakan, 

maka ketika ia bercerai ia tidak kembali ke status belum dewasa. 

Memang benar bahwa dalam UU tentang Dispensasi Kawin itu 

sendiri belum diatur, tetapi kita harus melihat dalam aturan lain. 

Dalam aturan lain menyatakan bahwa seorang yang sudah pernah 

menikah akan dianggap dewasa meskipun ia belum cukup umur. 

Yang artinya ia tidak lagi membutuhkan Dispensasi Kawin untuk 

pernikahannya” 

Dari hasil wawancara bersama Bapak Sukahata Wakano S.H.I, 

M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo dapat di tarik 

kesimpulan bahwa seseorang janda atau duda di bawah umur tidak lagi 

membutuhkan Dispensasi Kawin untuk pernikahnnya. Hal tersebut 

berdasar karena janda atau duda tersebut sudah berstatus dewasa. 

Kedewasaan seseorang tersebut telah diatur dalam Fikih, UU, PERMA, 

dan penetapan Dispensasi Kawin untuk pernikahan sebelumnya.  
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Bapak Sukahata Wakano S.H.I, M.H. juga menambahkan terkait 

penyebab perbedaan pendapat yang diutarakan oleh Kepala KUA. 

“Adanya perbedaan pendapat tersebut diacu oleh keraguan KUA. 

Hal tersebut disebabkan karena belum diaturnya bagaimana 

kebutuhan Dispensasi Kawin bagi janda atau duda di bawah umur. 

Dalam UU hanya disebutkan terkait batas minimal usia saja, tidak 

dengan status pernikahannya. Jadi, ketika mendapati kasus seperti 

ini mereka akan kebingungan dalam bersikap. Berdasarkan azas 

yang dimiliki Pengadilan Agama yaitu azas sederhana, cepat dan 

biaya ringan, maka KUA tidak perlu mengembalikan kasus ini 

kepada Pengadilan. Karena hal tersebut menyebabkan janda atau 

duda tersebut mengeluarkan biaya lagi untuk pengajuan 

permohonan Disepensasi Kawin. Dalam hal pencatatan pernikahan 

yang dilakukan oleh KUA, maka janda atau duda di bawah umur 

tersebut dapat dicatatkan secara sah tanpa melampirkan syarat 

Dispensasi Kawin.” 

Dari hasil wawancara bersama Bapak Sukahata Wakano S.H.I, 

M.H. dapat disimpulkan bahwa KUA harus berani bersikap dalam 

menangani kasus pernikahan janda atau duda di bawah umur. Apabila 

kasus tersebut dikembalikan kepada Pengadilan, maka akan tidak sesuai 

dengan azas Pengadilan Agama yaitu azas sederhana, cepat dan biaya 

ringan.  
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BAB IV 

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROBLEMATIKA DISPENSASI 

KAWIN BAGI JANDA ATAU DUDA DI BAWAH UMUR SEBAGAI 

PRASYARAT PENCATATAN PERNIKAHAN 

A. Analisis Yuridis Terhadap Problematika Dispensasi Kawin Bagi 

Janda atau Duda di Bawah Umur Sebagai Prasyarat Pencatatan 

Pernikahan di Kabupaten Ponorogo 

Perkawinan merupakan salah satu ibadah yang apabila 

dilaksanakan akan mendapatkan pahala yang sangat melimpah. Dalam 

melakukan perkawinan, seseorang tersebut harus melakukannya secara sah 

baik dari segi agama maupun negara. Sahnya perkawinan tersebut dapat 

ditinjau dari terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan. Dalam hal 

pemenuhan rukun dan syarat tersebut, masing-masing mempunyai aturan 

sendiri. Perkawinan dapat dikatakan sah secara agama ketika telah melalui 

proses akad (ijab dan qabul) disertai pemenuhan rukun dan syarat lainnya. 

Sedangkan perkawinan yang dikatakan sah secara negara ketika 

perkawinan tersebut telah dicatatkan di KUA.  

