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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

1. Sistem transliterasi Arab-Indonesia yang dijadikan pedoman dalam 

penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut. 

Arab Latin Arab Latin Arab Latin 

 q ق z ز ‘ ء

 k ك s س B ب

 l ل sh ش T ت

 m م ṣ ص Th ث

 n ن ḍ ض J ج

 w و ṭ ط ḥ ح

 h ھ ẓ ظ Kh خ

 y ي ‘ ع D د

   gh غ Dh ذ

   f ف R ر

 

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan 

coretan horizontal di atas huruf ā, ī dan ū  

3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung 

dua huruf “ay” dan “aw”. 

4. Istilah (technical terms) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi 

bahasa baku Indonesia harus dicetak miring. 
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5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. 

Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.  

6. Kata yang berakhiran dengan tā’marbūṭah dan berkedudukan sebagai 

sifat (na’at) dan iḍāfah ditransliterasikan dengan “ah”. Sedangkan muḍāf 

ditransliterasikan dengan “at”. 

7. Kata yang berakhir dengan yā’ mushaddadah (yā’ ber-tashdid) 

ditransliterasikan dengan ī Jika ī diikuti dengan tā’ marbūṭah maka 

transliterasinya adalah  ī yah. Jika yā’ ber-tashdid berada ditengah kata 

ditransliterasikan dengan yy. 
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MOTTO 

 

“Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian telah mampu untuk 

menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu dapat menundukkan 

pandangan mata dan menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu 

menikah maka hendaklah berpuasa, karena itu merupakan obat baginya” 

(HR. Bukhari Muslim) 
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ABSTRAK 

Hanif Nidhzom Arodana. NIM. 210115064. Fenomena Dispensasi Kawin Di 

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tahun 2022. Skripsi. Jurusan Hukum 

Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 

Pembimbing Rif’ah Roihanah, M.Kn.  

Kata Kunci:  Dispensasi Kawin, Pertimbangan Hakim. 

Skripsi ini membahas mengenai fenomena dispensasi kawin di Pengadilan Agama 

Madiun. Dispensasi kawin adalah perkara voluntair berupa kelonggaran yang 

diberikan oleh Pengadilan kepada calon suami isteri yang belum mencapai batas 

umur terendah yaitu 19 tahun bagi pria dan wanita agar dapat melangsungkan 

perkawinan. Pernikahan di bawah umur sering menjadi solusi untuk 

menyelesaikan masalah bagi remaja yang akan melangsungkan perkawinan.  

Dari fenomena di atas muncul pertanyaan tentang bagaimana analisis 

pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan ataupun menolak dispensasi 

kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Jenis penelitian yang digunakan 

adalah penelitian kualitatif. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif 

analisis, yaitu menguraikan apa adanya data hasil penelitian yang berupa data dari 

wawancara maupun data yang penulis peroleh, selanjutnya dilakukan analisis 

kemudian dijelaskan.  

Adapun hasil analisis yang dilakukan peneliti sesuai dengan rumusan masalahnya 

yaitu (1) Bahwasanya hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam 

mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada Perkara No 

45/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn yang sesuai dengan teori kemanfaatan hukum, dimana 

dipandang bisa mencegah terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma 

kesusilaan yang berkepanjangan. Berdasarkan jenis perkara yang dilihat dari fakta 

hukum yang bertujuan untuk memberi suatu kemanfaatan bagi masyarakat, jangan 

sampai sebaliknya, penegakan hukum malah menimbulkan keresahan masyarakat. 

Sehingga mengabulkan permohonan dispensasi tersebut lebih bermanfaat bagi 

pemohon. (2) Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Penolakan 

Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Madiun yaitu, Pertama 

sesuai dengan teori kemanfaatan hukum. Diarena tidak adanya alasan yang 

mendesak dari anak pemohon untuk dikabulkan dispensasinya dan si anak masih 

berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya, maka dari itu Majelis Hakim 

memutuskan tidak mengabulkan permohonan tersebut. Kemudian yang kedua 

yaitu Majelis Hakim melihat dari umur perempuan yang terlalu muda dianggap 

belum mampu untuk membina rumah tangga dengan suaminya, calon perempuan 

belum memahami kesehatan dan kesiapan organ reproduksi, dan dikhawatirkan 

pula terjadi resiko yang tinggi jika ia mengalami kehamilan. Oleh karena itu maka 

untuk menghindari hal-hal yang memudharotkan anak pemohon tersebut, maka 

permohonan pemohon untuk diberikan dispensasi terhadap anaknya dinyatakan 

tidak dapat dikabulkan. 
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KATA PENGANTAR 

Bismillᾱhhirrohmᾱnirrokhῑm  

Puji syukur kehadirat Allah Swt. karena berkat rahmat, hidayah serta 

karunia-Nyalah sehingga penulis dapat merealisasikan gagasan-gagasan dalam 

wujud nyata yang berupa karya ilmiah (skripsi) yang berjudul “Fenomena 

Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tahun 2022” sebagai 

salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada 

Nabi Muhammad Saw, keluarga, para sahabat dan umatnya. 

Dalam skripsi ini, menjelaskan mengenai fenomena dispensasi kawin di 

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tahun 2022. Yang dalam hal ini penulis 

menganalisis tentang penetapan putusan hakim dalam mengabulkan dan menolak 

permohonan dispensasi kawin. Adapun pertimbangan Hakim dalam penetapan 

putusan Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn sesuai dengan teori kemanfaatan 

hukum, dimana dipandang bisa mencegah terjadinya perbuatan melanggar hukum 

dan norma kesusilaan yang berkepanjangan. Berdasarkan jenis perkara yang 

dilihat dari fakta hukum yang bertujuan untuk memberi suatu kemanfaatan bagi 

masyarakat, jangan sampai sebaliknya, penegakan hukum malah menimbulkan 

keresahan masyarakat. Sehingga mengabulkan permohonan dispensasi tersebut 

lebih bermanfaat bagi pemohon. Sedangkan pertimbangan Hakim pada penetapan 

putusan Nomor 48/P.dt.P/2022/PA.Kab.Mn sesuai dengan teori kemanfaatan 

hukum. Karena tidak adanya alasan yang mendesak dari anak pemohon untuk 

dikabulkan dispensasinya dan si anak masih berkeinginan untuk melanjutkan 
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pendidikannya, maka dari itu Majelis Hakim memutuskan tidak mengabulkan 

permohonan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu Majelis Hakim melihat dari 

umur perempuan yang terlalu muda dianggap belum mampu untuk membina 

rumah tangga dengan suaminya, calon perempuan belum memahami kesehatan 

dan kesiapan organ reproduksi, dan dikhawatirkan pula terjadi resiko yang tinggi 

jika ia mengalami kehamilan. Oleh karena itu maka untuk menghindari hal-hal 

yang memudharotkan anak pemohon tersebut, maka permohonan pemohon untuk 

diberikan dispensasi terhadap anaknya dinyatakan tidak dapat dikabulkan. 

Tersusun dan terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan 

dukungan dari semua pihak yang telah memberikan bantuannya baik materi, 

pikiran dan tenaga serta bimbingan. Karena itu terima kasih penulis ucapkan 
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1. Dr. Hj. Evi Muafifah, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri 
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2. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN 

Ponorogo; 

3. Rif’ah Roihanah, S.H., M.Kn., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam 

Fakultas Syari’ah IAIN Ponorogo serta dosen pembimbing penulis dalam 

penulisan skripsi ini; 

4. Segenap dosen pengajar pada Jurusan Hukum Keluarga Islam, atas ilmu yang 

beliau-beliau sampaikan hingga akhirnya penulis sampai pada tahap 

penyelesaian tugas akhir perkuliahan; 
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5. Segenap Civitas akademika IAIN Ponorogo yang telah membantu kelancaran 

penulis dalam menyelesaikan skripsi; 

6. Segenap Pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang bersedia 

meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam penggalian data; 

7. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 

Semoga bantuan yang ikhlas dari semua pihak tersebut mendapatkan amal 

dan balasan dari Allah Swt. Jazākumullāh ahsanal jazā’ jazā’an katsīron. 

Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih terdapat 

banyak sekali kekurangan dan jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis berharap 

tulisan ini bisa dikembangkan melalui penelitian-penelitian berikutnya. Akhirnya 

kepada Allah SWT penulis memohon taufiq dan hidayah-Nya, semoga skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi diri penulis pribadi dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang wanita dan 

seorang pria dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal menurut Tuhan Yang Maha Esa. Dipandang dari segi 

hukum, perkawinan adalah perjanjian yang kuat yang disebut dengan kata-

kata mīṡāqan ghalīdẓā yakni merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati 

perintah Allah SWT dan pelaksanaannya merupakan ibadah.1 Disamping 

perkawinan merupakan ibadah, perkawinan juga merupakan qudrat dan iradat 

Allah SWT dalam penciptaan alam serta suatu tradisi yang telah dilaksanakan 

oleh Rasulullah SAW begitupun untuk umatnya. 

Adapun tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang 

sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sehingga perkawinan adalah menciptakan 

kehidupan keluarga antara suami-isteri dan anak-anak serta orang tua agar 

mencapai kehidupan yang tenteram, saling mencintai, dan menyantuni.2 

Hukum Islam menetapkan ukuran kedewasaan bagi seseorang apabila 

telah baligh, tidak dengan usianya karena usia baligh seseorang akan berbeda-

beda.3 Meski di dalam hukum Islam tidak mengatur adanya batas usia minimal 

kawin, namun penetapan usia minimal perkawinan diyakini dapat menjadi 

                                                           
1 Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dirubah Undang-undang 

Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan. 
2 Ibid. 
3 M. Abdul Mujib, Mabruri Tolhah, Syariah, Kamus Istilah Fiqh, (Jakarta: Pustaka 

Firdaus, 1994), 37. 
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salah satu faktor ketahanan di dalam rumah tangga. Seiring bertambahnya usia 

calon pengantin maka semakin matang pula kondisi fisik dan mental 

seseorang dalam menghadapi tantangan-tantangan di dalam kehidupan rumah 

tangga.  

Permasalahan perkawinan di bawah umur merupakan masalah yang 

sensitif, dikarenakan bersentuhan langsung dengan kesadaran hukum yang 

hidup di masyarakat (the living law). Perkawinan di bawah umur bukanlah 

sesuatu yang baru di Indonesia. Faktor penyebabnya berfariasi, karena 

masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai 

agama tertentu,  bahkan yang lebih parah karena married by accident dan lain-

lain.4 

Terlepas dari itu, sejumlah kalangan menyambut baik putusan 

Mahkamah Konstitusi (MK) dengan putusannya Nomor 22/PUU-XV/2017 

atas pengujian materi terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan batas umur laki-laki 

melangsungkan perkawinan 19 tahun dan perempuan 16, di rubah menjadi 

sama-sama 19 tahun yang dituangkan di dalam Undang-undang Nomor 16 

Tahun 2019.5 

Mahkamah Konstitusi (MK) dengan putusannya Nomor 22/PUU-

XV/2017 menyebutkan batas umur laki-laki melangsungkan perkawinan 19 

tahun dan perempuan 16 dirubah. Tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-

                                                           
4 Dellyana, Perkawinan Pada Usia Muda. (Jakarta: Bulan Bintang, 2013), 24. 
5 Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dirubah Undang-undang 

Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan. 
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undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa ‟Perkawinan hanya diizinkan apabila 

pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.6 

Perubahan peraturan tersebut berdampak terhadap peraturan lainnya 

terutama pada peraturan yang ada di bawahnya seperti ketentuan di dalam 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1) menyatakan “Untuk 

kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan 

calon mempelai umur yang ditetapkan oleh Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 yakni, calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon istri 

sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.7 

Fenomena meningkatnya dispensasi kawin, juga terjadi di wilayah 

hukum Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, tercatat Tahun 2019 terjadi 92 

perkara, tahun 2020 tercatat 175 perkara dan Tahun 2021 tercatat 143 perkara 

permohonan dispensasi kawin. Sebelumnya di tahun 2018 jumlah perkara 

pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun 

sejumlah 38 Perkara.8 Alasannya cukup beragam, mulai dari ekonomi, 

pendidikan bahkan married by accident. 

Perubahan Undang-undang perkawinan tersebut berdampak 

meningkatnya pengajuan permohonan dispensasi kawin, bahkan Badan 

Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, dalam laporan tahunannya mencatat 

                                                           
6Ibid. 
7 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: CV AkademikPressindo, 

2001), 19. 
8 Liputan6 https://surabaya.liputan6.com/read/4367042/pernikahan-dini-di-madiun-naik-

100 persen-saat-pandemi-covid-19/, (diakses pada tanggal 27 januari 2022, jam 15.45). 

https://surabaya.liputan6.com/read/4367042/pernikahan-dini-di-madiun-naik-100%20persen-saat-pandemi-covid-19/
https://surabaya.liputan6.com/read/4367042/pernikahan-dini-di-madiun-naik-100%20persen-saat-pandemi-covid-19/
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jumlah perkara dispensasi kawin di tahun  2019 sejumlah 24.864 perkara, dan 

di tahun 2020 meningkat menjadi 34.000 perkara.9 

Hal ini menurut penulis sangat menarik untuk di lakukan penelitian, 

karena penulis memandang bahwa sesudah adanya perubahan Undang-undang 

perkawinan, terjadi peningkatan permohonan dispensasi kawin khususnya di 

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Oleh karenanya penulis tertarik ingin 

mengkaji lebih jauh yang penulis susun dalam bentuk skripsi. Adapun judul 

yang di angkat adalah “Fenomena Dispensasi Kawin Di Pengadilan 

Agama Kabupaten Madiun Tahun 2022)”. 

