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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Menurut Undang-undang Perkawinan Pasal 1 No. 1 Tahun 1974 

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai 

suami istri. Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena 

dibentuk menurut undang-undang, hubungan nama mengikat kedua pihak dan 

pihak lain dalam masyarakat. Ikatan batin adalah hubungan yang tidak formal 

yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh, yang mengikat 

kedua pihak saja.
1
 

Pernikahan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk suatu 

keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal 

ini sesuai rumusan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

pasal 1 bahwa: “perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang 

wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa.”2
 

Sesuai dengan rumusan itu, pernikahan tidak cukup dengan ikatan lahir 

atau batin saja tetapi harus kedua-keduanya, dengan adanya ikatan lahir dan batin 

inilah perkawinan merupakan satu perbuatan hukum yang disamping berbuatan 

                                                           
1Dewi Iriani, “Analisa Terhadap Batasan Minimal Usia Pernikahan Dalam UU.No.1 Tahun 

1974,”Justitia Islamica, 12 (2015),132 
2
Ibid.,133. 
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keagamaan. Sebagai perbuatan hukum karena itu menimbulkan akibat-akibat 

hukum yang baik berupa hak atau kewajiban bagi keduanya, sedangkan akibat 

perbuatan keagamaan karena dalam pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan 

aaran-ajaran dari masing-masing agama dan kepercayaan yang sejak dahulu sudah 

member aturan-aturan bagaimana perkawinan itu harus dilaksanakan.
3
 

Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi 

manusia yang beranak, berkembang biak dan menjaga kelestarian hidupnya, 

setelah masing-masing siap dengan perananya yang positif dalam mewujudkan 

tujuan perkawinan. Tuhan tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk 

lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya, dan berhubungan antara jantan 

dan betinanya secara anarki tanpa suatu aturan.Akan tetapi demi menjaga 

kehormatan dan martabat, Allah membuat hukum sesuai dengan 

martabatnya.Dengan demikian hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur 

secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai dengan ucapan ijab qabul dan 

dihadiri saksi-saksi sebagai lambang dari adanya kesepakatan dari kedua 

mempelai.
4
 

 Adakalanya perkawinan yang terjadi tidak sesuai dengan syarat-syarat 

perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI Terkait 

dengan pernikahan di bawah umur ini, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 7 

menyebutkan bahwa batas maksimum laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun 

dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Usia 19 bagi laki-laki dan 16 bagi 

                                                           
3
Ibid.,134. 

4Syarifuddin, ”perlindungan hak-hak anak di peradilan agama,” Majalah Peradilan Agama, 9 

(juni 2016), 36. 
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perempuan adalah usia yang dirasa cukup untuk memasuki jenjang pernikahan, 

baik dari segi psikologis maupun fisik.
5
Hal ini seperti terjadinya perkawinan 

dibawah umur atau tidak sesuai dengan yang disyaratkan Undang-Undang.Oleh 

sebab itu untuk dapat melangsungkan perkawinan maka di butuhkan dispensasi 

nikah dari Pengadilan Agama. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Perkawinan 

No.1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 berbunyi “perkawinan hanya diizinkan bila pihak 

pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai 16 tahun”. Pasal 7 ayat 

2 berbunyi “dalam hal penyimpangan ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi 

kepada pengadilan atau pejabat lain.Yang di tunjuk oleh kedua orang tua pihak 

pria maupun pihak wanita”.Maka dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk 

meneliti tentang permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Magetan 

yang masuk dalam tahun 2013-2015. 

Permohonan dispensasi nikah adalah sebuah perkara permohonan yang 

diajukan oleh pemohon perkara agar pengadilan memberikan izin kepada yang 

dimohonkan dispensasi untuk bisa melangsungkan pernikahan, karena terdapat 

syarat yang tidak terpenuhi oleh calon pengantin tersebut, yaitu pemenihan batas 

usia perkawinan (19 tahun untuk laki-laki, dam 16 tahun untuk perempuan). 