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu hal yang tidak kalah 

penting dalam melaksanakan perkawinan. Ketika seseorang melakukan 

perkawinan, maka perkawinan tersebut hendaklah dicatatkan secara sah di 

KUA. Dengan demikian dapat diartikan bahwa perkawinan tersebut sah 

secara agama dan negara, bukan hanya sah secara agama saja (perkawinan 
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siri). Pencatatan perkawinan dirasa sangat bermanfaat, terlebih untuk 

perlindungan hak istri dan anak. Seperti halnya proses perkawinan yang 

mempunyai berbagai syarat, pencatatan perkawinan pun juga mempunyai 

berbagai syarat dan ketentuan. Seperti yang telah diuraikan pada BAB II, 

salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah lampiran penetapan 

dispensasi kawin bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 19 

tahun. Dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa 

perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 

19 tahun. Lalu selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2) UU No.16 Tahun 2019, 

disebutkan apabila seorang pria atau wanita tersebut belum mencapai usia 

19 tahun maka ia dapat meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan. 

Artinya, dispensasi kawin menjadi salah satu syarat yang wajib dipenuhi 

untuk perkawinan dapat dicatatkan secara resmi di KUA. 

Perkawinan yang dilakukan oleh seorang yang belum genap 

berusia 19 tahun harus melampirkan dispensasi kawin yang diajukan di 

Pengadilan Agama. Pada umumnya dipensasi kawin ini diajukan oleh 

seorang yang masih berusia di bawah 19 tahun dan berstatus perawan atau 

jejaka. Tetapi selanjutnya muncul peristiwa dimana seorang yang belum 

berusia 19 tahun tetapi sudah berstatus janda ataupun duda. Seperti 

pemaparan yang ada di BAB III, hal tersebut menimbulkan kebingungan 

oleh pihak KUA dalam menangani kasus tersebut. Pihak KUA mendapati 

kebingungan pasalnya dalam Pasal 7 UU No.16 Tahun 2019 tentang Batas 

Usia Perkawinan hanya menyebutkan nominal usia 19 tahun saja, pasal 
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tersebut tidak menjelaskan terkait status perkawinan apakah seseorang 

tersebut perawan atau jejaka maupun janda ataupun duda. Kebingungan ini 

berefek pada kebutuhan dispensasi kawin bagi janda atau duda di bawah 

umur tersebut. Dispensasi kawin tersebut yang selanjutnya menjadi salah 

satu syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan agar 

perkawinan tersebut dapat di catatkan secara sah di KUA. 

Berdasarkan problematika yang telah dipaparkan diatas, akan 

sangat sesuai jika dikaji dan dianalisis menggunakan teori yuridis berupa 

teori argumentasi atau interpretasi hukum dimana teori tersebut digunakan 

untuk menafsirkan teks perundang-undangan yang tidak jelas, agar 

perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa kongkrit 

tertentu. Dengan demikian, walaupun dalam teks perundang-undangan 

belum menyebutkan ketentuan dispensasi kawin bagi janda atau duda di 

bawah umur, tetapi hal ini dapat ditafsirkan menggunakan teori 

interpretasi hukum untuk mendapatkan jawaban dan jalan keluar.  

Namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

terhadap 5 KUA yang ada di Kabupaten Ponorogo, peneliti mendapati 

berbagai macam pendapat yang diberikan oleh Kepala KUA. Perbedaan 

pendapat tersebut dari aspek butuh tidaknya dispensasi kawin bagi janda 

atau duda di bawah umur, dasar hukum yang digunakan, serta 

penanganannya. Dari berbagai perbedaan tersebut, maka metode 

interpretasi yang digunakan juga berbeda-beda. Antara lain yaitu: 
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1. Pendapat Kepala KUA Kecamatan Sambit termasuk dalam 