B. Rumusan Masalah 

Dengan demikian, berdasarkan uraian latar belakang di atas maka 

penulis mengambil fokus masalah antara lain: 

1. Bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan 

permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun 

sesuai dengan teori kemanfaatan hukum? 

2. Bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim dalam menolak 

permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun 

sesuai dengan teori kemanfaatan hukum? 

C. Tujuan Penelitian 

Sehubungan dengan permasalahan yang diungkapkan oleh penulis di 

dalam rumusan masalah mengenai meningkatnya permohonan dispensasi 

                                                           
9https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dispensasi-kawin-dan 

kepentingan-terbaik-bagi-anak-oleh-musthofa-s-h-i-m-h-dan-ahmad-taujan-dzul-farhan-s-h-4-2/, 

(diakses pada tanggal 27 januari 2022, jam 16.07).  

https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dispensasi-kawin-dan%20kepentingan-terbaik-bagi-anak-oleh-musthofa-s-h-i-m-h-dan-ahmad-taujan-dzul-farhan-s-h-4-2/
https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dispensasi-kawin-dan%20kepentingan-terbaik-bagi-anak-oleh-musthofa-s-h-i-m-h-dan-ahmad-taujan-dzul-farhan-s-h-4-2/
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kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, maka tujuan dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Mengetahui dan memahami pertimbangan hukum hakim dalam 

mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama 

Kabupaten Madiun. 

2. Mengetahui dan memahami pertimbangan hukum hakim dalam menolak 

permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaatyang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

dan wawasan bagi peneliti tentang faktor-faktor yang dominan yang 

mempengaruhi meningkatnya jumlah angka kasus pernikahan dini serta 

sebagai bahan atau sumber data bagi peneliti.  

Menjadi sumber informasi bagi masyarakat terkait dengan 

faktor-faktor yang dominan yang akan mempengaruhi remaja melakukan 

pernikahan dini, selain itu masyarakat juga bisa menjadikan penelitian ini 

sebagai sumber informasi tentang dampak-dampak yang ditimbulkan atas 

kasus pernikahan dini ini, sehingga masyarakat dapat membantu 

pemerintah dalam meminimalisir jumlah angka pernikahan dini. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab 
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banyaknya permohonan dispensasi kawin khususnya daerah Kabupaten 

Madiun. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran mengenai dampak dari pemberian dispensasi kawin terhadap 

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, pemohon dispensasi kawin dan 

penggaturan hukum Islam.  

3. Manfaat Akademis 

Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar 

sarjana dalam bidang hukum islam.  

E. Telaah Pustaka 

Kajian pustaka pada penelitian ini, pada dasarnya untuk 

mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis 

yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga 

diharapkan tidak adanya pengulangan materi penelitian secara mutlak. 

Diantara hasil-hasil penelitian yang penulis ketahui antara lain : 

Pertama, Anggi Dian Savendra, IAIN Metro Lampung (2019), di 

dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur 

Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga” yang penelitian ini 

terfokus pada dampak Pernikahan di bawah umur lebih berpengaruh 

terhadap tidak harmonisnya suatu rumah tangga, karena segi psikologinya 

belum matang, selain itu pasangan yang menikah di bawah umur juga 

belum siap secara sosial ekonomi. Pada umumnya mereka belum 
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mempunyai pekerjaan tetap sehingga kesulitan ekonomi bisa memicu 

terjadinya permasalahan dalam rumah tangga.10 

Kedua, Skripsi Tofik Nurbit Rohir, di dalam skripsinya yang 

berjudul “Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin dan Argumen 

Hakim dalam Penetapannya pada Berkas Perkara Pengadilan Agama 

Purbalingga Tahun 2012-2015”. Skripsi ini membahas mengenai alasan 

pemohon dalam mengajukan dispensasi kawin dan dampaknya pada 

putusan hakim berdasarkan berkas perkara. Skripsi ini berbeda dengan 

penelitian penulis karena pada skripsi ini membahas mengenai faktor 

penyebab diajukannya dispensasi kawin dengan lokasi penelitian yang 

berbeda dengan penelitian penulis.11 

Ketiga, Skripsi Rahmawati, IAIN Kendari Sulawesi Tenggara 

(2019), di dalam skripsinya yang berjudul “Pertimbangan Hakim dalam 

Pemberian Putusan Dispensasi Nikah Terhadap Anak di Bawah Umur 

Perspektif Maslahah” skripsi ini membahas mengenai pertimbangan hakim 

dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di bawah umur 

perspektif maslahah terhadap pertimbangan hakim dalam pemberian 

putusan dispensasi kawin di bawah umur mengenai penetapan oleh hakim 

dalam perkara ini ada yang telah sesuai dengan maslahah khususnya dalam 

rangka memelihara, karena dapat terhindar dari pergaulan bebas dan dapat 

                                                           

10Anggi Dian Savendra, Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan 

Dalam Rumah Tangga, Skripsi (Lampung:IAIN Metro Lampung ,2019) 
11Tofik Nurbit Rohir, Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin dan Argumen 

Hakim dalam Penetapannya pada Berkas Perkara Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2012-

2015, Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016) 
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mewujudkan tujuan hukum khususnya dalam rangka memelihara 

keturunan. Sedangkan dampak negatifnya tidak sesuai dengan tujuan 

hukum islam, khususnya memelihara akal.12 

Keempat, Artikel karya Hakim PA Sukadana Rio Satria 

‟Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-undang 

Perkawinan. Artikel ini membahas mengenai batas usia perkawinan 

didasarkan atas ‘urf di dalam masyarakat yang dianggap akan berdampak 

baik bagi kehidupan  masyarakat. Dalam praktiknya Pengadilan Agama 

dalam mengadili permohonan dipensasi kawin diharuskan 

mempertimbangkan berbagai aspek dan tidak bertentangan dengan tujuan 

hukum Islam. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis bahas, 

karena penelitian ini membahas mengenai aspek yang harus dipenuhi 

dalam memutus perkara dispensasi kawin. Sedangkan penelitian penulis 

membahas mengenai permasalahan dalam perkara dispensasi kawin. 

Meski begitu, penelitian ini dapat menjadi acuan penulis dalam 

pembahasan mengenai dispensasi kawin pasca undang-undang perkawinan 

mengalami perubahan.13 

F. Metode Penelitian 

Berkaitan dengan penilitan yang akan dilakukan oleh penulis, supaya 

dalam penilitian tersebut bersinergi dan juga terarah sebagaimana mestinya, 

maka penulis menggunakan metode sebagai berikut : 

                                                           
12Rahmawati, Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Putusan Dispensasi Nikah 

Terhadap Anak di Bawah Umur Perspektif Maslahah, Skripsi, (Kendari: IAIN Kendari, 2019) 
13Rio Satria, Dispensasi Kawin Di Pegadilan Agama Pasca Revisi Undang-undang 

Perkawinan, (Sukadana: 2019) 
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1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research), yaitu 

penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat, yang 

berarti bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau 

masyarakat.14Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi 

kasus (case study) merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap 

suatu “kesatuan sistem”. Kesatuan ini dapat berupa program, kegiatan, 

peristiwa. Studi kasus adalah suatu penelitian yang diarahkan untuk 

menghimpun data, mengambil makna, memperoleh pemahaman dari 

kasus tersebut.15 

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang lebih 

menekankan pada aspek proses dan makna suatu tindakan yang dilihat 

secara menyeluruh (holistic) bagaimana suasana, tempat dan waktu yang 

berkaitan dengan tindakan itu menjadi faktor penting yang harus 

diperhatikan.16 

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini, peneliti berfungsi sebagai observer. Peneliti 

melakukan observasi langsung ke lapangan tempat dilaksanakanya 

penelitian, yaitu di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Selain itu 

                                                           
14Jusuf Soewadji, Pengantar Metodologi Penelitian (Jakarta: Mitra Wacana Media, 

2012), 21. 
15Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2009), 64. 

16Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Mu’amalah (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010), 

147. 
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peneliti juga melakukan wawancara langsung kepada Ketua Pengadilan 

Agama Kabupaten Madiun beserta Hakim sebagai informan yang dapat 

memberikan penjelasan dan data yang akurat terkait fenomena 

meningkatnya permohonan dispensasi kawin di masa pandemi. 

3. Lokasi Penelitian 

Penempatan lokasi penelitian bagi penulis memang memerlukan 

berbagai pertimbangan ilmiah maupun pertimbangan praktisnya. 

Pertimbangan ilmiahnya itu sendiri berupa lokasi yang terdapat banyak 

masalah untuk dikaji secara ilmiah, objek tersebut juga dapat 

denganmudah untuk dijangkau, efektif, dan efisien dari segi waktu dan 

biaya. 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh 

informasi mengenai datayang diperlukan. Rencana penelitian ini penulis 

memilih lokasi di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. 

4. Data dan Sumber Data 

Adapun data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah 

sebagaiberikut: 

a. Data dari wawancara Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun 

dan Hakim. 

b. Data hasil penetapan putusan perkara pada Pengadilan Agama 

Kabupaten Madiun Tahun 2022. 

Sumber data dalam penelitian ini meliputi: 

a. Buku, jurnal yang menunjang penelitian ini. 
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b. Wawancara ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun beserta 

hakim. 

c. Data salinan putusan dispensasi kawin Pengadilan Agama Kabupaten 

Madiun Tahun 2022. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi:  

a. Wawancara (interview) 

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan 

data dengan jalan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh 

pewawancara (pengumpul data) kepada responden, dan jawaban-

jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam.17 

Dalam wawancara ini penulis melaksanakan wawancara kepada 

Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun beserta Hakim. 

b. Observasi 

Observasi merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan 

secara sistematis.18 

6. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi: 

                                                           
17 Irawan Soeharto, Metode Penelitian Sosial (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 

67-68. 
18 Imam Gunawan, Metodologi Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2013), 143. 
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a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh 

terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, 

keselarasan antara satu dengan yang lain, relevansi dan 

keseragaman satuan atau kelompok kata.19 Dalam tahapini penulis 

memeriksa kembali semua data terkait dispensasi nikah. 

b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematiskan data-data yang 

diperoleh ke dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan 

sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasar dan relevan dengan 

sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah.20 

Dalam tahap ini penulis menyusun dan mensistematiskan data 

terkait dispensasi nikah dengan sistematika pertanyaan dalam 

rumusan masalah. 

7. Teknik Analisis Data 

Dalam menganalisa data yang bersifat kualitatifakan dilakukan tiga 

tahapan, yaitu: reduksi data, display datadan mengambil kesimpulan dan 

verifikasi dalam proses analisa. Dalam proses reduksi data, bahan-bahan 

yang sudah terkumpul dianalisis, disusun secara sistematis, dan 

ditonjolkan pokok-pokok permasalahanya atau yang mana dianggap 

penting. Sedangkan display data merupakan proses pengorganisasian data 

sehingga mudah untuk dianalisis dan disimpulkan. Proses ini dapat 

dilakukan dengan cara membuat matrik, diagram, ataupun grafik.21 

                                                           
19 Aji, Metodologi Penelitian, 153. 
20 Ibid., 154 
21 Ibid., 154. 
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Kemudian data yang sudah difokuskan dan ditipologikan 

(dipolakan) akan disusun secara sistematis untuk disimpulkan sehingga 

makna data bisa ditemukan. Agar kesimpulan lebih mendalam dan akurat, 

maka data yang baru bisa digunakan sehingga hasil penelitian diharapkan 

akan lebih sempurna.22 

Melalui tahapan kerja ini peneliti ingin mengungkapkan secara 

jelas permasalahan yang ada yaitu, fenomena dispensasi kawin di masa 

pandemi (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun). 

8. Pengecekan Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan 

cara:  

a. Perpanjangan Pengamatan 

Perpanjangan pengamatan akan memungkinkan peningkatan 

derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.23 Dengan perpanjangan 

pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data-data terkait 

fenomena dispenasi kawin di masa pandemi. Jika data-data yang 

diperoleh selama ini ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan 

pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh 

data yang pasti kebenarannya. 

 

 

 

                                                           
22 Ibid., 155. 
23 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2009), 248. 
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b. Triangulasi 

Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai 

sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.24 Pada penelitian 

ini peneliti melakukan pengecekan keabsahan data yang terkait 

dengan fenomena dispensasi kawin di masa pandemi. 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika dalam pembahasan ini terdiri dari lima bab dengan tiap- tiap 

bab terdiri dari sub bab yang saling terkait sehingga dapat membentuk suatu 

susunan pembahasan. Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang urutan 

pembahasan skripsi ini agar menjadi sebuah kesatuan bahasa yang utuh maka 

penulis akan memaparkan mengenai sistematika pembahasan sebagai berikut: 

Bab pertama : pendahuluan yang memberikan gambaran pengetahuan 

secara umum tentang arah penelitian yang meliputi : latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua : merupakan serangkaian kumpulan kajian teori yang akan 

digunakan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan objek penelitian. Pada bab 

ini peneliti akan menjelaskan tentang teori kemanfaatan hukum (berkaitan 

dengan tugas hakim, sebaiknya putusan hakim dapat memberikan manfaat 

bagi para pihak baik secara lahiriyah maupun batiniyah). 

                                                           
24 Ibid., 273. 
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Bab ketiga : merupakan paparan data yang meliputi penetapan putusan 

perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tahun 

2022. 