Dalam memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah, Hakim harus benar-

benar memiliki dan mempertimbangkan perkara dari berbagai segi, baik itu 

maslahat dan manfaat untuk anak jauh kemasa depan, perlindungan terhadap hak-

hak anak, perlindungan terhadap hak azasi manusia, termasuk pertimbangan 

                                                           
5
Yusdani, menuju fiqh keluarga progresif,(Yogyakarta:Kaukuba,2015),103. 
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tentang kewajiban orang tua untuk memelihara dan melindungi hak anak 

tersebut.
6
 

Persoalan yang juga sering timbul dan merugikan dua belah pihak apalagi 

pihak perempuan dalam hukum keluarga adalah tidak ada peraturan yang tegas 

terkait dengan usia nikah. Sebagai catatan, bahwa peraturan-peraturan yang ada di 

Indonesia saat ini belum memperlihatkan adanya sinkronisasi serta konsistensi 

dalm menggolongkan kategori usia nikah. Masih banyak ditemukan pasangan 

menikah ketika secara fisik, usia dan psikologis belum matang. Karena belum 

adanya sanksi tegas untuk menindak pernikahan di bawah umur tersebut juga 

menjadi persoalan yang dapat menempatkan pasangan pada posisi rentan.
7
 

Di pedesaan, menikah di usia muda lumrah dilakukan. Kesederhanaan 

kehidupan di pedesaan berdampak pada sederhananya pola fikir masyarakat, tak 

terkecuali dalam hal perkawinan.Untuk sekedar menikah, seseorang tidak harus 

memiliki persiapan yang cukup baik dalam aspek materi maupun 

pendidikan.Asalkan sudah saling mencintai, perkawinan pun sudah dapat 

dilakukan. Biasanya seorang remaja yang telah memiliki pekerjaan yang relatif 

baru, akan berani untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan. Di sinilah sebuah 

perkawinan dianggap sebatas ketercukupaan kebutuhan materi saja, sementara 

aspek-aspek lainnya terabaikan.Dalam kasus ini, perkawinan biasanya menjadi 

akhir sebuah pejalanan.Setelah menikah, seorang anak gadis sudah harus 

meninggalkan semua aktivitasnya, hanya mengurusi persoalan rumah 

                                                           
6
  Ibid., 37-38 

7
Ibid.,82. 
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tangga.Begitu pula dengan suami yang tidak lagi dapat berleha-leha karena harus 

mencari nafkah untuk keluarganya.Tidak mengherankan jika di pedesaan kini 

dapat dijumpai gadis-gadis yang masih belia tetapi berwajah tua.Hal ini lebih 

disebabkan beban psikologis yang berat dalam menjalani perkawinan.
8
 

Perkawinan di bawah umur juga terjadi di Kabupaten Magetan, Jawa 

Timur.Bahkan data menunjukkan peningkatan angka perkawinan di bawah umur 

di bandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini berdasarkan tingginya 

permintaan surat dispensasi perkawinan dibawah umur yang diajukan ke 

Pengadilan Agama Magetan. Berdasarkan data Pengadilan Agama Magetan pada 

Tahun 2013 terdapat 62 perkara, Tahun 2014 terdapat 68 perkara, Tahun 2015 

terdapat 68 perkarayang mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan 

Agama Magetan.
9
 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik membuat suatu skripsi 

dengan judul :Faktor-Faktor Meningkatnya Dispensasi Nikah Di Pengadilan 

Agama Magetan Ditinjau Dari Teori Penegakan Hukum (Studi Analisis 

Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Dari Tahun 2013-2015) 

B. Rumusan Masalah 

 Dengan melihat dan menelaah latar belakang masalah di atas, maka 

penyusunan proposal ini untuk mengkaji lebih dalam tentang masalah dispensasi 

nikah di Pengadilan Agama Magetan. Maka penyusun mengangkat permasalahan 

yaitu : 

                                                           
8
Ibid.,101. 

9Data dari buku register Pengadilan Agama Magetan,  Jum’at 28 April 2017 
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1. Bagaimana dasar hukum pertimbangan Hakim dalam menolak dan mengabulkan 

serta menetapkan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Magetan 

terhadap perkara-perkara Dispensasi Nikah Tahun 2013-2015 ? 

2. Bagaimana tinjauan teori penegakan hukum terkait faktor-faktor yang diajukan 

dalam permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Magetan ? 

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk menjelaskan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar oleh Hakim 

Pengadilan Agama Magetan dalam memberikan dispensasi nikah kepada calon 

pengantin usia dini. Karena pernikahaan adalah bersifat bukan hubugan 

sementara, akan tetapi hubungan selamanya. Oleh sebab itu ini berkaitan dengan 

teori penegakan hukum yang telah ditetapkan. Tepatnya apa yang menjadi faktor-

faktor pemohonan pengajuan dispensasi nikah selama ini yang selalu bertambah 

dan dirasa menurut pandangan masyarakat kurang adaya penegakan di wilayah 

usia pekawinan.  