interpretasi komparatif dan subsumptif. Termasuk interpretasi 

komparatif karena dalam UU No.16 Tahun 2019 tentang Batas 

Minimal Usia Perkawinan belum diatur dengan tegas terkait 

kebutuhan dispensasi kawin bagi janda atau duda di bawah 

umur, maka Kepala KUA Kecamatan Sambit menggunakan 

interpretasi komparatif dengan menghubungkan UU No.16 

Tahun 2019 terhadap KUHPerdata. Pendapat Kepala KUA 

Kecamatan Sambit juga termasuk dalam interpretasi 

subsumptif karena dalam KUHPerdata disebutkan bahwa 

apabila perkawinan seseorang dibubarkan sebelum umur 

mereka dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali 

berstatus belum dewasa. Dari penjelasan KUHPerdata tersebut 

dengan menggunakan interpretasi subsumtif diartikan bahwa 

seorang yang sudah pernah menikah dan pernikahannya telah 

selesai tetapi masih di bawah dua puluh satu tahun, maka 

mereka akan tetap berstatus dewasa. Sehingga janda atau duda 

yang masih di bawah umur juga diartikan bahwa mereka 

berstatus telah dewasa, dan mereka tidak membutuhkan 

dispensasi kawin untuk melakukan pernikahan kembali.  

2. Pendapat Kepala KUA Kecamatan Balong dan Kecamatan 

Babadan termasuk dalam interpretasi sistematis dan 

subsumptif. Termasuk interpretasi sistematis karena dalam UU 
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No.16 Tahun 2019 tentang Batas Minimal Usia Perkawinan 

belum diatur dengan tegas terkait kebutuhan dispensasi kawin 

bagi janda atau duda di bawah umur, maka Kepala KUA 

Kecamatan Sambit menggunakan interpretasi sistematis dengan 

menghubungkan UU No.16 Tahun 2019 terhadap UU No.24 

Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Pendapat 

Kepala KUA Kecamatan Balong dan Babadan juga termasuk 

dalam interpretasi subsumptif karena dalam UU No.24 Tahun 

2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bawah 

seseorang yang telah berumur 17 tahun atau telah kawin atau 

pernah kawin wajib memiliki KTP-el. KTP-el merupakan suatu 

hal yang digunakan dalam berbagai perbuatan hukum, maka 

dapat diartikan bahwa seseorang yang pernah kawin (janda atau 

duda) telah dinyatakan cakap hukum dan telah dewasa. Dimana 

jika seseorang tersebur ingin melakukan pernikahan kembali, ia 

tidak lagi memerlukan dispensasi kawin. 

3. Pendapat Kepala KUA Kecamatan Jetis termasuk dalam 

interpretasi subsumptif. Termasuk interpretasi subsumptif 

karena dalam PERMA No.5 Tahun 2019 tentang Pedoman 

Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyebutkan bahwa 

anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum 

pernah kawin menurut peaturan perundang-undangan. Artinya, 

seseorang yang sudah berusia 19 tahun atau sudah pernah 
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kawin maka ia bukanlah anak lagi, ia telah dianggap dewasa. 

Jadi, jika ia ingin melakukan pernikahan, ia tidak lagi 

memerlukan dispensasi kawin. Adanya PERMA No.5 Tahun 

2019 berperan sebagai petunjuk ketika UU tidak mengaturnya, 

maka PERMA hadir untuk memberikan petunjuk atas itu.  

4. Pendapat Kepala KUA Kecamatan Sampung termasuk dalam 

interpretasi otentik, dimana Kepala KUA Kecamatan Sampung 

berpegang teguh pada aturan UU No.16 Tahun 2019 tentang 

Batas Minimal Usia Perkawinan. Aturan tersebut menyatakan 

bahwa seseorang yang hendak melakukan pernikahan tetapi ia 

masih di bawah umur 19 tahun maka ia dapat mengajukan 

permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan. Dalam 

aturan tersebut hanya menyatakan batas usia saja, tidak 

menyatakan terkait seseorang tersebut sudah pernah menikah 

atau belum pernah menikah. Jadi, menurut pendapat Kepala 

KUA Kecamatan Sampung yang berdasar kepada UU No.16 

Tahun 2019, janda atau duda di bawah umur tetap memerlukan 

dispensasi kawin.  