Bab keempat : merupakan pembahasan dengan menggunakan analisa 

atau kajian teori yang telah ditulis dalam bab II. Yang meliputi analisa 

pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan 

dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. 

Bab kelima : merupakan bab penutup yang merupakan akhir dari sebuah 

penelitian. Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang berfungsi untuk 

mempermudah pembaca dalam mengambil intisari dari penelitian yang telah 

dilakukan.
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BAB II 

TEORI KEMANFAATAN HUKUM DAN PERNIKAHAN 

A. Teori Kemanfaatan Hukum 

Pada hakikatnya, setiap teori selalu didasarkan pada filsafat, 

sedangkan filsafat adalah kajian yang mendalam dan komprehensif, 

sehingga setiap teori harus diuji kontinuitas dan kestabilannya. Sedangkan 

teori dalam dunia sains memegang peranan penting karena memberikan 

kemungkinan adanya ringkasan ilmiah dan pemahaman tentang masalah 

yang dipersoalkan secara ilmiah.1 

Dapat dipahami bahwa melalui suatu teori maka hal yang semula 

tampak tersebar dan berdiri sendiri disatukan dan ditunjukkan kaitannya 

satu sama lain secara bermakna.2 Bahkan suatu teori dapat memberikan 

penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan 

masalah yang sedang dipersoalkan. 

Akan tetapi suatu teori bisa juga mengandung subjektivitas 

terutama bilamana berhadapan dengan suatu fenomena yang cukup 

kompleks seperti hukum dan ilmu hukum. Berkenaan dengan hal itulah, 

Satjipto Rahardjo secara panjang lebar mengungkapkan bahwa dalam 

dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting karena memberikan 

sarana dalam merangkum yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri, 

bisa di satukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. 

                                                           
1 Margono, Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 19. 
2 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum (Bandung: Alumni, 1986), 224. 
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Ditegaskan bahwa teori hukum boleh disebut sebagai kelanjutan dari 

usaha mempelajari hukum positif.3 

Gustav Radbruch4 Ia mengungkapkan bahwa tugas teori hukum 

adalah menjelaskan nilai melalui postulat hukum kepada landasan filosofis 

tertinggi, karena memang ada kajian filosofis dalam teori hukum.5 

Radbruch secara tekun telah mengadakan pendekatan dari segi teori 

hukum (dalam arti luas) lalu membagi ilmu hukum atas tiga lapisan utama; 

yaitu doktrin hukum, teori hukum (dalam arti sempit) dan filsafat hukum. 

Pengertian teori hukum yang dipahami oleh Radbruch mengacu 

pada eksplorasi ilmiah filsafat hukum, namun jika dipahami lebih dalam, 

teori hukum Radbruch adalah ilmu hukum itu sendiri atau teori hukum 

yang dipahami secara luas yang terdiri dari tiga lapis hukum, doktrin 

hukum, teori hukum dan filsafat hukum.6 

Di antara ketiga lapisan hukum dari suatu teori hukum tersebut, 

masing-masing mempunyai korelasi yang sangat erat dan tidak dapat 

dipisahkan antara satu dengan lainnya. Kemudian atas dasar adanya 

korelasi di antara ketiga lapisan utama dari hukum dimaksud, lebih lanjut 

Radbruch menasihatkan bahwa: “The ask of legal theory is clarification of 

                                                           
3 Ibid 
4 Gustav Radbruch (lahir di Lübeck, 18 November 1878 – meninggal di Heidelberg, 23 

November 1949 pada umur 71 tahun) adalah seorang ahli hukum dan filsuf hukum Jerman. Pada 

zaman Republik Weimar (1919-1933) Radbruch pernah menjabat sebagai menteri kehakiman 

Jerman. Karya-karyanya tentang filsafat hukum, di antaranya karya utamanya “Rechtsphilosophie” 

(Filsafat Hukum, 1932), diterjemahkan ke berbagai bahasa. Di samping Hans Kelsen dan H.L.A. 

Hart Radbruch dianggap sebagai salah satu ahli filsafat hukum yang paling berpengaruh pada abad 

20 https://id.wikipedia.org/wiki/Gustav_Radbruch/, (diakses pada tanggal 27 januari 2022, jam 

16.05). 
5 Margono, Asas Keadilan, 23. 
6 Ibid., 24 

https://id.wikipedia.org/wiki/Gustav_Radbruch/
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legal values and postulates up to their ultimate philosophical foundation”. 

Nasihat yang cukupbijak dari Radbruch dimaksudkan untuk mengingatkan 

bahwa adapun tugas dari suatu teori hukum, yakni senantiasa berupaya 

membuat jelas nilai-nilai yang terdapat di dalam kandungan hukum serta 

postulat-postulatnya sampai kepada landasan filosofisnya yang 

mendalam.7 

Hukum merupakan suatu unsur kebudayaan, maka seperti unsur-

unsur kebudayaan lain, hukum mewujudkan salah satu nilai dalam 

kehidupan konkret manusia. Nilai itu adalah keadilan. Bahwa hukum 

hanya berarti sebagai hukum apabila hukum itu merupakan suatu 

perwujudan keadilan atau sekurang-kurangnya merupakan usaha kearah 

itu. Pengertian hukum ini menjadi tolak ukur bagi adil atau tidaknya tata 

hukum yang di bentuk dalam masyarakat. Menurut Radbruch pengertian 

hukum dapat dibedakan menjadi tiga aspek yang ketiga-tiganya diperlukan 

untuk sampai pada pengertian hukum yang memadai.8 

Keberadaan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, diharapkan 

mampu menjalankan fungsinya sebagai alat kontrol (a tool of social 

control) sekaligus sebagai instrumen perekayasa masyarakat (a tool of 

social engineering). Pentingnya memberdayakan kedua fungsi hukum 

tersebut bagi masyarakat, agar tujuan hukum dapat diwujudkan sekaligus 

mampu menjalin kehidupan bermasyarakat yang tertib dan damai. Adapun 

                                                           
7 Ibid. 
8 Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah (Yogyakarta: Kanisius, 1982), 

162. 
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tujuan hukum yang hendak diwujudkan adalah; keadilan, kemanfaatan dan 

kepastian hukum.9 

Dalam mewujudkan tujuan hukum, Gustav Radbruch menyatakan 

perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan 

hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum 

sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitu 

pun sebaliknya. Di antara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat 

terjadi benturan, maka harus ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas 

prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan 

dengan urutan keadilan hukum (gerechtigkeit), kemanfaatan hukum 

(zweckmassigkeit), dan kepastian hukum (rechtssicherheit).10 

Bahwa teori tujuan hukum menurut grand westen theory tentang 

tujuan hukum adalah teori etis, tujuan hukum semata-mata untuk 

mewujudkan keadilan (justice). Teori utilitas tujuan hukum semata-mata 

untuk mewujudkan kemanfaatan (utility). Dan teori legalistik, tujuan 

hukum semata-mata untuk mewujudkan kepastian hukum (legal certainty). 

Adapun kemanfaatan itu sendiri dapat diartikan sebagai 

optimalisasi dari tujuan sosial dari hukum, setiap hukum disamping 

dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan sebagai tujuan 

akhir, tetapi juga mempunyai tujuan sosial tertentu, yaitu kepentingan 

                                                           
9 Margono, Asas Keadilan, 16. 
10 Muhammad Erwin, Filsafat Hukum (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), 123. 
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yang diinginkan untuk diwujudkan melalui hukum, baik yang berasal dari 

orang perseorangan maupun masyarakat dari negara.11 

B. Hukum Pernikahan di Indonesia 

1. Pernikahan 

a. Pengertian Nikah 

Kata “Pernikahan” berasal dari kata “Nikah” atau “Zawaj” 

yang daribahasa Arab dilihat secara bahasa berarti berkumpul atau 

dengan ungkapanlain bermakna “Akad atau Bersetubuh” yang 

secara syara berarti akadPernikahan. Secara terminologi (istilah) 

“Nikah” atau “Zawaj”, yakni “Akadyang mengandung kebolehan 

memperoleh kenikmatan biologis dari seorangwanita dengan jalan 

ciuman, pelukan dan bersetubuh atau sebagai akad yangditetapkan 

Allah SWT bagi seorang laki-laki atas diri seorang perempuan 

atausebaliknya untuk dapat menikmati secara biologis antara 

keduanya. 

 Akad nikah yang telah dilakukan akan memberikan status 

kepemilikan bagi kedua belah pihak (suami-isteri), dimana status 

kepemilikan akibat akad tersebut bagi si lelaki (suami) berhak 

memperoleh kenikmatan biologis dan segala yang terkait itu secara 

sendirian tanpa dicampuri atau diikuti oleh lainnya yang dalam 

ilmu fiqh disebut “milku al-intifa” yakni hak memiliki penggunaan 

                                                           
11 Margono, Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim, 

hlm, 111.  
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atau pemakaian terhadap suatu benda (isteri), yang digunakan 

untuk dirinya sendiri.12 

Dalam Bahasa Indonesia kata perkawinan berasal dari kata 

“kawin”yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan 

lawan jenis, melakukan hubungan kelaminan atau bersetubuh.13 

Dalam Al-Qur’an dan Hadist Rasulullah SAW, pernikahan disebut 

dengan An-Nikah dan Az-Zawaj, yang artinya berkumpul dan 

saling memasukkan. Kata Nikah yang terdapat dalam Surah Al-

Baqarah (2) ayat 230, yang artinya: Maka Jika Suami menolaknya 

(sesudah talak dua kali), maka perempuan tidak boleh dinikahinya 

hingga perempuan itu kawin dengan laki-laki lain.  

Pendapat Ahli Ushul, mengartikan arti nikah, sebagai 

berikut: 

1) Ulama Syafi’iyah, berpendapat: Kata nikah, menurut arti 

sebenarnya (hakiki) berarti “akad”, dandalam arti tidak 

sebenarnya (majazi) arti nikah berarti “bersetubuh” dengan 

lawan jenis.  

2) Ulama Hanafiyah, berpendapat:Kata nikah, menurut arti 

sebenarnya (hakiki) berarti“bersetubuh”, dan dalam arti 

tidaksebenarnya (majazi) arti nikah berarti “akad” yang 

                                                           
12Ahmad Sudirman Abbas, Pengantar Pernikahan: Analisis Perbandingan antar 

Mazhab, (t.tp., PT.Prima Heza Lestari, 2006), 1. 
13Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Nikah, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,1994), 

32. 
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menghalalkan hubungan kelamin antara pria danwanita. 

Pendapat ini sebaliknya dari pendapat ulama Syafi’iyah. 

3) Ulama Hanabilah, Abu Qasim al-Zajjad, Imam Yahya, Ibnu 

Hazmberpendapat bahwa kata nikah untuk dua kemungkinan 

tersebut yangdisebut dalam arti sebenarnya sebagaimana 

terdapat dalam keduapendapat diatas yang disebutkan 

sebelumnya.14mengandung dua unsur sekaligus yaitu kata 

nikah sebagai “Akad” dan “Bersetubuh”.15 

Adapun menurut Ahli Fiqh, nikah pada hakikatnya adalah akad 

yangdiatur oleh Agama untuk memberikan kepada pria hak 

memiliki danmenikmati faraj dan atau seluruh tubuh wanita itu dan 

membentuk rumah tangga.16 

Menurut para Sarjana Hukum ada beberapa pengertian 

perkawinansebagai berikut, yakni: 

a. Scholten yang dikutip oleh R. Soetojo Prawiro Hamidjojo 

mengemukakan arti Perkawinan adalah hubungan suatu hukum 

antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama 

dengan kekal yang diakui oleh Negara.  

b. Subekti mengemukakan arti perkawinan adalah pertalian yang 

sah. antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk 

waktu yang lama.  

                                                           
14Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Di Indonesia, (Jakarta: Prenada Mulia,2007), 

36-37. 
15Chuzaimah Tahido Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, Problematika Hukum 

IslamKontemporer Buku Pertama (Jakarta: LSIK, 1994), 53. 
16 Ibid., 54. 
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c. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan arti perkawinan adalah 

suatuhidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang 

perempuan yangmemenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam 

peraturan tersebut baikAgama maupun aturan hukum Negara.17 

Dari pengertian perkawinan di atas, dapat disimpulkan 

beberapa 

unsur-unsur dari suatu perkawinan, yaitu: 

a. Adanya suatu hubungan hukum  

b. Adanya seorang pria dan wanita 

c. Untuk membentuk keluarga (rumah tangga) 

d. Untuk waktu yang lama 

e. Dilakukan menurut Undang-undang dan aturan hukun yang 

berlaku. 

Abu Yahya Zakariya Al- Anshary18 , memberikan arti 

“Nikah”menurut istilah Syara ialah aqad yang mengandung 

ketentuan hukumkebolehan hubungan seksual dengan lafadz 

nikah atau dengan kata-katayang semakna dengannya. 

b. Rukun dan Syarat Pernikahan 

Rukun dan Syarat pernikahan dalam Islam merupakan dua hal 

yangtidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. 

Karena kebanyakanaktifitas ibadah yang ada dalam Agama Islam 

                                                           
17Eoh, O.S., Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: PT. 