2. Manfaat Penelitian 

a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khasanah ilmu 

pengetahuan pada umumnya dan perkembangan ilmu fiqh mengenai batasan usia 

yang jelas untuk melangsungkan pernikahan.. 

b. Sebagai wacana segar kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya kepada 

para remaja dalam berperilaku sehari-harinya supaya tidak terjerumus kedalam 

kemaksiatan. 
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c. Sebagai wawasan masyarakat karena pengajuan dispensasi nikah tidak mudah 

sehingga agar masyarakat dalam mengawasi anak-anak yang sudah remaja lebih 

teliti. 

d. Sebagai bahan acuan dan atau pendorong bagi peneliti lain yang ingin meneliti 

masalah dampak dispensasi didaerah lain, sekaligus sebagai bahan masukan 

dalam melakukan refleksi mengenai efektifitas Hukum Islam dan Undang-

Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 dan 2. Intruksi 

Presiden nomor 1 tahun 1991. Pasal 16 dan 17 KHI (kompilasi Hukum Islam), 

dalam kehidupan masyarakat muslim khususnya masyarakat dalam wilayah 

yurisdiksi Pengadilan Agama Magetan. 

D. Kajian Pustaka 

Terdapat beberapa literatur yang membahas tentang masalah dispensasi 

nikah dalam bentuk skripsi. Pembahasannya hampir sama namun subyek dan 

obyeknya berbeda. Diantaranya adalah: 

Karya ilmiah dari Ahmad Nur Ali yang berjudul “Perkawinan Di Bawah 

Umur Kaitanya Dengan Pembinaan Keluarga Bahagia Sejahtera Di Kabupaten 

Magetan”.Yang berisi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya 

perkawinan di usia muda di Kabupaten Magetan. Pendekatan yang di pakai pada 

penyusun ini adalah induktif, dan metode penelitian bersifat kuantitatif 

menggunakan teknik wawancara,kemudian kesimpulan dari skripsi ini berkaitan 

antara perkawinan di bawah umur dengan terjadinya keluarga bahagia sejahtera 
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serta upaya untuk menanggulangi laju atau tingginya perkawinan di bawah 

umur.
10

 

Karya ilmiah dari Darmansyah yang berjudul “Perkawinan Anak Di 

Bawah Umur Dan Akhibatnya Ditinjau Dari Hukum Islam”. Yang berisi 

kedudukan akad perkawinan di bawah umur ditinjau dari hukum 

islam,Pendekatan yang di pakai pada penyusun ini adalah yuridis sosiologis, dan 

metode penelitian bersifat kualitatif dengan menggunakan teknik 

wawancara,kemudiandengan kesimpulan pembahasa hak dan kewajiban suami 

istri dalam perkawinan di bawah umur ditinjau dari hukum islam dan kedudukan 

dalam perkawinan di bawah umur.
11

 

Karya ilmiah Ahmad Hendri Kurniawan yang berjudul “Kajian Sosiologis 

Tradisi Perkawinan Usia Muda Di Kecamatan Pudak (Studi Kasus Terhadap 

Pelaku Perkawinan Usia Muda Di Desa Pudak Kecamatan Pudak Tahun 2007-

2009)”. Yang berisi sebab pasangan suami istri melakukan pernikahan usia muda, 

dan akhibat dari pernikahan tersebut.Pendekatan yang di pakai pada penyusun ini 

adalah yuridis sosiologis, dan metode penelitian bersifat kualitatif dengan 

menggunakan teknik wawancara.
12

 

E. Metode Penelitian 

                                                           
10

Ahmad Nur Ali, “Perkawinan Di Bawah Umur Kaitanya Dengan Pembinaan Keluarga 

Bahagia Sejahtera Di Kabupaten Magetan”, Fakultas Syari’ah, STAIN Ponorogo 
11

Darmansyah,“ Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dan Akhibatnya Ditinjau Dari Hukum 

Islam”, Fakultas Syari’ah, STAIN Ponorogo 
12

 Ahmad Hendri Kurniawan,” Kajian Sosiologis Tradisi Perkawinan Usia Muda Di 
Kecamatan Pudak (Studi Kasus Terhadap Pelaku Perkawinan Usia Muda Di Desa Pudak Kecamatan 

Pudak Tahun 2007-2009)”, Fakultas Syari’ah, STAIN Ponorogo 
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Metode penelitian adalah suatu cara bertindak menurut system aturan atau 

tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksanan secara rasional dan 

terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal. Agar tercapai 

maksud dan tujuan dalam membahas tentang pokok-pokok permasalahan, 

penyusun menggunakan metode penulisan sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun yang 

dimaksud penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriftif 

berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang dapat 

diamati.Jadi dalam penelitian ini penulis berusaha semaksimal mungkin 

menjabarkan suatu peristiwa atau mengambil masalah aktual yang ada di 

lapangan tersebut. adapun data – data itu diperoleh dengan jalan wawancara. 

2. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan metode deskriptif. 

Metode diskriptif mempunyai arti suatu metode yang digunakan untuk meneliti 

status kelompok , manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran 

ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Sehingga subjek dan obyek 

penelitian atau kelompok manusia dalam penelitian ini melibatkan Hakim 

Pengadilan Agama dan Masyarakat di Pengadilan Agama Magetan. 

3. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di Pengadilan 

Agama Kabupaten Magetan. Yang mana di Pengadilan Agama Magetan dengan 
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pertimbangan dan di rasa menarik untuk di teliti. Dan juga banyaknya 

permohonan dispensasi nikah di Kabupaten Magetan. 

4. Data dan Sumber Data 

Sumber data adalah tempat atau orang yang darinya dapat diperoleh suatu data 

atau informasi. Menurut asal muasal datanya, ada dua jenis data, yaitu data primer 

dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan dari 

sumber pertama, sementara data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari 

sumber pertama, namun sumber kedua, ketiga dan seterusnya. Dalam penelitian 

ini sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan beberapa Hakim 

yang memutuskan perkara, kemudian tentang sejarah dan susunan struktur 

Pengadilan Agama Kabupaten Magetan, data-data perkara yang masuk, dan 

kewenangan dari Pengadilan Agama Kabupaten Magetan. 

Terdapat suatu persidangan dengan perkara permohonan dispensasi nikah 

bahwa setelah wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama 

Magetan terkait tiap tahun pengajuan permohonan dispensasi nikah semakin 

meningkat, ini di karenakannya mungkin kurangnya pengawasan dari orang tua 

sehingga pergaulan remaja yang seperti ini yang terjadi. Kemudian setelah 

bertanya dengan panitera juga terkait meningkatnya pengajuan permohonan 

dispensasi nikah yaitu karena ini persoalan iklim di Kabupaten Magetan yang 

seperti ini. 

Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mempermudah penelitian ini haruslah ada metode yang digunakan, yaitu: 

a. Wawancara  
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Penyusun menggunakan wawancara terpimpin. Dalam wawancara jenis ini 

pertanyaan diajukan menurut daftar pertanyaan yang telah disusun. Serta 

wawancara variatif yaitu pengembangan dari wawancara terpimpin sebagai 

pendukung analisis. Adapun respon yang diwawancarai dalam penelitian ini 

adalah Hakim Pengadilan Agama Magetan dan pejabat yang lain di Pengadilan 

Agama. 

b. Dokumentasi 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang sifatnya dokumen, 

seperti buku register dan arsip-arsip atau dokumen khusus lainnya yang 

berhubungan dengan data penetapan dispensasi nikah yang ada di Pengadilan 

Agama Magetan mulai tahun 2013-2015. 

5. Analisis Data 

Data yang telah dikumpulkan dari penelitian, kemudian dianalisis secara 

kualitatif dengan menggunakan instrumen (metode) sebagai berikut : 

a. Deduktif, yaitu dengan menerapkan teori sosiologi hukum dan penegak hukum 

yang bersifat umum terhadap pandangan Hakim Pengadilan Agama Magetan 

tentang penetapan dispensasi nikah untuk ditarik pada kesimpulan yang bersifat 

khusus. 

b. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
13

 

Terdapat kesenjangan antara meningkatnya pengajuan permohonan dispensasi 

nikah pada tahun 2013-2015 dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang 

                                                           
13

Ibid,. 
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Perkawinan ditinjau dari penegakan hukumnya. Jadi tidak sebatas maslahah 

mursalahnya saja akan tetapi seharusnya mempertimbangkan dari faktor ilmu 

sosiologi hukum. 

6. Pengecekan Keabsahan Data 

Uji kredibilitas data untuk pengajuan atau kepercayaan keabsahan data hasil 

penelitian kualitatif dilakukan untuk mempertegas teknik yang digunakan dalam 

penelitian.Diantara teknik yang dilakukan dengan pengamatan yang tekun, yaitu 

ketekunan pengamatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menemukan 

ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau 

isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut 

secara rinci. Dengan kata lain, jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan 

lingkup, maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.
14

 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan keabsahan data dengan 

pengecekan dengan teknik pengamatan yang ciri-ciri dan unsur-unsur dalam 

situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari, yaitu 

mengecek apakah sudah sesuai dengan hasil kondisi dilapangan dan tengah-

tengah masyarakat, dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan hasil 

dilapangan.Peneliti juga melakukan wawancara dengan orang yang berbeda agar 

data yang diperoleh benar-benar valid. 