5. Pendapat Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo 

termasuk dalam interpretasi sistematis, interpretasi komparatif, 

dan interpretasi subsumptif. Termasuk dalam intrpretasi 

sistematis karena dalam UU No.24 Tahun 2013 tentang 

Administrasi Kependudukan telah dijelaskan bahwa seseorang 
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yang dewasa ialah seseorang yang telah atau sudah pernah 

menikah, artinya janda atau duda di bawah umur akan tetap 

berstatus dewasa dan ia tidak memerlukan dispensasi kawin 

untuk pernikahannya. Dalam KHI juga dijelaskan bahwa 

seseorang yang sudah pernah melangsungkan perkawinan ia 

akan disebut sebagai anak yang mampu berdiri sendiri atau 

dewasa, artinya dalam hal ini janda atau duda di bawah umur 

akan berstatus dewasa dan tidak lagi membutuhkan dispensasi 

kawin untuk melangsungkan pernikahannya. Termasuk dalam 

interpretasi komparatif karena dalam Fikih yang termuat dalam 

Hadist Riwayat Muslim menyatakan bahwa seseorang yang 

sudah pernah melakukan pernikahan maka ia bisa mewakilkan 

dirinya sendiri, artinya seorang janda atau duda tidak lagi 

seperti anak yang dalam pembahasan ini ia tidak lagi 

membutuhkan dispensasi kawin dan dalam KUHPerdata 

disebutkan bahwa apabila perkawinan seseorang dibubarkan 

sebelum umur mereka dua puluh satu tahun, maka mereka tidak 

kembali berstatus belum dewasa. Dari penjelasan KUHPerdata 

tersebut dengan menggunakan interpretasi subsumtif diartikan 

bahwa seorang yang sudah pernah menikah dan pernikahannya 

telah selesai tetapi masih di bawah dua puluh satu tahun, maka 

mereka akan tetap berstatus dewasa. Sehingga janda atau duda 

yang masih di bawah umur juga diartikan bahwa mereka 
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berstatus telah dewasa, dan mereka tidak membutuhkan 

dispensasi kawin untuk melakukan pernikahan kembali. Dan 

termasuk dalam interpretasi subsumptif karena dalam PERMA 

No.5 Tahun 2019 dijelaskan bahwa anak adalah seseorang 

yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin, artinya 

janda atau duda di bawah umur ini dianggap dewasa karena 

sudah pernah kawin dan ia tidak membutuhkan dispensasi 

kawin untuk pernikahannya. Sedangkan dalam Penetapan 

Dispensasi Kawin ia telah ditetapkan sebagai orang yang 

dewasa atau Penetapan tersebut secara tidak langsung telah 

mendewasakan seseorang yang masih di bawah umur, maka 

dari itu dengan penetapan tersebut seseorang yang masih di 

bawah umur dapat melangsungkan pernikahan dengan sah. 

Dengan demikian, untuk pernikahnnya yang selanjutnya ia 

tetap berstatus dewasa dan ia tidak lagi mengajukan dipensasi 

kawin yang kedua kepada Pengadilan Agama.  

Jadi, metode interpretasi hukum yang digunakan oleh 5 Kepala 

Kantor Urusan Agama dan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo 

dalam menentukan kebutuhan dipensasi kawin bagi janda atau duda di 

bawah umur sebagai prasyarat pencatatan pernikahan adalah dengan 

menggunakan metode interpretasi yang berbeda-beda, yaitu 1 Kepala 

KUA Kecamatan Sambit menggunakan interpretasi komparatif dan 

subsumptif, 2 Kepala KUA Kecamatan Balong, dan Babadan 
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menggunakan interpretasi subsumptif dan sistematis, 1 Kepala KUA 

Kecamatan Jetis menggunakan interpretasi subsumptif, 1 Kepala KUA 

Kecamatan Sampung menggunakan interpretasi otentik, dan Ketua 

Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo menggunakan interpretasi 

subsumptif, sistematis, dan komparatif.  