RajaGrafindo Persada, 2001), 27-28. 
18Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, Fath al-Wahhab (Singapura: Su laiman Mar’iy, t.t), 

30. 
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senantiasa ada yang namanyarukun dan syarat, sehingga sedikit 

bisa dibedakan dari pengertian keduanya yakni syarat merupakan 

suatu hal yang harus atau dipenuhi sebelumperbuatan 

dilaksanakan. Sedangkan rukun adalah hal yang harus ada 

dalamsuatu akad atau perbuatan. Lebih jelasnya, akan dipaparkan, 

sebagai berikut: 

1) Rukun Pernikahan 

Dalam Islam pernikahan tidaklah semata-mata 

sebagaihubungan atau kontrak keperdataan biasa akan tetapi 

mempunyai nilaiibadah dan dalam Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) Pasal 2 ditegaskanbahwa pernikahan merupakan akad 

yang sangat kuat, hal tersebutdilakukan untuk mentaati perintah 

Allah SWT dan denganmelaksanakannya merupakan suatu nilai 

ibadah kepada Allah SWT.19 

Karena perkawinan yang syara’ akan ibadah dan tujuan 

untukmewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, 

Mawaddah,Warahmah, perlu diatur dengan syarat dan rukun 

tertentu agar tujuandisyaratkannya perkawinan tercapai. Dalam 

Pasal 14 KompilasiHukum Islam untuk melaksanakan 

perkawinan dalam rukun nikahharus ada:  

a) Calon Suami 

b) CalonIstri 

                                                           
19Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2000), 

69. 
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c) WaliNikah 

d) DuaOrangSaksidan 

e) IjabdanKabul.20 

Kaitannya pada bidang perkawinan adalah bahwa 

rukunperkawinan merupakan sebagian dari hakikat 

perkawinan, sepertikeharusan atau kewajiban kedua calon 

mempelai baik laki-laki danperempuan, ijab-kabul serta dua 

orang saksi.21 

2) Syarat Pernikahan 

Beberapa pendapat diantara para Mazhab Fiqh mengenai 

syaratsah suatu perkawinan. Pada garis besarnya pendapat 

tentang syarat-syarat sahnya perkawinan ada dua:  

a) Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-

laki yangingin menjadikannya istri;  

b) Akad harus disaksikan oleh saksi.22 

Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah, mengatakan 

bahwasebagian syarat-syarat pernikahan yakni berkaitan atau 

berhubungandengan Akad serta sebagian lainnya berkaitan 

dengan saksi.23 

                                                           
20Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, 

HukumPerwakafan (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008), 5 
21Slamet Abidin dan H. Aminuddin, Fiqh Munakahat (Bandung: CV. Pustaka Setia, 

1999),24. 
22Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 6 (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1990), 78. 
23Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2000), 

69. 
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a) Shigot yaitu ibarat ijab qabul dengan syarat sebagai 

berikut: 

(1)  Menggunakan lafaz tertentu, baik dalam lafaz 

“Sarih”misalnya Tazwij atau Nikah. Maupun lafaz 

“Kinayah”,seperti “saya sedekahkan anak saya 

kepada kamu” dansebagainya. 

(2) Ijab qabul dilakukan di dalam satu majelis 

(3) Sighat didengar oleh orang-orang yang menyaksikan 

(4) Ijab qabul tidak berbeda maksud dan tujuan 

b) Akad dapat dilaksanakan dengan syarat apabila kedua 

calonpengantin berakal, baligh dan merdeka. 

c) Saksi harus terdiri atas dua orang. Maka tidak sah apabila 

akadnikah hanya disaksikan oleh satu orang saksi. Dan 

syarat-syaratnyaadalah: 

(1) Berakal  

(2) Baligh  

(3) Merdeka 

(4) Islam 

(5) Kedua orang saksi mendengar. 24 

3) Batasan Usia Nikah di Indonesia 

Usia menikah menurut Hukum IslamPembatasan usia 

perkawinan dalam hukum Islam bersifat fleksibel,maksudnya 

                                                           
24Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2006), 64. 
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adalah dikondisikan dengan keadaan calon suami dan istri yang 

telah mengindikasikan bahwa ia memang telah siap lahir dan 

batinketikadilakukan pencatatan perkawinan atau saat pra-

perkawinan.25Konvergensiusia perkawinan dalam pelaksanaan 

sistem hukum Islam dengan kebijakantasyrik, taklif dan tatiq 

berlangsung secara gradual. Prinsipnya, kebijakantasyrik 

merupakan kebijakan pengundangan suatu 

aturanhukumyangdisesuaikan dengan kondisi masyarakat.26 

Meskipun tidak terdapat regulasi dalam hukum Islam 

terhadap batas usia nikah bagi calon suami, demikian juga 

halnya terhadap batas usia bagicalon istri yang juga tidak 

ditegaskan adanya ketentuan tersebut. Akan tetapi,terdapat 

sumber hukum yang merujuk pada pernikahan Rasulullah 

SAWdengan Aisyah r.a, sebagaimana Hadis yang diriwayatkan 

oleh Imam Bukharidan Muslim, yang artinya:37“Dari Aisyah 

r.a, sesungguhnya Nabi SAW telah menikah dengannyapada 

saat ia berumur enam tahun dan ia diserahkan kepada 

NabiMuhammad SAW pada usia sembilan tahun.”Menurut 

ulama ushul fiqh, bahwa yang menjadi ukuran 

dalammenentukan seseorang telah memiliki kecakapan 

bertindak hukum adalahsetelah anak tersebut akil baligh 

                                                           
25Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam Studi Perbandingan Kalangan Ahlu 

Sunnahdan Negara-Negara Islam (Bulan Bintang, Jakarta, 1998), 123. 
26Eddy Rudiana Arief, Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan 

(Remaja Rosdakarya: Bandung, 1991), 104. 
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(mukallaf) dan cerdas, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an 

Q.S An-Nisa’ ayat 6 yang artinya: 

“Dan ujilah anak sampai mereka cukup umur untuk kawin. 

Kemudian jikamenurut pendapatmu mereka lebih cerdas 

(pandai memelihara harta), makaserahkanlah kepada mereka 

harta-hartanya” 

Berdasarkan paparan diatas maka dapat kita kelompokkan 

untukmenentukan batasan usia nikah bisa dikembalikan kepada 

tiga landasan,yaitu: 

a. Usia kawin yang dihubungkan dengan usia dewasa 

(baligh)  

b. Usia kawin yang didasarkan kepada keumuman arti 

ayat Al-Quran yangmenyebutkan batas kemampuan 

untuk menikah. 

c. Hadis yang menjelaskan tentang usia Aisyah waktu 

nikah dengan Rasulullah SAW.Pada prinsipnya antara 

Agama dan negara tidak sependapat tentangpernikahan 

anak di bawah umur. Pernikahan yang dilakukan 

melewati batasminimal Undang-undang Perkawinan, 

secara hukum kenegaraan tidak sahtanpa adanya 

dispensasi nikah dari Pengadilan. Istilah pernikahan 

menurutnegara dibatasi dengan umur. Sementara dalam 
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kacamata agama, pernikahan dini ialah pernikahan yang 

dilakukan oleh orang yang belum baligh.27 

2. Usia menikah menurut Hukum Positif 

Batas usia nikah ialah suatu batasan umur untuk menikah atau 

kawin.Batasan usia nikah disini menurut aturan hukum yaitu berkaitan 

denganperkara atau masalah perkawinan, seperti pengajuan 

permohonan nikahdibawah umur, penulis akan paparkan batas usia 

nikah di bawah ini menuruthukum positif, yaitu sebagai berikut: 

a. Batas usia nikah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974tentang Perkawinan, terdapat dalam BAB II syarat-syarat 

Perkawinanpasal 6 ayat (2) yaitu “Untuk melangsungkan 

perkawinan seorang yangbelum mencapai umur 21 (dua puluh 

satu) tahun harus mendapatkanizin kedua orang tua”. Sedangkan 

pada pasal 7 ayat (1) Undang-undangPerkawinan hanya di izinkan 

jika pria sudah mencapai umur 19(sembilan belas) tahun dan pihak 

wanita sudah mencapai umur 16(enam belas) tahun. Dan pada ayat 

(2) “Dalam hal penyimpanganterhapat ayat (1) pasal ini dapat 

meminta dispensasi nikah kepadaPengadilan Agama atau pejabat 

lain yang ditunjuk oleh kedua orang tuapihak pria maupun pihak 

wanita. Dan pada ayat (3) “Ketentuan-ketentuan mengenai 

keadaan salah seorang atau kedua orang tuatersebut dalam pasal 6 

ayat (3), dan (4) Undang-undang ini, berlakujuga dalam hal 

                                                           
27Mardi Candra, Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan 

diBawah Umur (Jakarta: Kencana, 2018), 15. 
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permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengantidak 

mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).28 

b. Batas Usia Nikah menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 15 

ayat(1), yaitu: “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah 

tangga,perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang 

telahmencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-

undang Nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami berumur 

sekurang-kurangnya berumur19 tahun dan calon isteri sekurang- 

kurangnya berumur 16 tahun. Danpada ayat (2), “bagi calon 

mempelai yang belum mencapai umur 21tahun harus mendapati 

izin yang sebagaimana yang diatur dalam pasal 

6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 

tentangPerkawinan.29 

c. Sedangkan batasan usia nikah menurut Kitab Undang-undang 

HukumPerdata (KUHPer), BAB IV perihal Perkawinan pasal 29, 

yakni: “Laki-laki yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) 

tahun penuh danperempuan yang belum mencapai umur 15 (lima 

belas) tahun penuh,tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. 

Namun jika ada alasan-alasan penting, pemerintah berkuasa 

menghapuskan larangan inidengan memberikan “Dispensasi”.30 

 

                                                           
28Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, 

HukumPerwakafan, 82-83 
29 Ibid., 5-6 
30Penghimpun Solahuddin, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, 

danPerdata (Jakarta: Visimedia, 2008), 226. 
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3. Dispensasi Nikah  

Pernikahan di bawah umur atau dispensasi nikah ialah pernikahan 

yang terjadi pada pasangan atau salah satu calon yang ingin menikah 

pada usia di bawah standar batas usia nikah sudah ditetapkan oleh 

aturan hukum perkawinan.  

Perkawinan di bawah umur tidak dapat dizinkan kecuali 

pernikahan tersebut meminta izin nikah atau dispensasi nikah oleh 

pihak Pengadilan Agama untuk bisa disahkan pernikahannya di Kantor 

Urusan Agama (KUA) dan sebelum mengajukan permohonan izin 

menikah di Pengadilan Agama terlebih dahulu calon pasangan yang 

ingin menikah harus mendapatkan izin dari kedua orang tua. 

Terlepas dari itu, sejumlah kalangan menyambut baik putusan 

Mahkamah Konstitusi (MK) dengan putusannya Nomor 22/PUU-

XV/2017 atas pengujian materi terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan 

batas umur laki-laki melangsungkan perkawinan 19 tahun dan 

perempuan 16, di rubah menjadi sama-sama 19 tahun yang dituangkan 

di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.31 

Mahkamah Konstitusi (MK) dengan putusannya Nomor 22/PUU-

XV/2017 menyebutkan batas umur laki-laki melangsungkan 

perkawinan 19 tahun dan perempuan 16 dirubah. Tercantum dalam 

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

                                                           
31 Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dirubah Undang-undang 

Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan. 
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‟Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 

umur 19 tahun.32 

                                                           
32Ibid. 
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BAB III 

DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA 

KABUPATEN MADIUN 

 

A. Profil Pengadilan Agama Kabupaten Madiun 

1. Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun 

Pengadilan Agama Kab. Madiun berada di wilayah Kabupaten 

Madiun, terletak di Jalan Raya Tiron Km.6 Nglames, Madiun dengan 

Nomor Telpon 0351-463301. Gedung Pengadilan Agama Kabupaten 

Madiun berdiri diatas tanah seluas 1.539 M2 dengan gedung permanent 

ukuran 250 M2 dengan status hak milik nomor 187/PELITA IV/II/87 yang 

dibangun secara permanent mulai proyek Tahun 1986/1987 dan 

diresmikan penggunaanya pada hari Kamis Kliwon tanggal 3 Jumadil 

Awal 1408 Hijriyah yang bertepatan dengan tanggal 24 Desember 1987 

Masehi oleh Bupati Kepala Daerah Tk. II Madiun, Bapak Drs.Bambang 

Koesbandono.Kemudian mulai Tahun 1995/1996 diperluas dengan proyek 

Tahun 1995/1996 dengan luas 100 M2, diatas tanah milik Negara 

(Departemen Agama seluas 1539 M2).  

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang letak geografisnya 

sebelah utara kota Madiun, dapat dikatakan juga ekspansi Lembaga 

Pelayanan Hukum kota halmana pada awalnya mempunyai induk di 

Pengadilan Agama Kotamadya Madiun . Ekspansi ini dilatar belakangi 

oleh meningkatnya perkara perdata yang masuk pada Pengadilan Agama 
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Kotamadya Madiun, hal ini sebagai upaya memudahkan penyelesaian 

perkara, selain itu pemisahan ini juga dimaksudkan agar ada identifikasi 

jelas tentang kelas atau tipe serta pemisahan administratif antara Kodya 

dengan Kabupaten.  

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam kurun waktu 17 Tahun 

telah mengalami pergantian kepemimpinan 5 periode. Pada Tahun pertama 

, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dipimpin oleh Drs. Abdul Malik 

(1987 – 1990 ) yang pada saat itu hanya memeiliki seorang hakim tetap, 

tiada lain adalah sang ketua sendiri. Sementara dalam menjalankan proses 

persidangan dibantu oleh tiga orang hakim honorer, mereka adalah : KH. 

Khudlori, dan KH. Haromain, dan Ibu Shafurah.Pada Tahun 1990 

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun mendapat dua hakim tetap, yaitu 

Bpk. Miswan, SH dan Bapk. Drs. Misbahul Munir. 