7. Pendekatan Masalah 

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan diantaranya:  

                                                           
14

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2009), 329. 
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a. Yuridis, yaitu untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan Hakim dalam 

memutuskan permohonan dispensasi nikah bagi pasangan calon pengantin usia 

dini menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkwinan. 

b. Normatif, yaitu cara mendekati masalah apakah sesuatu itu baik atau buruk 

menurut norma kesusilaan dan Hukum Islam. 

F. Sistematika Pembahasan 

 Hasil penelitian ini di  bagi kedalam tiga bagian, yaitu bagian pendahuluan, 

bagian pembahasan, dan bagian penutupan. Bagian pendahuluan merupakan 

bagian bab pertama yang membahas signifikasi pokok masalah bagi pernikahan 

secara hukum islam, dan juga tujuan yang hendak dicapai. Pada bab pertama 

menguraikan secara berturut-turut latar belakang masalah, rumusan masalah atau 

pokok masalah, tujuan dan manfaat menelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

 Adapun bagian pembahasan pada penelitian ini terdiri dari tiga bab, yaitu bab 

kedua, bab ketiga, dan bab keempat. Bab kedua menguraikangambaran umum 

tentang dispensasi nikah dan pernikahan, syarat perkawinan, batas usia 

perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan dan teori penegakan hukum, 

pengertian dan syarat-syarat dispensasi nikah. Karena dalam bab ini terdapat 

keterkaitan langsung dengan judul yang penyusun angkat serta agar pembahasan 

mengenai pertimbangan dispensasi nikah lebih tertera. Pasangan pengantin Usia 

Dini juga dijelaskan dalam bab kedua supaya mengetahui seluruh pengertian 

judul yang dimaksud dalam skripsi ini.  
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 Memasuki bab ketiga mulai memaparkan tentang penetapan dispensasi oleh 

Hakim Pengadilan Agama bagi pasangan pengantin usia dini di kota Magetan. 

Menggambarkan wilayah Kota Magetan, sejarah singkat berdirinya pengadilan 

Agama Magetan, data lapangan dispensasi nikah, proses penetapan dispensasi 

nikah dan dasar hukum pertimbangan Hakim dalam menetapkan dispensasi nikah. 

Bab keempat merupakan analisis penegakan hukum dan Undang-Undang 

perkawinan terhadap pertimbangan hukum dispensasi nikah oleh Hakim 

Pengadilan Agama Magetan. 

 Bagian penutup merupakan akhir dari penelitian ini yang memuat bab kelima 

yaitu kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diharapkan dapat 

berguna bagi tercapainya tujuan perkawinan dan keutuhan hidup rumah tangga. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM TENTANG DISPENSASI NIKAH DAN PERNIKAHAN 

A. Pengertian Perkawinan 

1. Pengertian Perkawinan Menurut Agama Islam 

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua 

makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.Ia adalah 

suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk 

berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.  

Nikah, menurut bahasa: al-jam’u dan al-dhamu yang artinya kumpul. 

Makna nikah (zawaj) bias diartikan dengan aqdu al-tazwij yang artinya akad 

nikah. Juga bias diartikan (wath’u al-zaujah) bermakna menyetubuhi istri. 

Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, 

bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab “nikahun”, sinonimnya ”tazawwja” 

keudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah 

sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia. 

Beberapa penulis juga terkadang menyebut penikahan dengan kata 

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

yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; 

melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah “kawin” digunakan secara 

umum untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif 

secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena 

mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama 

menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam dalan suatu 
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proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) 

dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah bisa juga 

diartikan sebagai bersetubuh.
15

 

2. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang 

Di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa 

“perkawinan ialah ikatan lahi batin antara seorang pria dengan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi menurut perundangan 

perkawinan itu ialah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita, berarti 

perkawinan itu sama dengan perikatan (verbindtenis). Dalam hal ini kita lihat 

kembali pada Pasal 26 KUH Perdata.
16

 