B. Solusi Yuridis Terhadap Problematika Dispensasi Kawin Bagi Janda 

atau Duda di Bawah Umur Sebagai Prasyarat Pencatatan Pernikahan 

di Kabupaten Ponorogo 

Pada problematika kebutuhan dipensasi kawin bagi janda atau duda 

di bawah umur, tidak diatur dalam UU dispensasi kawin itu sendiri, yaitu 

pada Pasal 7 UU No.16 Tahun 2019 tentang Batas Minimal Usia 

Perkawinan. Tetapi dalam sistem hukum yang lain yaitu, Hukum Islam 

(Fikih), UU yang lain (seperti KUH Perdata, UU No.24 Tahun 2013 

tentang Administrasi Kependudukan), KHI, Peraturan Pemerintah seperti 

PERMA, dan juga Penetapan Dispensasi Kawin untuk pernikahannya 

yang pertama.  

Dalam hal menemukan solusi yuridis terkait kebutuhan dispensasi 

kawin bagi janda atau duda di bawah umur dalam penanganannya dapat 

menggunakan interpretasi sistematis dengan menafsirkannya terhadap 

Pasal 63 ayat (1) UU No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi 

Kependudukan yang menjelaskan bahwa seseorang yang dewasa ialah 

seseorang yang telah atau sudah pernah menikah, artinya janda atau duda 

di bawah umur akan tetap berstatus dewasa dan ia tidak memerlukan 
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dispensasi kawin untuk pernikahannya., dan dalam Pasal 98 ayat (1) 

Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa seseorang yang sudah 

pernah melangsungkan perkawinan ia akan disebut sebagai anak yang 

mampu berdiri sendiri atau dewasa, artinya dalam hal ini janda atau duda 

di bawah umur akan berstatus dewasa dan tidak lagi membutuhkan 

dispensasi kawin untuk melangsungkan pernikahannya. 

Menggunakan interpretasi komparatif dengan menafsirkannya 

terhadap Fikih (Hukum Islam) yang termuat dalam Hadist Riwayat 

Muslim yang menjelaskan bahwa seseorang yang sudah pernah melakukan 

pernikahan maka ia bisa mewakilkan dirinya sendiri, artinya seorang janda 

atau duda tidak lagi seperti anak yang dalam pembahasan ini ia tidak lagi 

membutuhkan dispensasi kawin. Dan dalam Pasal 330 KUHPerdata 

menjelaskan bahwa seorang yang sudah pernah menikah dan 

pernikahannya telah selesai tetapi masih di bawah dua puluh satu tahun, 

maka mereka akan tetap berstatus dewasa. Sehingga janda atau duda yang 

masih di bawah umur juga diartikan bahwa mereka berstatus telah dewasa, 

dan mereka tidak membutuhkan dispensasi kawin untuk melakukan 

pernikahan kembali.  

Menggunakan interpretasi subsumptif dengan menafsirkannya 

terhadap PERMA No.5 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa anak adalah 

seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut 

peaturan perundang-undangan. Artinya, seseorang yang sudah berusia 19 

tahun atau sudah pernah kawin maka ia bukanlah anak lagi, ia telah 
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dianggap dewasa. Jadi, jika ia ingin melakukan pernikahan, ia tidak lagi 

memerlukan dispensasi kawin. Dan dalam putusan dispensasi kawin untuk 

pernikahannya yang pertama, ia telah ditetapkan sebagai orang yang 

dewasa atau penetapan tersebut secara tidak langsung telah mendewasakan 

seseorang yang masih di bawah umur, maka dari itu dengan penetapan 

tersebut seseorang yang masih di bawah umur dapat melangsungkan 

pernikahan dengan sah. Dengan demikian, untuk pernikahnnya yang 

selanjutnya ia tetap berstatus dewasa dan ia tidak lagi mengajukan 

dipensasi kawin yang kedua kepada Pengadilan Agama.  