Pada periode kedua tongkat kepemimpinan dibawah kendali Bpk. Drs. 

Muhtar, R.M, SH (1990 -1996). Pada periode ini, pola Bindalmin sudah 

dapat dijalankan dengan baik. Selanjutnya pada periode ketiga, Pengadilan 

Agama Kabupaten Madiun dipimpin oleh Drs. H. Ali Ridlo, SH (1996-

2001) setelah itu kepemimpinan diambil oleh Bpk. Drs. Ghufran Sulaiman 

(2001-2004). Selanjutnya pada periode keempat, Pengadilan Agama 

Kabupaten Madiun dipimpin oleh Ibu Dra. Hj. Umi Kulsum, SH.,MH 

(2004-2008). Selanjutnya pada periode kelima ini, pucuk kepemimpinan 

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun diduduki Bpk. Drs. H. Salman 

Asyakiri, SH (2008-2010).Dan pada periode keenam ini, pucuk 
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kepemimpinan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun diduduki Ibu Hj. 

SRI ASTUTI, SH, periode ketujuh diduduki oleh Drs. H. AMAM 

FAKHRUR, SH.,MH, periode kedelapan diduduki oleh Drs. Kafit, MH, 

periode kesembilan diduduki oleh Dr. Sugiri Permana, S.Ag., M.H. dan 

periode kesepuluh diduduki oleh Drs. Zainal Arifin, M.H. hingga 

sekarang.1 

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun 

Visi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun mengacu pada visi 

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan 

kehakiman di Negara Republik Indonesia, yaitu :Terwujudnya Pengadilan 

Agama Kabupaten Madiun yang Agung.  

Untuk mencapai Visi tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun 

menetapkan misi-misi sebagai berikut : 

a. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama; 

b. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel 

dan transparan; 

c. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan; 

d. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum 

bagi masyarakat.2 

 

 

                                                           
1http://www.pa-kabmadiun.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-

pengadilan. diakses 14 Mei 2022, Pukul 08:08 WIB  
2 http://www.pa-kabmadiun.go.id/tentang-pengadian/visi-dan-misi. diakses 14 Mei 2022, 

Pukul 08:08 WIB 
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3. Tugas Pokok dan Fungsi 

Pengadilan Agama Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang 

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan 

perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama 

islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan 

berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta 

ekonomi Syariah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 

Tahun 2009. 

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama 

mempunyai fungsi sebagai berikut : 

a. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi 

Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan 

Eksekusi. 

b. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, 

Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya. 

c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di 

Lingkungan Pengadilan Agama. 

d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum 

Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukum nya apabila diminta. 

e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta 

peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam. 

f. Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan 

deposito / tabungan dan sebagainya. 
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g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan 

hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan 

riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan 

sebagainya.3 

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun 

Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman 

bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara 

tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 

Tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama berada dibawah Pengadilan 

Tinggi Agama dan berpucak pada Mahkamah  Agung Republik Indonesia 

sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Struktur organisasi Pengadilan 

Agama Kabupaten Madiun dalam melaksanakan tugas berdasarkan pada 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terdiri dari Ketua, Wakil 

Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera, Panitera Muda Gugatan, 

Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kepala sub bagian 

Umum, Kepala sub bagian Kepegawaian, Kepala sub bagian Keuangan, 

Panitera Pengganti, Jurusita, Fungsional dan Staf.  

B. Penetapan Hukum Hakim dalam Dispensasi Nikah Pada Putusan Nomor 

45/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn 

Terkait dengan kasus yang penulis ambil yaitu penetapan dispensasi 

kawin nomor 45/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn yang berisikan pengabulan 

dispensasikawin yang dimohonkan oleh Ibu pemohon, umur49 tahun, agama 

                                                           
3http://www.pa-kabmadiun.go.id/tentang-pengadian/tupoksi-pengadilan-agama. Diakses 

14 Mei 2022, Pukul 08:08 WIB. 
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Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tingal di Kabupaten 

Madiun yang hendak mengajukanpermohonan dispensasi kawin untuk anak 

kandungnya yang ke-3 yang berumur 16 tahun 6 bulan, 

agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun. 

Dengan termohon yaitu Calon Suami Anak Ke-3, umur 

23 tahun 6 bulan, agama Islam,bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo. 

Dispensasi kawin yaitu permohonan yang diajukan untuk 

mendapatkan izin dari pengadilan agar dapat melakukan perkawinan bagi 

mereka yang belum mencapai cukup umur berdasarkan undang-undang 

yangberlaku. Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2019 bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah 

mencapai umur 19 Tahun”. Sementara bagi mereka yang belum mencapai 

umur 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan menurut 

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 

Tentang Pencatatan Nikah Pasal 8 disebutkan bahwa apabila seorang calon 

suami belum mencapai umur 19 tahun dan seorang calon isteri belum 

mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan 

Agama (KUA) Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun tanggal 22Pebruari 

2022. Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karenacalon 

pengantin perempuan sudah hamil kurang lebih 4 bulan, maka dariitu 

pemohon tetap ingin menikahkan anak pemohon, meskipun umur 

anakpemohon belum mencapai batas yang ditentukan oleh undang-undang. 

Adapun alat bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu:  
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1. Surat:  

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : xxx 

tanggal 14-09-2012 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan 

dengan aslinya ternyata telah sesuai,  bukti P1;  

b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor : xxx tanggal 

26-07-2021 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan 

aslinya ternyata telah sesuai, bukti P2;  

c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak ke 3 Pemohon 

Nomor : xxx tanggal 15-08-2018 dari Kantor Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah 

dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian 

diberitanda (P3) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim / bukti 

P3;  

d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak ke 3 

Nomor : xxx tanggal 30-01-1999 dari Kantor Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, bermeterai cukup, setelah 

dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai bukti P4;  

e. Surat Penolakan Perkawinan atas nama anak ke 3 Pemohon  Nomor : 

xxx tanggal 22-02-2022 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Dagangan kabupaten Madiun, bermeterai cukup, bukti P5; 
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f. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Calon Pengantin atas nama 

calon suami anak 3 Pemohon dan anak ke 3 Pemohon Nomor : xxx 

tanggal 21-02-2022 dari Puskesmas Mlarak Kabupaten Ponorogo , 

bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah 

sesuai, bukti P6;  

g. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Konseling Pranikah atas nama calon 

suami anak 3 Pemohon dan anak ke 3 Pemohon Nomor : xxx tanggal 

23-02-2022 dari P2TP2A Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, 

setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P7; 

h. Fotokopi Buku Periksa Kehamilan atas nama anak ke 3 Pemohon, 

bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah 

sesuai,  bukti P8; 

2. Saksi: 

a. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat 

Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan 

sebagai berikut:   

(1) Bahwa saksi kenal Pemohon juga calon mempelai, karena saksi 

adalah Kakak Pemohon ;  

(2) Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung anak ke 3 dan akan 

menikah dengan calon suaminya, akan tetapi belum cukup 

umur, ia baru berusia 16 tahun 6 bulan, sedangkan kedua anak 

tersebut sudah saling mencintai dan menjalin hubungan kurang 
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lebih 1 tahun serta bermaksud melangsungkan pernikahan, 

bahkan anak ke 3 Pemohon saat ini sudah hamil 4 bulan ; 

(3) Bahwa suami Pemohon yang bernama xxx telah meninggal 

dunia pada tahun 2017 yang lalu karena sakit ; 

(4) Bahwa calon mempelai wanita berstatus gadis serta tidak dalam 

pinangan laki-laki lain, begitu juga calon mempelai pria 

berstatus jejaka serta sudah meminang calon mempelai wanita, 

serta keluarga kedua pihak menyetujui rencana pernikahan 

tersebut;  

(5) Bahwa karena hubungan kedua calon mempelai sudah sangat 

mengkhawatirkan dan dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang 

tidak diinginkan, melakukan perbuatan yang dilarang hukum 

agama ; 

(6) Bahwa jika kedua calon mempelai tidak segera dinikahkan akan 

lebih banyak mafsadahnya dari pada maslahatnya;  

(7) Bahwa calon mempelai laki-laki bekerja serabutan dengan 

penghasilan yang tetap;  

(8) Bahwa, calon mempelai tidak ada hubungan kekeluargaan/darah 

atau sesusuan serta tidak ada halangan syara' untuk dapat 

dilangsungkannya pernikahan. 

(9) Bahwa pihak keluarga bersedia menopang ekonomi rumah 

tangga kedua calon sampai benar-benar bisa mandiri; 
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b. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat 

Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan 

sebagai berikut: 

(1) Bahwa saksi kenal Pemohon juga calon mempelai, karena saksi 

adalah Tetangga Pemohon ;  

(2) Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari anak ke 3 Pemohon ; 

(3) Bahwa suami Pemohon yang bernama xxx telah meninggal 

dunia pada tahun 2017 yang lalu karena sakit;  

(4) Bahwa Pemohon akan menikahan anaknya dengan calon 

suaminya akan tetapi belum cukup umur, ia belum berusia 19 

tahun, sedangkan kedua anak tersebut sudah saling mencintai 

dan menjalin hubungan kurang lebih 1 tahun serta bermaksud 

melangsungkan pernikahan, bahkan calon isteri (anak ke 3 

Pemohon) saat ini sudah hamil 4 bulan karena sebelumnya 

sudah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya ; 

(5) Bahwa calon mempelai wanita berstatus gadis serta tidak dalam 

pinangan laki-laki lain, begitu juga calon mempelai pria 

berstatus jejaka serta sudah meminang calon mempelai wanita, 

serta keluarga kedua pihak menyetujui rencana pernikahan 

tersebut;  

(6) Bahwa karena hubungan kedua calon mempelai sudah sangat 

mengkhawatirkan dan dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang 
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tidak diinginkan, melakukan perbuatan yang dilarang hukum 

agama ;  

(7) Bahwa jika kedua calon mempelai tidak segera dinikahkan akan 

lebih banyak mafsadahnya dari pada maslahatnya;  

(8) Bahwa calon mempelai laki-laki bekerja serabutan dengan 

penghasilan yang tetap;  

(9) Bahwa, calon mempelai tidak ada hubungan kekeluargaan/darah 

atau sesusuan serta tidak ada halangan syara' untuk dapat 

dilangsungkannya pernikahan. 

(10) Bahwa pihak keluarga bersedia menopang ekonomi rumah 

tangga kedua calon sampai benar-benar bisa mandiri; 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, kedua 

calon mempelai, surat-surat bukti, dan keterangan para saksi, maka 

Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang 

pada pokoknya sebagai berikut;  

a. Bahwa benar anak ke 3 Pemohon adalah anak Pemohon yang 

saat ini masih berumur di bawah 19 tahun; 

b. Bahwa benar suami Pemohon yang juga ayah kandung anak ke 

3 Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2017 yang lalu 

karena sakit; 

c. Bahwa anak ke 3 Pemohon dengan calon suaminya telah 

saling kenal dan mencintai, bahkan calon istri tengah hamil 4 

bulan karena sebelumnya sudah melakukan hubungan badan ; 
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d. Bahwa mereka telah menyatakan siap untuk menikah dan 

membina rumah tangga sebagaimana mestinya; 

e. Bahwa PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan, 

Kabupaten Madiun menolak pernikahan anak Pemohon dan 

calon suaminya karena anak Pemohon masih berumur di 

bawah 19 tahun; 

f. Bahwa Pemohon sangat khawatir anak Pemohon dan calon 

suaminya tersebut lebih melanggar norma agama Islam dan 

aturan yang berlaku jika tidak segera dinikahkan; 

g. Bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai 

wanita tidak ada hubungan mahram; 

Menimbang, bahwa Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam 

menyatakan bahwa:  

(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan 

pria yang menghamilinya; 

(2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) 

dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran 

anaknya; 

(3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, 

tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang 

dikandung lahir. 

Menetapkan sebagai berikut : 

1) Mengabulkan permohonan Pemohon ;          
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2) Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama  calon 

suami anak ke-3 untuk menikah dengan seorang laki-laki 

bernama calon suami anak ke 3 ; 

3) Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya 

perkara sejumlah Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima 

ribu rupiah). 

Demikian ditetapkan dalam Sidang Pengadilan Agama 

Kabupaten Madiun yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 09 

Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Sya’ban 1443 

Hijriyah. Oleh Nur Said, S.H.I., M.Ag,  Hakim Pengadilan Agama 

Kabupaten Madiun, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim 

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan 

dibantu Sihabudin, S.H.I., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh 

Pemohon.  

C. Penetapan Hukum Hakim dalam Dispensasi Nikah Pada Putusan Nomor 

48/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn 

Terkait dengan kasus yang penulis ambil yaitu penetapan dispensasi 

kawin nomor 48/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn yang berisikan penolakan dispensasi 

kawin yang dimohonkan oleh Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, 

agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, bertempat tingal di Dusun 

Jati RT.19 RW.05 Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiundan di Kabupaten 

Bintan Kepulauan Riau yang dalam hal ini memberikan kuasa secara insidentil 

kepada XXX, Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor 221/Kuasa.Ins/III/2022, 
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tanggal 25 Pebruari 2022 yang hendak mengajukanpermohonan dispensasi 

kawin untuk anaknya, umur 17 tahun 8 bulan,agama Islam, bertempat tinggal 

di Dusun Jati RT.19 RW.05 Kecamatan Kebonsari Kabupaten 

Madiun.Dengan termohon umur17 tahun 8 bulan, agama Islam, bertempat 

tinggal di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. 