Menurut pasal 26 KUH Perdata dikatakan Undang-Undang memandang 

soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata dan pasal 81 KUH Perdata 

dikatakan bahwa tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, 

sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa 

perkwinan di pegawai pencatatan sipil telah berlangsung. Pasal 81 KUH Perdata 

ini dipekuat pula oleh pasal 530 (1) KUH Pidana yang mengatakan seorang 

petugas agama yang melakukan upacara perkawinan, yang hanya dapat 

dilansungkan di hadapan pejabat cacatan sipil, sebelum dinyatakan padanya 

bahwa pelangsungan dihadapan pejabat itu sudah dilakukan,diancam dengan 
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pidana denda paling banyak enam ribu lima ratus rupiah. Kalimat yang hanya 

dapat dilansungkan di hadapan pejabat catatan sipil tersebut menunjukan bahwa 

peraturan ini tidak berlaku bagi mereka yang berlaku hukum Islam, hukum 

Hindu-Budha, dan atau Hukum Adat, yaitu orang-orang dahulu yang disebut 

pribumi dan Timur Asing tertentu, diluar orang Cina.
17

 

Selain kesimpangsiuran peraturan perkawinan yang berlaku di zaman 

Hindia Belanda itu, jelas bahwa menurut perundangan yang tegas dinyatakan 

dalam KUH Perdata (BW), perkawinan itu hanya dilihat dari segi keperdataan 

dan mengabaikan segi keagamaan. Hal mana jelas bertentangan dengan falsafah 

negara Pancasila yang menempatkan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa di atas 

segala-galanya. Apalagi menyangkut masalah perkawinan yang merupakan 

perbuatan suci (sakramen) yang mempunyai hubungan erat sekali dengan 

agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur 

lahir/jasmani, tetapi juga unsur batin/rohani mempunyai pernan yang penting.  

Dengan demikian jelas nampak perbedaan pengertian tentang perkawinan 

menurut KUH Perdata dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak 

hanya sebagai ikatan perdata tetapi juga merupakan ikatan keagamaan. Hal mana 

dilihat tujuan perkawinan yang di kemukakan dalam pasal 1 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Kalimat demikian itu tidak ada sama sekali dalam KUH Perdata (BW) yang di 

umumkan dengan maklumat tanggal 30 April 1847dengan berlaku di Indonesia 
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sampai tahun 1974, selama 127 tahun dan sampai buku ini ditulis tahun 1990 

berarti sudah berlaku selama 143 tahun.
18

 

Pengertian perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu dipahami benar-benar oleh masyarakat, oleh 

karena ia merupakan landasan pokok dari aturan hukum perkawinan lebih lanjut, 

baik yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam 

peraturan lainnya yang mengatur dalam perkawinan. 

B. Tujuan Perkawinan 

Tujuan perkawinan adalah mengangkat harkat dan martabat 

perempuan.Karena dalam sejarah kemanusian terutama pada zaman Jahiliyah 

kedudukan perempuan tidak lebih dari barang dagangan yang setiap saat dapat 

diperjualbelikan, bahkan anak-anak perempuan dibunuh hidup-hdup karena 

dipandang tidak berguna secara ekonomi.Perkawinan juga bertujuan untuk 

memproduksi keturunan agar manusia tidak punah dan hilang ditelan sejarah.
19

 

Tujuan perkawinan menurut hukum Islam pada dasarnya dapat diperinci 

sebagai berikut : 

a. Menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita untuk memenuhi 

tuntutan hajat tabiat kemanusian. 

b. Membentuk atau mewujudkan satu keluarga yang damai, tenteram dan kekal 

dengan dasar cinta dan kasih sayang. 
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c. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta 

memperkembangkan suku – suku bangsa manusia.
20

 

Di dalam pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan 

perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.Selanjutnya juga 

dijelaskan bahwa untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi 

agar masing – masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan 

mencapai kesejahteraan spiritual dan material.Bagaimana bentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal.Jelas yang dimaksud berdasarkan ajaran agama 

yang dianut masyarakat Indonesia seperti ajaran agama Islam.Sebagaimana 

dijelaskan dari pasal 1 tersebut bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang 

erat sekali dengan agama / kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja 

mempunyai unsur lahir/ jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai 

peranan yang penting.
21

Dalam Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah 

untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan 

rahmah.
22

 

 

C. Dasar Hukum Perkawinan 

Hukum Nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara 

manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis 
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antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan 

tersebut. 

Perkawinan adalah sunnatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan 

dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya 

menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa sesuatu kebanyakan terdiri 

dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari Oksigen dan 

Hidrogen), listrik, ada positif dan negatif, dan sebagainya.
23

 

Apa yang telah dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut adalah 

sesuai dengan pernyataan Allah dalm Al-Qur’an Surat Al-Dzariyat ayat 49. 