Jadi, solusi yuridis terhadap pandangan Kepala KUA terkait 

dengan pencatatan dan pelaksanaan perkawinan bagi janda atau duda di 

bawah umur secara interpretasi sistematis, komparatif, dan subsumptif 

tidak perlu harus dinyatakan dengan tegas dalam peraturan perundang-

undangan. Karena semua peraturan yang ada secara tersirat bagi anak di 

bawah umur yang sudah pernah melakukan pernikahan akan dianggap 

telah dewasa. Sehingga, apabila mereka bercerai dan ingin melakukan 

pernikahan kembali tapi belum cukup umur sesuai dengan ketentuan 

Undang-Undang Perkawinan tidak memerlukan dispensasi kawin karena 

Pengadilan Agama pun juga akan menolak pengajuannya. Akan tetapi 

apabila dikaji dari interpretasi otentik, baik janda atau duda di bawah umur 

atau seseorang yang belum pernah menikah, selama usianya belum 

mencapai 19 tahun, maka akan tetap membutuhkan dispensasi kawin.  
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Berdasarkan analisis penulis, problematika dispensasi kawin bagi 

janda atau duda di bawah umur ini akan cocok apabila dikaji 

menggunakan interpretasi otentik dengan berdasar kepada UU No.16 

Tahun 2019. Dimana di dalamnya dimuat bahwa seseorang yang belum 

mencapai 19 tahun wajib mengajukan permohonan dispensasi kawin, 

terlepas ia sudah pernah menikah atau belum pernah menikah. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah peneliti meneliti, mengkaji dan memaparkan pembahasan 

skripsi tentang “Analisis Yuridis Terhadap Dispensasi Kawin Bagi Janda 

atau Duda di Bawah Umur sebagai Prasyarat Pencatatan Pernikahan” 

maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa : 

1. Belum adanya ketentuan yang tegas mengenai Dispensasi Kawin 

bagi janda atau duda di bawah umur pada UU No.16 Tahun 2019 

tentang batas minimal usia perkawinan, dalam menangani kasus 

tersebut Kepala KUA dan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten 

Ponorogo menggunakan jenis metode interpretasi interpretasi yang 

berbeda-beda, yaitu 1 Kepala KUA Kecamatan Sambit 

menggunakan interpretasi komparatif dan subsumptif, 2 Kepala 

KUA Kecamatan Balong, dan Babadan menggunakan interpretasi 

subsumptif dan sistematis, 1 Kepala KUA Kecamatan Jetis 

menggunakan interpretasi subsumptif, 1 Kepala KUA Kecamatan 

Sampung menggunakan interpretasi otentik, dan Ketua Pengadilan 

Agama Kabupaten Ponorogo menggunakan interpretasi subsumptif, 

sistematis, dan komparatif. 

2. Solusi yuridis terhadap pandangan Kepala KUA terkait dengan 

pencatatan dan pelaksanaan perkawinan bagi janda atau duda di 

bawah umur secara interpretasi sistematis dengan menafsirkannya 
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terhadap Pasal 63 ayat (1) UU No.24 Tahun 2013 tentang 

Administrasi Kependudukan dan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi 

Hukum Islam. Secara interpretasi komparatif dengan 

menafsirkannya terhadap Fikih (Hukum Islam) yang termuat dalam 

Hadist Riwayat Muslim dan Pasal 330 KUHPerdara. Secara 

interpretasi subsumptif dengan menafsrikannya terhadap PERMA 

No.5 Tahun 2019 dan Penetapan dispensasi kawin untuk 

pernikahan yang pertama. Maka, tidak perlu harus dinyatakan 

dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan. Karena semua 

peraturan yang ada secara tersirat bagi anak di bawah umur yang 

sudah pernah melakukan pernikahan akan dianggap telah dewasa. 