Dispensasi kawin yaitu permohonan yang diajukan untukmendapatkan 

izin dari pengadilan agar dapat melakukan perkawinan bagimereka yang 

belum mencapai cukup umur berdasarkan undang-undang yang berlaku. 

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

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 

19 Tahun”. Sementara bagi mereka yang belum mencapai 

umur 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan menurut Peraturan Menteri 

Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007Tentang Pencatatan Nikah 

Pasal 8 disebutkan bahwa apabila seorang calonsuami belum mencapai umur 

19 tahun dan seorang calon isteri belummencapai umur 19 tahun, oleh karena 

itu telah ditolak oleh Kantor UrusanAgama (KUA) Kecamatan Kebonsari, 

Kabupaten Madiun tanggal 22 Pebruari 2022 dan Kantor Urusan Agama 

(KUA) Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun tanggal 17 Pebruari 2022. 

Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena pemohon 

sangat khawatir akan terjadi sesuatu lebih jauh yang negatif terhadap calon 

suami dan calon istri jika tidak segera dinikahkan karena sering berduaan dan 

tanggal resepsi pernikahan yang sudah ditentukan antara keduanya, meskipun 
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umur anak pemohon belum mencapai batas yang ditentukan oleh undang-

undang. 

Adapun alat bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu : 

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, telah bermeterai 

cukup dan sesuai dengan aslinya, Bukti P1; 

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, telah bermeterai cukup 

dan sesuai dengan aslinya, Bukti P2; 

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kuasa Insidentil Pemohon II 

dan Pemohon III, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Bukti 

P3; 

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kuasa Insidentil Pemohon II dan 

Pemohon III, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Bukti P4; 

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon II dan Pemohon III, 

telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Bukti P5; 

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxx, anak Pemohon II dan 

Pemohon III, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Bukti P6; 

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxx, anak Pemohon I, telah 

bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Bukti P6; 

8. Fotokopi Surat Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atas nama anak 

Pemohon I, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Bukti P8; 

9. Fotokopi Surat Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atas nama anak 

Pemohon II dan Pemohon III, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan 

aslinya, Bukti P9; 
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10. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama anak Pemohon I telah 

bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Bukti P10; 

11. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama anak Pemohon II dan 

Pemohon III, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Bukti P11; 

12. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Konseling Pranikah atas nama anak 

Pemohon I (calon suami) dan anak Pemohon II dan Pemohon III (calon 

isteri); 

Pertimbangan Hukum Hakim adalah sebagai berikut : 

1. Bahwa Hakim telah menasehati Para Pemohon, anak-anak Para Pemohon 

terkait risiko perkawinan anak sebagaimana maksud Pasal 12 ayat (2) 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman 

Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin; 

2. Bahwa Hakim telah memeriksa anak-anak Para Pemohon yang pada 

pokoknya anak-anak Para Pemohon tersebut masih sekolah dan belum 

menamatkan sekolahnya di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan; 

3. Bahwa berdasarkan kebijakan Pengadilan dalam rangka mencegah 

perkawinan anak, Pengadilan telah mewajibkan agar permohonan 

Dispensasi Kawin harus mendapatkan rekomendasi Konselor dari Pusat 

Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten 

Madiun; 

4. Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah 

mengajukan bukti-bukti surat P1 sampai dengan P12 sebagaimana 

tersebut dalam duduk perkara ini; 
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5. Bahwa berdasarkan hasil rekomendasi Konselor sebagaimana bukti P12, 

ternyata anak-anak Para Pemohon yang dimohonkan untuk diberi 

dispensasi kawin, belum memahami konsep berumah tangga, belum 

memiliki kesiapan mental dalam menghadapi pernikahan, masih ingin 

melanjutkan sekolah dan calon pengantin perempuan belum memahami 

kesehatan dan kesiapan organ reproduksi, sehingga Konselor 

merekomendasikan untuk menunda pernikahan; 

6. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Hakim menilai bahwa alasan 

permohonan Para Pemohon tidak beralasan hukum karena tidak 

berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, untuk dapat hidup dan 

tumbuh dengan baik dan menyelesaikan pendidikannya masing-masing, 

oleh karena itu Permohonan Para Pemohon tersebut harus ditolak;  

7. Bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah ditolak, maka 

Hakim memandang tidak perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti Para 

Pemohon yang lainnya; 

8. Bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai 

Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-undang  Nomor 3 Tahun 2006 dan 

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang 

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; 

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan 

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini, maka Hakim menetapkan:  

1. Menolak permohonan Para Pemohon;  
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2. Membebankan kepada  Para Pemohon  untuk membayar biaya perkara 

sejumlah Rp 470.000,00 (Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);  

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Kabupaten 

Madiun yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 Masehi, 

bertepatan dengan tanggal 6 Sya’ban 1443 Hijriah, oleh Nur Said, S.H.I., 

M.Ag., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka 

untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dengan 

dibantu oleh Sihabudin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh 

Para Pemohon.  
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BAB IV 

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN DAN 

MENOLAK  PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI  

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN 

 

A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Dispensasi Kawin 

Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk 

menempuh kehidupan rumah tangga, kedua belah pihak yang telah terikat 

dan sejak itulah mereka memiliki kewajiban dan hak yang tidak mereka 

miliki sebelumnya. Perkawinan di bawah umur sering terjadi karena 

beberapa faktor salah satuya adalah faktor pergaulan bebas yang 

mengakibatkan hamil di luar nikah. Pergaulan bebas yang menyebabkan 

hamil diluar nikah merupakan hal yang sangat sulit untuk dicegah 

sehingga hal yang sangat dikhawatirkan oleh orang tua pada akhirnya 

terjadi. Secara umum alasan permohonan pengajuan dispensasi kawin 

adalah kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak dan hubungan 

seks di luar ikatan perkawinan dan kehamilan.1 

Putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan manakala hakim 

tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar 

keadilan semata, akan tetapi juga mengarah pada kemanfaatan bagi 

kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat 

pada umumnya. Artinya hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah 

                                                           
1Beni Ahmad Sabeni, Fiqh Munakahat, (Bandung Pustaka Setia, 2001), 11. 
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mempertimbangkan hasilnya nanti, apakah putusan hakim tersebut 

membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak. Hakim diharapkan 

dalam menerapkan undang-undang maupun hukum yang ada didasarkan 

pada tujuan atau kemanfaatannya bagi yang berperkara dan masyarakat. 

1. Berdasarkan Unsur Kemanfaatan 

Pengadilan Agama Madiun dalam memeriksa serta memutus 

perkara yang berkaitan dengan pemberian surat dispensasi tentu 

mempunyai prosedur serta dasar hukum yang sudah menjadi pedoman 

para hakim dalam menangani kasus ini, dasar hukum ini yang akan 

menentukan apakah akan dikabulkan atau bahkan ditolak, karena 

belum tentu permohonan yang di ajukan akan di kabulkan ada juga 

permohonan yang ditolak karena ada alasan yang kuat berdasarkan 

Undang Undang ataupun secara syari’ah.  

Tugas hakim di Pengadilan Agama salah satunya yaitu apabila 

tidak ada tuntuntan hak atau maka tidak ada hakim, akan tetapi bila 

ada perkara yang masuk maka hakim tidak boleh menolak dan harus 

memproses sesuai dengan Undang Undang. Berdasarkan pasal 49 ayat 

1 dan 2 beserta penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 

tahun 2006, perkara tesebut menjadi wewenang Pengadilan Agama2 

dan oleh karena telah diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

maka dapat diterima. Peradilan Agama adalah salah satu pelaku 

                                                           
2Lihat Undang-Undang No. 7 tahun 1989 pasal 49 ayat 1 dan 2 dan Undang-Undang 

Nomor 3 tahun 2006, tentang wewenang Pengadilan Agama. 
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kekuasan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama 

Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud Undang-

Undang, Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, 

memutus dan menyelesaikan perkara antara orang orang yang 

beragama Islam salah satunya yang berkaitan dengan masalah 

perkawinan. Mengenai faktor yang menjadi dasar pandangan Hakim 

Pengadilan Agama Madiun dalam mengabulkan permohonan 

dispensasi kawin pada Perkara No 45/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn 

berdasarkan pasal 1 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Dispensasi 

Kawin,3 seperti dijelaskan oleh salah satu pegawai di Pengadilan 

Agama Madiun yang memberikan keterangan sebagai berikut:  

Masyarakat cenderung menunda usia perkawinan usia dini, 

tetapi ada beberapa masyarakat yang cenderung melakukan 

perkawinan anak di bawah umur. Sehingga masyarakat 

mengajukan dispensasi nikah di pengadilan agama karena 

penolakan pernikahan dari KUA setempat yang berlandasan 

dari undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, pasal 7 

ayat (2) yang berbunyi:‚ dalam hal penyimpangan terhadap 

ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan 

dan Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria 

maupun pihak wanita.4 

 

Analisis peneliti mengenai perkawinan pada prinsipnya 

bertujuan untuk mengantisipasi pelaksanaan perkawinan di usia muda 

dengan kata lain dimaksudkan sebagai upaya pembinaan kesadaraan 

hukum yang dapat memotivasi kearah penundaan usia perkawinan, 

                                                           
3Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang dispensasi nikah dan Perkara No 

45/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn 
4 Wawancara dengan Wahib Latukau., S.H.I, selaku Hakim Pengadilan Agama Madiun, 

April  2022 
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paling tidak laki-laki berumur 19 (sembilan belas) tahun dan 

perempuan berumur 19 (sembilan belas) tahun sesuai Pasal 7 ayat (1) 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas minimal usia 

perkawinan. 

Berkaitan dengan masalah dispensasi perkawinan Pengadilan 

Agama mempunyai kewenanagan, kekuasaan yang diberikan antara 

pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang 

yang berhubungan dengan wilayah lingkungan peradilan Agama. 

Untuk menentukan kekuasaan relatif Pengadilan Agama dalam 

perkara permohonan akan diajukan ke pengadilan yang wilayah 

hukumnya. 

Masyarakat yang melakukan permohonan dispensasi usia 

perkawinan ke Pengadilan Agama Madiun, biasanya hakim 

lebih mengedepankan asas kemanfaatan hukum. Dari sudut 

pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada 

segi kemanfaatan. Asas kemanfaatan hukum lebih melihat 

kepada manusia dan bukan manusia ada untuk hukum. 

Masyarakat yang mengajukan permohonan dispensasi 

Pengadilan Agama biasanya dikabulkan oleh hakim jika 

perkara yang diajukan dianggap akan lebih besar manfaatnya 

dari pada tidak dikabulkan.5 

 

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Pengadilan Agama 

seputar pernikahan seperti adanya surat surat bukti yang diajukan para 

pemohon dan keterangan anak para pemohon calon suami dan saksi 

saksi yang diajukan Pemohon, telah nyata bahwa kehendak 

                                                           
5Wawancara dengan Wahib Latukau., S.H.I, selaku Hakim Pengadilan Agama Madiun, 

April  2022 
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pernikahan tersebut telah nyata bahwa kehendak pernikahan tersebut 

telah memenuhi syarat syarat perkawinan Pasal 6 Undang-undang No. 

1 Tahun 1974.  

Dalam Pasal 6 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan  ini harus 

di dasarkan atas persetujuan kedua orang mempelai dari kasus ini bisa 

dilihat calon mempelai memang sudah berkehendak untuk menikah, 

hanya saja kedua calon mempelai terhambat oleh usia calon mempelai 

laki yang masih di bawah 21 tahun, karena pada Pasal 6 ayat 2 

disebutkan untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum 

mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tua. 

Mengenai hal ini peneliti memperoleh informasi dari salah satu hakim 

yang bertugas di Pengadilan Agama Madiun, ia memberikan 

keterangan sebagai berikut:  

Sesuai dengan hukum Islam untuk kemaslahatan keluarga dan 

rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon 

mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan Pasal 7 

UndangUndang no.16 tahun 2019 yakni calon suami sekurang-

kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-

kurangnya berumur 19 tahun berdasarkan pasal-pasal diatas 

umur calon mempelai perempuan kurang dari batas minimal 

usaia yang telah ditetapkan. Mekanisme selanjutnya agar 

perkawinan ini dapat berjalan, kedua orang tua dari calon 

mempelai harus mengajukan dispensasi perkawinan kepada 

pengadilan agama.6 

 

Dalam melakukan penetapan ini, hakim pengadilan agama 

juga ingin memastikan bahwasannya kedua orang calon mempelai 

yang hendak melaksanakan perkawinan tidak dengan paksaaan, hal ini 
                                                           

6 Ibid 
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dikarenakan dalam Pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa perkawinan 

harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai berdasarkan 

keteranganketerangan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti 

serta keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa anak para pemohon 

telah berhubungan akrab dan menjalin cinta serta sering bersama 

dengan seorang laki-laki hubungan mana bila tidak segera dilanjutkan 

dengan pernikahan dikhawatirkan bisa terjadi hal- hal yang melanggar 

hukum dan norma kesusilaan. Wawancara peneliti dengan salah satu 

hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Madiun, ia memberikan 

keteragan sebagai berikut:  

Salah satu faktor yang menjadi dasar pandangan hakim Pengadilan 

Agama Madiun dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah 

pada perkara No 45/Pdt.P/2022/PA.Madiun berdasarkan Pasal 7 

UU No. 16 Tahun 2019 tentang Dispensasi Nikah, diantaranya  

pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena 

keduanya telah berhubungan sejak lama dan hubungan mereka 

telah sedimikian eratnya, sehingga sangat dikhawatirkan akan 

terjadinya perbuatan yang dilarang oleh agama jika mereka tidak 

segera dinikahkan, selain itu pihak keluarga kedua-belah pihak 

sudah sepakat untuk segera menikahkan anak mereka unuk 

menghindari hal-hal yang tidak diharapkan.7 

 

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 

melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 

berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat 

dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi jika melihat beberapa perkara secara 

                                                           
7Wawancara dengan Wahib Latukau., S.H.I, selaku Hakim Pengadilan Agama Madiun, 

April  2022  
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cermat bahwa‚ hubungan mana bila tidak segera dilanjutkan dengan 

pernikahan dikhawatirkan bisa terjadi hal-hal yang melanggar hukum 

dan norma kesusilaan dispensasi ini merupakan bentuk perlindungan 

anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, 

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.  