Firman Allah Swt :  

 َ  ُ َ ََ    َُ  ََ   ِ ْ َ ْ َ  َ  َْ  َ  ٍ َ  ّ ُ   ِ َ 
Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu 

mengingat akan kebesaran Allah Swt. 

Perkawinan, yang merupakan sunnatullah pada dasarnya adalah mubah 

tergantung pada tingkat maslahatnya. Oleh karena itu Imam Izzudin Abdussalam 

membagi maslahat menjadi tiga bagian, yaitu : 

1. Maslahat yang di wajibkan oleh Allah Swt. Bagi hamba-Nya. Maslahat wajib 

bertingkat-tingkat, terbagi kepada fadhil (utama), afdhal (paling utama) dan 

muttawassith (tengah-tengah). Maslahat yang paling utama adalah maslahat yang 

pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan mafsadah paling buruk, 
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dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang paling besar, kemaslahatan jenis ini 

wajib dikerjakan. 

2. Maslahat yang disunnahkan oleh syar’i kepada hamba-Nya demi untuk 

kebaikannya, tingkat maslahat yang paling tinggi berada sedikitdi bawah tingkat 

maslahat wajib paling rendah. Dalam tingkatan ke bawah, maslahat sunnah akan 

sampai pada maslahat yang ringan yang mendekati maslahat mubah. 

3. Maslahat mubah. Bahwa dalam perkara mubah tidak lepas dari kandungan nilai 

maslahat atau penolakan terhadap mafsadah. Imam Izzudin berkata: “Maslahat 

mubah dapat dirasakan secara langsung. Sebagian diantaranya lebih bermanfaat 

dan lebih besar kemaslahatanya dari sebagian yang lain. Maslahat mubah ini tidak 

berpahala.
24

 

Dengan demikian dapat diketahui secara jelas tingakatan tingkatan 

maslahat taklif perintah (thalabal fi’li), taklif takhyir, dan taklif larangan (thalabal 

kaff). Dalam taklif larangan kemaslahatanya adalah menolak kemafsadahan dan 

mencegah kemadaratan. Di sini perbedaan tingkat larangan sesuai dengan kadar 

kemampuan merusak dan dampak negatif yang di timbulkannya. Kerusakan yang 

ditimbulkan perkara haram tentu lebih besar dibanding kerusaan pada perkara 

makruh.meski pada masing-masing perkara haram dan makruh masih terdapat 

perbedaan tingkatan, sesuai dengan kadar kemafsadatannya. Keharaman dalam 

berbuat zina, misalnya tentu lebih berat dibandingkan keharaman merangkul dan 

mencium wanita bukan muhrim, meskipun keduanya sama-sama perbuatan 

haram. Oleh karena itu, meskipun asalnya perkawinan itu adalah mubah, namun 
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dapat berubah menurut ahkamal-khamsah (hukum yang lima) menurut perubahan 

keadaan : 

1. Nikah wajib, nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan 

menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu,yang akan 

menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak 

akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah. 

2. Nikah haram, nikah diharakan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu 

melaksanakan hidup berumah tangga melaksakan kewajiban lahir seperti 

memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti 

mencampuri istri. 

3. Nikah sunnah, nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia 

masih sanggup untuk mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal 

seperti ini maka nikah lebih baik dari pada membujang karena membujang tidak 

diaarkan oleh islam. 

4. Nikah mubah, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan 

untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram 

bila tidak nikah.  

Dari uraian tersebut di atas menggambarkan bahwa dasar perkawinan, menurut 

Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung 

dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya. 

D. Rukun Dan Syarat Perkawinan 

Rukun yaitu suatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya 

suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. 
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Sedangkan yang dimaksud dengan syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang 

menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan, tetapi sesuatu itu tidak termasuk 

dalam rangkaian pekerjaan itu. Sah yaitu suatu pekerjaan yang memenuhi rukun 

dan syarat.
25

 

Dalam pasal 2 Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan 

adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaanya itu, serta dalam konteks Indonesia Perkawinan harus dicatat 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.Dengan demikian 

perkawinan supaya sah hukumnya harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu 

baik yang menyangkut kedua belah pihak yang hendak melaksanakan perkawinan 

maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.
26

 

Rukun dari perkawinan ialah hakikat dari perkawinan itu sendiri .jadi 

tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan itu tidak dapat dilaksanakan. Adapun 

yang termasuk rukun perkawinan menurut hukum perkawinan Islam sebagaimana 

yang tertuang dalam pasal 14 KHI adalah adanya pihak –pihak yang 

melaksanakan perkawinan atau aqad nikah yaitu mempelai pria dan wanita, wali, 

saksi (dua orang), dan akad nikah berupa ijab qabul.
27

 