Sehingga, apabila mereka bercerai dan ingin melakukan pernikahan 

kembali tapi belum cukup umur sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang Perkawinan tidak memerlukan dispensasi kawin karena 

Pengadilan Agama pun juga akan menolak pengajuannya. Akan 

tetapi apabila dikaji dari interpretasi otentik, baik janda atau duda 

di bawah umur atau seseorang yang belum pernah menikah, selama 

usianya belum mencapai 19 tahun, maka akan tetap membutuhkan 

dispensasi kawin. Berdasarkan analisis penulis, problematika 

dispensasi kawin bagi janda atau duda di bawah umur ini akan 

cocok apabila dikaji menggunakan interpretasi otentik dengan 

berdasar kepada UU No.16 Tahun 2019. Dimana di dalamnya 

dimuat bahwa seseorang yang belum mencapai 19 tahun wajib 
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mengajukan permohonan dispensasi kawin, terlepas ia sudah 

pernah menikah atau belum pernah menikah. 

B. Saran 

1. Bagi pihak KUA hendaknya lebih berani dalam bersikap untuk 

kedepannya. Dalam praktik tidak semua penanganan peristiwa atau 

kasus telah diatur dalam UU. Maka dari itu apabila terdapat kasus yang 

cukup baru dan masih jarang ditemui, KUA harus berani bersikap 

dalam menggali UU lebih dalam lagi agar tidak salah dalam 

melaksanakan hukum. Terkadang dalam UU belum dijelaskan secara 

rinci, maka Peraturan Pemerintah (PMA,PERMA, dll) akan berperan 

sebagai petunjuk. Disaat UU tidak dapat menjawab, maka Peraturan 

Pemerintah hadri sebagai pemecah permasalahan. 

2. Bagi APRI (Asosiasi Penghulu Republik Indonesia) cabang Ponorogo, 

dimana berperan sebagai media berkumpulnya Kepala KUA 

khususnya KUA Kabupaten Ponorogo, untuk kedepannya apabila 

terdapat kasus yang belum menjadi pemahaman bersama, maka 

setidaknya diadakan diskusi dan pembahasan dengan seluruh Kepala 

KUA. Karena, perkara kebutuhan Dispensasi Kawin bagi janda atau 

duda di bawah umur ini sebenarnya perlu untuk dibahas karena 

tingginya angka pernikahan anak dapat menyebabkan kemungkinan 

terjadinya pernikahan janda atau duda di bawah umur menjadi tinggi 

pula. Jadi, dalam diskusi APRI perlu dilakukan pembahasan dan 

pemberitahuan bahwa apabila terdapat pernikahan janda atau duda 
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tetapi masih di bawah umur, maka tidak perlu melampirkan Dispensasi 

Kawin kembali. 

3. Bagi Kementerian Agama alangkah lebih baik lagi apabila 

Kementarerian Agama mengeluarkan surat kebijakan terkait 

penanganan kasus kebutuhan Dispensasi Kawin bagi janda atau duda 

di bawah umur. Hal ini bertujuan supaya seluruh KUA bisa satu suara 

dan satu cara dalam menangani kasus tersebut. Sehingga kedepannya 

tidak ada lagi KUA yang kebingungan.  

4. Bagi pemerintah selaku pembuat UU, hendaknya memperhatikan betul 

terkait kelengkapan ketentuan dalam sebuah UU. Sinkronisasi antara 

satu UU dengan UU yang lain juga tidak kalah penting, dengan 

demikian UU tidak lagi tumpang tindih. Dengan itu, UU dapat 

berperan dengan baik sebagai pemberi keadilan dan pelayanan kepada 

masyaraka
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