Meskipun dalam Pasal lain di UU No. 23 tahun 2002 tentang 

perlindungan anak Pasal 26 ayat 1 poin c‚ orang tua berkewajiban dan 

bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia 

anak anak, dan bukankah pemberian dispensasi ini bentuk 

perlindungan dari diskriminasi atas anak, seperti perkara para 

pemohon yang telah berhubungan akrab dan menjalin cinta serta 

sering bersama dengan seorang laki-laki agar sesegera mungkin 

menjadi sah hubungan itu dihadapan agama maupun negara. Karena 

pada kasus ini kedua orang tua dari kedua calon mempelai sudah 

melakukan berbagai usaha agar tidak terjadi perkawinan pada usia 

anak-anak, namun pada akhirnya kedua orang tua dari kedua calon 

mempelai sudah tidak sanggup lagi melakukan tindak pencegahan 

sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 23 tahun 2002. Titik 

inilah yang dijadikan pengadilan agama Madiun kemudian 

menuliskan pertimbangan dengan kalimat, Menimbang, bahwa anak 

para pemohon dengan calon suaminya tersebut telah menyatakan telah 

saling mencintai dan sama-sama berkehendak untuk melaksanakan 
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pernikahan karena memang sudah tidak ada jalan keluar lagi selain 

memberikan dispensasi perkawinan kepada para pemohon. 

 Selain itu, dalam analisis peneliti tentang anak para pemohon 

dengan calon suaminya tersebut tidak terdapat hubungan darah, 

kekerabatan lainnya dan saudara sepersusuan atau hubungan lainnya, 

lagi pula masing-masing tidak dalam status yang secara hukum bisa 

menghalangi dilangsungkannya pernikahan mereka. Hal ini sudah 

sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 tentang larangan 

kawin. Meskipun dilihat dari usia anak para pemohon biasanya masih 

di bawah usia yang belum diperkenankan melangsungkan perkawinan 

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

namun dari segi fisik maupun mentalnya dipandang telah cukup 

mampu dan layak untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang 

suami. Dalam persidangan majelis hakim telah memberikan 

penjelasan kepada calon mempelai  perempuan tentang akibat akibat 

yang akan timbul setelah terjadinya perkawinan seperti adanya 

tanggung jawab seorang isteri melayani suaminya dan sebagi ibu yang 

nantinya harus mendidik anaknya dan mengurusi segala urusan rumah 

tangga.  

Menanggapi hal ini peneliti kembali melakukan wawancara 

dengan salah satu hakim yang berhak memberikan kewenangan 

terhadap permasalahan permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan 

Agama Madiun, ia memberikan keterangan sebaga berikut:  
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Tujuannya adalah agar tujuan perkawinan untuk menciptakan 

keluarga yang kekal dan bahagia secara baik tanpa berakhir 

dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan 

sehat dapat diwujudkan. Perkawinan di bawah umur atau lebih 

dikenal dengan pernikahan dini ini semestinya dihindari kerena 

membawa efek yang kurang baik terutama bagi pribadi yang 

melaksanakannya. Tetapi karena beberapa faktor yang sifatnya 

mudharot maka Pengadilan Agama Madiun khususnya Majelis 

Hakim yang ditunjuk untuk segera memeriksa dan mengadili 

perkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan diantaranya 

mengabulkan pemohonan para pemohon, memberikan 

dispensasi kepada para pemohon unuk menikahkan anak para 

pemohon dengan calon suaminya.8 

 

Banyak macam perkara yang harus ditangani oleh Pengadilan 

Agama Madiun termasuk dalam perkara dispensasi kawin. 

Kebanyakan alasan yang dipergunakan oleh Hakim Pengadilan 

Agama Madiun dalam mengabulkan perkara dispensasi kawin adalah 

dilihat dari segi hubungan dengan calon isterinya yang sudah 

demikian erat dan dapat mengkhawatirkan akan perbuatan dosa (zina), 

maka untuk menghindari mafsadat yang akan timbul dan akan lebih 

maslahah bagi keluarganya, hakim juga mewajibkan atau 

mengharuskan saksi dalam persidangan yaitu dari perangkat kelurahan 

(RT atau RW) karena beliau mengetahui secara luas di dalam 

lingkungan warganya tersebut dan anak pemohon. Bagi calon 

isterinya harus ada walinya atau orang tuanya karena kalau tidak ada 

walinya atau orang tuanya dan siapa yang bertanggung jawab. Karena 

                                                           
8 Wawancara dengan Wahib Latukau., S.H.I, selaku Hakim Pengadilan Agama Madiun, 

April  2022 
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masih di dalam tanggung jawab orang tuanya, maka perlu dilaksanaan 

perkawinan dengan segera. Seperti yang dipergunakan dalam perkara 

dispensasi ini.  

Landasan hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam 

memutuskann perkara dispensasi kawin adalah berdasarkan Pasal 7 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.9 

Selain itu, hakim juga mengacu pada perintah Allah yang 

memerintahkan melakukan perkawinan bagi setiap laki-laki dan 

perempuan yang layak melakukan perkawinan dengan catatan 

perkawinan itu tidak melanggar aturan dalam hukum Islam maupun 

kompilasi hukum Islam dan Undang-Undang perkawinan. Maka 

dalam perkara ini pernikahan anak para pemohon dengan calon 

isterinya tersebut dipandang bisa mencegah terjadinya perbuatan 

melanggar hukum dan norma kesusilaan yang berkepanjangan. 

Menarik kemaslahatan antara calon isteri dan calon suami telah erat 

sekali hubungan antara keduanya dan dapat mengkhawatirkan akan 

terjadi perbuatan dosa jika tidak segera dilaksanakan perkawinan.  

Umat dalam tinjauan hukum diawali dengan unsur tekecil dari 

umat, yaitu rumah tangga.10 Analisis peneliti dalam hal alasan 

menarik kemaslahatan, dari segi fisik bahwa calon mempelai 

perempuan yang dimohonkan dispensasi kawin telah cukup pantas 

melakukan perkawinan Menolak kerusakan, bahwa hubungan mereka 

                                                           
9Lihat Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 Ayat 2 tentang Perkawinan 
10 A. Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu 

Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009),263. 
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berdua yang sudah begitu eratnya dan dapat dikhawatirkan terjadi 

perzinahan. Menolak kerusakan, tentang adanya pencemaran nama 

baik jika mereka berdua tidak segera dikawinkan. Dapat dipahami 

dalam kasus dispensasi ini pihak perempuan yang masih berusia 

kurang dari 21 harus di berikan dispensasi perkawinan karena menurut 

kaidah Fiqhiyah dalam dasar pertimbangan hakim jika mereka tidak 

segera dinikahkan akan di takutkan terjadi hal-hal yang tidak 

diinginkan mungkin seperti terjadinya kehamilan diluar nikah. Hakim 

pengadilan Agama Madiun mengunakan dasar hukum yang menerima 

permohonan yaitu dengan melihat fisik dan psikis melalui pertanyaan 

yang diutarakan saat para hakim menanyai permohon calon suami dan 

calon isteri di dalam persidangan dan juga mengunakan kaidah Fiqh. 

2. Faktor Jenis Perkara yang Berbeda-Beda  

Terbentuknya Hukum Islam (hukum keluarga Islam/hukum 

perkawinan Islam) terbentuk peradilan agama yang memiliki 

wewenang menyelesaikan masalah-masalah hukum keluarga.11 

Menyelesaikan perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan 

Agama Madiun memberi penetapan dengan mempertimbangkan fakta 

hukum yang ada.Berdasarkan fakta yang ada mejelis hakim memberi 

putusan dengan menggunakan dasar kaidah Ushul Fiqih dimana 

menolak kerusakan harus didahulukan dari pada meraih kemaslahatan.  

                                                           
11 Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014),150. 
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Bahwa berdasarkan dalil permohonan para pemohon, 

keterangan anak para pemohon, calon suami anak para pemohon dan 

saksi-saksi, terbukti anak para pemohon (laki-laki) dengan calon 

isterinya sudah lama berpacaran dan saling mencintai, keduanya telah 

berhubungan begitu dekat serta keduanya tidak ada halangan untuk 

melangsungkan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut 

Undang-Undang. Bahwa oleh karena anak para pemohon dengan 

calon isterinya sudah lama saling mencintai serta keduanya telah 

sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah 

tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari 

suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya 

pelanggaran hukum syar’i yang lebih jauh serta mafsadat yang lebih 

besar dari pada keduanya, oleh karena itu keadaan darurat yang 

menjadi alasan dikabulkannya dispensasi kawin untuk menghindari 

mudharat yang lebih besar lagi apabila perkawinan ini tidak 

dilangsungkan. Maka majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan 

permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh calon mempelai, 

maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan. Dalam hasil 

wawancara peneliti dengan hakim yang bertugas di Pengadilan Agama 

Madiun memberikan keterangan sebagai berikut:  

Berbagai jenis perkara dan permasalahan yang biasanya 

diajukan oleh pemohon dalam mengajukan dispensasi nikah, 

seperti  permasalahan pemohon A dengan pemohon B yang 

ingin menikahkan anak kandungnya yang berusia 16 tahun 

beragama Islam dengan calon suaminya yang berusia 23 tahun 
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beragama Islam. Keinginan untuk menikahkan anaknya 

tersebut mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama 

dikarenakan usia anak para pemohon belum mencapai batas 

usia minimal perkawinan. Akan tetapi, pernikahan tersebut 

sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan 

keduanya sudah sangat erat dan anak para pemohon telah 

menyatakan bahwa keduanya telah berulang kali melakukan 

hubungan selayaknya suami isteri dan akibat perbuatan 

tersebut kondisi calon isteri pernah hamil meskipun pada 

akhirnya digugurkan, sehingga para pemohon khawatir jika 

tidak segera dinikahkan.12 

 

Berdasarkan analisis peneliti dapat dianalisa bahwa hakim 

sebagai pelaksana kehakiman mempunyai kemerdekaan dan otoritas 

dalam menjalankan tugasnya, dalam menjalankan tugasnya hakim 

tidak dipengaruhi oleh suatu instansi manapun karena hakim hanya 

tunduk kepada hukum dan keadilan, di samping itu juga dalam 

membuat putusan hakim harus mempertimbangkan segala temuan 

yang ditemukan di dalam persidangan dan semua temuan tersebut 

harus dipertimbangkan untuk selanjutnya dijadikan pertimbangan 

untuk menentukan hukum. Pemohon dalam perkara dimaksud orang 

tua dari anak perempuan yang berencana untuk melangsungkan 

perkawinandan pihak Kantor Urusan Agama menolak mengawinkan 

karena calon laki-laki telah cukup umur sedangkan calon wanita 

belum cukup umur. Anak perempuan dari pemohon ini telah 

berpacaran dengan seorang laki-laki yang sudah saling kenal dan telah 

lama saling mencintai. Antara anak para pemohon dengan calon 

                                                           
12Wawancara dengan Wahib Latukau., S.H.I, selaku Hakim Pengadilan Agama Madiun, 

April  2022 
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suaminya itu tidak ada halangan untuk menikah, keluarga para 

pemohon dan orang tua calon suami anak para pemohon telah 

merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga 

lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut. 

Anak para pemohon telah dilamar calon suaminya dan lamarannya 

telah diterima.  

Pandangan Islam perkawinan bukanlah hanya urusan perdata 

semata bukan pula masalah urusan keluarga dan budaya, tetapi 

masalah dan urusan agama oleh karena perkawinan dilakukan untuk 

memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi serta dilaksanakan dengan 

petunjuk Allah dan petunjuk Nabi.13 Begitupun calon sumainya sudah 

siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga dan 

telah bekerja. Berdasarkan hal-hal tersebut, para pemohon memohon 

kepada Ketua Pengadilan Agama untuk segera memeriksa dan 

mengadili perkara dan menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan 

permohonan para pemohon, memberi dispensasi.  

Analisis peneliti merujuk pada permasalahan tersebut yang 

mana putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan manakala 

hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya 

mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarah pada 

kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan 

kepentingan masyarakat pada umumnya. Putusan hakim yang 

                                                           
13 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqih, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003),81 
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mencerminkan kemanfaatan manakala hakim tidak saja menerapkan 

hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, 

akan tetapi juga mengarah pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-

pihak yang berperkara, dan kepentingan masyarakat pada umumnya.  

Pemberian dispensasi oleh hakim pengadilan Agama Madiun 

merujuk pada beberapa faktor dan jenis perkara, sehingga dispensasi 

tidak dilakukan tanpa perkara-perkara yang bersifat darurat. Seperti 

hasil wawancara peneliti dengan salah satu hakim di Pengadilan 

Agama Madiun yang memberikan keterangan sebaga berkut:  

Pemberian dispensasi memang kami berikan pada pemohon 

yang memiliki perkara dengan taraf darurat, seperti anak-anak 

para pemohon sudah hidup satu rumah dan tidak dapat 

dipisahkan lagi, sehingga orang tua sebagai pemohon meminta 

untuk menikahkan anak-anaknya karena sudah melanggar 

ketentuan dan Syarat agama, dan orang tua tidak 

menginginkan terjadi hal-hal yang buruk kepada kedua anak-

anaknya, maka hal tersebut juga kami berikan dispensasi untuk 

melangsungkan pernikahan.14 

 

Salah satu perkara permohonan dispensasi kawin dapat dilihat 

dari permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh pemohon untuk 

menikahkan anaknya yang berumur 16 tahun dengan calon suaminya 

yang berumur 23 tahun dengan alasan kekhawatiran orang tua, 

dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Madiun. Dilihat 

dari alasan yang diajukan ke Pengadilan Agama yakni kekhawatiran 

orangtua yang dikuatkan dengan pernyataan dari pihak terkait yang 

                                                           
14Wawancara dengan Wahib Latukau., S.H.I, selaku Hakim Pengadilan Agama Madiun, 

April  2022 
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mana mereka menyatakan bahwa mereka telah melakukan hubungan 

layaknya suami isteri. Maka penetapan hakim ini memberikan 

kemanfaatan bagi keduanya. Dengan penetapan yang diberikan oleh 

hakim sehingga mereka akhirnya bisa menikah maka mereka tidak 

terus-terusan berbuat dosa dengan berzina, mereka mendapatkan 

status yang jelas yakni suami isteri yang sah.  

Pertimbangan pemberian dispensasi dari hakim Pengadilan 

Agama Madiun disampaikan dalam wawancara sebagai berikut:  

Pemohon dikabulkan oleh hakim karena berdasarkan 

pertimbangan hakim bahwa keinginan pemohon untuk 

menikahkan anaknya dengan calon suaminya mendapatkan 

penolakan sehingga hakim telah menasehati pemohon untuk 

menunda pernikahan anaknya sampai cukup umur tetapi tidak 

berhasil. Hakim menemukan fakta di persidangan yang 

pokoknya adalah anak Pemohon dengan calon suaminya telah 

lama bergaul dan menjalin hubungan cinta bahkan telah 

berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami 

isteri hingga hamil kurang lebih 4 bulan.15 

 

Analisis peneliti berdasarkan fakta di persidangan bahwa anak 

pemohon dan calon suaminya telah lama bergaul dan menjalin 

hubungan cinta bahkan telah berulang kali melakukan hubungan 

badan layaknya suami isteri, maka jika pernikahan ditunda menunggu 

anak pemohon sampai sampai cukup umur akan menimbulkan 

madhorot atau kerusakan yang lebih besar daripada manfaatnya, 

sehingga madhorot atau mafsadat itu perlu dihindari. Permohonan 

                                                           
15Wawancara dengan Wahib Latukau., S.H.I, selaku Hakim Pengadilan Agama Madiun, 

April  2022 
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dispensasi kawin dikarenakan kekhawatiran orangtua dapat 

dikabulkan dengan pertimbangan bahwa apabila orangtua sangat 

khawatir dengan pergaulan anak yang sudah tidak bisa diatasi sendiri 

dengan diberikannya dispensasi kawin maka anak tidak berbuat dosa 

terus menerus dan orangtua akan menjadi tenang.  

Pada dasarnya permasalahan tanpa adanya hal yang mendesak 

bisa diundur dan bisa ditoleransi karena tidak terlalu penting (urgent). 

Hal mendesak tersebut salah satunya adalah anak-anak mengakui 

kepada orangtua telah berbuat layaknya suami isteri atau bahkan 

sudah hamil. Majelis hakim bisa menolak atau tidak menerima 

permohonan dispensasi nikah dengan alasan permasalahan-

permasalahan yang tidak mendesak dan darurat.  

Putusan Hakim yang mencerminkan kemanfaatan manakala 

Hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya 

mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarah kepada 

kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara, dan 

kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya Hakim dalam 

menerapkan hukum hendaklah mempertimbangkan hasilnya, apakah 

putusan Hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua 

pihak.  

Berdasarkan putusan Hakim diatas penulis menganalisa 

pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam 

mengabulkan permohonan dispensasi kawin sudah sesuai. Karena 
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dalam kasus pemberian dispensasi usia perkawinan dalam kondisi 

mendesak dan sangat dibutuhkan dapat memberikan manfaat bagi 

pemohon. Apabila permohonan dispensasi tidak diberikan maka 

dampak yang ditimbulkan akan sangat lebih besar. Menurut penulis 

hal ini disebut perkawinan yang dilaksanakan secara terpaksa harus 

kawin. Karena dengan keabsahan status perkawinan di mata hukum, 

maka kepastian status hukum baik perempuan maupun anak yang 

dilahirkan dari perempuan yang telah hamil terlebih dahulu sudah 

jelas. 

B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menolak Dispensasi Kawin 

Di Pengadilan Agama Madiun permohonan dispensasi kawin tidak 

semuanya dikabulkan, ada salah satu permohonan dispensasi kawin yang 

ditolak yaitu dispensasi kawin nomor perkara 48/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn 

dimana anak pemohon yaitu laki-laki dan termohon yaitu perempuan yang 

keduanya masih berusia 17 tahun 8 bulan. 

Dasar hukum hakim Pengadilan Agama Madiun dalam memberikan 

penetapan dispensasi kawin pada perkara nomor 48/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn 

tentunya menggunakan sumber hukum yaitu peraturan perundang-undangan 

hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Berdasarkan uraian yang telah 

dipaparkan oleh penulis dalam bab III, dalam memeriksa suatu perkara, hakim 

telah menjalankan tugasnya untuk mengkonstatir atau melihat untuk 

membenarkan atau tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya 

berdasarkan alat bukti yang sah dalam persidangan yaitu berupa alat bukti 
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tertulis dan pembuktian dengan saksi yang dihadirkan oleh pemohon dan saksi 

yang dihadirkan dari majelis hakim. Alat bukti tertulis yang diajukan yaitu alat 

bukti surat P.1 sampai dengan P.9 yang bermaterai cukup dan telah 

dicocokkan dengan aslinya dan alat bukti saksi yang dihadirkan yaitu 2 (dua) 

orang saksi yang dihadirkan dari pemohon dan 2 (dua) orang saksi yang 

dihadirkan oleh hakim. 

Selanjutnya hakim mengkualifikasi dengan menilai peristiwa kongkret 

yang telah dianggap benar terjadi termasuk bagaimana menemukan hukum 

untuk peristiwa konkret tersebut. Untuk itu maka diadakan prosedur jawab 

menjawab itu akhirnya diketahui oleh hakim peristiwa kongkret yang telah 

terjadi. Dalam proses persidangan permohonan dispensasi kawin perkara 

nomor 48/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn hakim memeriksa kebenaran peristiwa 

kongkret dengan mengetahui kebenaran usia para pihak, melihat fisik, mental, 

kemampuan dari anak pemohon dan termohon.16 

Sehubungan dengan perkara permohonan dispensasi kawin nomor 

48/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn ijtihad majelis hakim yang menolak permohonan 

tersebut ialah untuk kemaslahatan atau kebaikan dari para pihak. Pasalnya, 

jika permohonan tersebut dikabulkan dikhawatirkan anak pemohon belum 

mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang ayah dan seorang suami. 

Bahwa perkawinan sebenarnya bukan hanya soal pertanggung jawaban atas 

kehamilan calon mempelai wanita saja, melainkan perkawinan merupakan 

mitsaqan ghalidzan atau akad yang sangat kuat yang mana didalamnya 

                                                           
16Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn 
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terkandung tugas, kewajiban, hak serta tanggung jawab dari kedua belah pihak 

baik pihak mempelai laki-laki atau perempuan. Tugas serta kewajiban itulah 

yang harus ditanggung oleh pelaku perkawinan agar dapat tercapai tujuan dari 

perkawinan. Dalam pelaksanaan dan pencapaiannya diperlukan kematangan 

dari segi berpikir dan bertindak, dari segi lahir maupun batin. Sehingga jika 

anak yang belum cukup umur diizinkan untuk melakukan perkawinan, 

dikhawatirkan banyak tugas dan kewajibannya sebagai seorang kepala 

keluarga yang tidak dapat terpenuhi dan hanya akan menimbulkan 

kemadlaratan bagi anak dan istrinya kelak.17 

Selain itu, majelis hakim dalam memberikan putusan penolakan karena 

mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan yang tegak diatas 6 prinsip dasar yang salah satunya adalah 

prinsip kematangan calon mempelai yang dikandung maksud calon mempelai 

bukan hanya matang secara fisik tetapi juga jasmani dan rohaninya, agar 

tercapai tujuan perkawinan. Menggali juga dari Pasal 7 ayat (1) 

UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum 

Islam yang menentukan batasan minimal melakukan perkawinan yaitu laki-

laki umur 17 tahun dan perempuan umur 17 tahun yang pada faktanya anak 

pemohon jauh dari batas minimal usia yang ditentukan oleh undang-undang 

dan dikhawatirkan menimbulkan madharat yang lebih banyak jika 

permohonan dispensasi dikabulkan.18 

                                                           
17Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn 
18 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn 
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Berdasarkan Penetapan diatas Penulis Akan Menganalisa 

Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun mengenai 

Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin. Penulis merasa Hakim di 

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam menolak mengabulkan 

permohonan Dispensasi Kawin sudah sesuai, karena apabila dikabulkan maka 

lebih memungkinkan banyak mudharatnya daripada maslahatnya karena anak 

tersebut masih sangat muda. Dispensasi Kawin memiliki beberapa dampak 

negatif yang akan ditimbulkan, Pertama suami isteri yang menikah dibawah 

umur seperti kasus-kasus yang banyak terjadi sebelumya amat sangat rawan 

akan terjadinya perceraian, sebelum menikah calon suami isteri harus 

memiliki kesiapan mental baik dari sisi lahir maupun batin. Kedua, dari sisi 

kesehatan reproduksi rawan terjadinya kematian ibu dan anak karena 

perempuan yang masih dibawah umur 19 tahun rahimnya belum siap untuk 

mengandung dan melahirkan. Ketiga, akan muncul kemiskinan karena 

biasanya pernikahan dibawah umur secara ekonomi mereka belum siap 

bekerja. Dari beberapa dampak negatif tersebut ternyata Hakim di Pengadilan 

Agama Kabupaten Madiun menjadikannya sebagai pertimbangan dalam 

menetapkan sebuah permohonan Dispensasi Kawin karena Hakim 

berpendapat bahwa menghindari kemudharatan yang  lebih besar harus 

didahulukan daripada menarik kemaslahatan.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dari masing-masing bab yang telah 

diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Bahwasanya hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam 

mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada Perkara No 

45/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn sesuai dengan teori kemanfaatan hukum, 

dimana dipandang bisa mencegah terjadinya perbuatan melanggar hukum 

dan norma kesusilaan yang berkepanjangan. Selain itu, untuk menjauhkan 

aib bagi keluarga dan menghindari perasangka buruk terhadap anak 

pemohon. Berdasarkanjenis perkara yang dilihat fakta hukum dan kaidah 

ushul fiqih dimana menolak kerusakan harus didahulukan dari pada 

meraih kemaslahatan. Sehingga mengabulkan permohonan dispensasi 

tersebut lebih bermanfaat bagi pemohon. 

2. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Penolakan Permohonan 

Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Madiun yaitu, sesuai dengan 

teori kemanfaatan hukum. Karena tidak adanya alasan yang mendesak dari 

anak pemohon untuk dikabulkan Dispensasinya dan si anak masih 

berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya, maka dari itu Majelis 

Hakim memutuskan tidak mengabulkan permohonan tersebut. Kemudian 

yang kedua yaitu Majelis Hakim melihat dari umur perempuan yang 

terlalu muda begitupun mental dan fisiknya, dianggap belum mampu 
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untuk membina rumah tangga dengan suaminya, calon perempuan belum 

memahami kesehatan dan kesiapan organ reproduksi, dan dikhawatirkan 

pula terjadi resiko yang tinggi jika ia mengalami kehamilan. Oleh karena 

itu maka untuk menghindari hal-hal yang memudharotkan anak pemohon 

tersebut maka permohonan pemohon untuk diberikan Dispensasi anaknya 

dinyatakan tidak dapat dikabulkan. 

B. Saran 

Hasil penelitan yang dilakukan diharapkan dapat dijadikan bahan 

referensi untuk peneliti selanjutnya dan peneliti memberikan saran sebagai 

berikut:  

1. Kepada aparat penegak hukum khususnya Hakim di lingkungan Pengadilan 

Agama untuk terus menghasilkan produk putusan yang berkualitas dan 

memenuhi Asas kemanfaatan.  

2. Kepada Dewan Hakim diharapkan lebih mempertimbangkan lebih lanjut 

mengenai dampak memberikan dispensasi pernikahan bagi anak dibawah 

umur dari berbagai aspek karena nantinya akan terjadi berbagai problem 

setelah diberikan dispensasi kawin. 

3. Kepada orangtua untuk lebih mengawasi anaknya, baik dalam bidang 

pergaulan, pendidikan dan lingkunganya sehingga anak-anak tidak 

terjerumus dalam pergaulan bebas yang memicu pernikahan di bawah umur 

dan menjadi beban Pengadilan Agama. 
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