Sedangkan syarat – syarat perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan 

tertuang dalam ketentuan pasal 6, yaitu : 

a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. 
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b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun 

harus mendapat izin kedua orang tua. 

c. Dalam hal salah seorang ari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam 

keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 pasal 

ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang 

mampu menyatakan kehendaknya. 

d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak 

mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang 

yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis 

keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat 

menyatakan kehendaknya. 

e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang – orang yang disebut dalam ayat 

2,3 dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak 

menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal 

orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat 

memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 

2, 3, dan 4 pasal ini. 

f. Ketentuan tersebut ayat 1 sampai ddengan ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang 

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu dari orang yang 

bersangkutan tidak menentukan lain.
28

 

Ketentuan ini di atur dalam pasal 6 Undang-undang Perkawinan dimana 

ayat 1 dalam pasal ini memerlukan penjelasan yaitu : oleh perkawinan 
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mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal 

dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus 

disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa 

ada paksaan dari pihak mananpun. 

Disamping itu Undang-undang juga mengatur tentang persyaratan umur 

minimal bagi calon suami dan calon istri serta beberapa alternatif lain untuk 

mendapatkan jalan keluar apabila ketentuan umur minimal tersebut belum 

terpenuhi maka bisa mengajukan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama.
29

 

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab IV diatur tentang rukun dan syarat 

perkawinan sekalipun tidak tegas pembedaanya satu dengan lain. Pada pasal 14 

menyebutkan apa yang biasa dalam kitab fiqh tersebut dengan rukun nikah. 

Dikatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada: 

a. Calon suami 

b. Calon istri 

c. Wali nikah 

d. Dua orang saksi 

e. Ijab qabul. 

Ketentuan mengenai calon mempelai hampir sama dengan apa yang diatur dalam 

Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.
30
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E. Pengertian Dispensasi Nikah 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mempunyai 

hubungan erat dengan masalah kependudukan. Dengan adanya pembatasan umur 

pernikahan baik bagi wanita maupun pria diharapkan lajunya kelahiran dapat 

ditekan seminimal mungkin, dengan demikian program Keluarga Berencana 

Nasional dapat berjalan seiring dan sejalan dengan undang-undang 

ini.Sehubungan dengan hal tersebut, perkawinan dibawah umur dilarang keras 

dan harus di cegah pelaksanaannya.Pencegahan ini semata-mata didasarkan agar 

kedua mempelai dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan yang mereka 

langsungkan itu dariperkawinan yang telah mencapai batas umur maupun rohani. 

Sebagaimana telah dikemukakan pada poin terdahulu, bahwa Undang-Undang 

Perkawinan membatasi umur untuk melaksanakan perkawinan yaitu 19 tahun 

bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Penyimpangan dari batas umur 

minimal umur perkawinan ini harus pendapat dispensasi di pengadilan terlabih 

dahulu, setelah itu baru perkawinan dapat dilaksanakan.Pihak-pihak 

berkepentingan dilarang keras membantu melaksanakan perkawinan di bawah 

umur.Pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan itu dapat dikenai 

sanksi dengan peraturan yang berlaku.Tujuan perkawinan adalah salah satunya 

untuk mewujudkan rumah tangga bahagia dan sejahtera dengan mewuudkan 

suasana rukun dan damai dalam rumah tangga yang selalu mendapat taufik dan 

hidayah dari Tuhan Yang Maha Kuasa.Agar hal ini dapat terlaksana, maka 

kematangan calon mempelai sangat diharapkan, kematangan yang dimaksud 

disini adalah kematangan umur pekawinan, kematangan dalam bertindak dan 
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berfikir sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas dapat terlaksana 

dengan baik.
31

 

F. Batas Usia Boleh Melangsungkan Perkawinan 

Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 

tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Jadi bagi pria atau wanita yang 

telah mencapai umur 21 tahun tidak perlu ada izin orang tua untuk 

melangsungkan pernikahan.Yang perlu memakai izin orang tua untuk melakukan 

perkawinan ialah pria yang mencapai umur 19 tahun dan wanita yang telah 

mencapai umur 16 tahun.Di bawah umur tersebut berati belum boleh melakukan 

perkawinan sekalipun diizinkan orang tua. 

Dalam pasal 29 KUH Perdata (BW) yang sudah tidak berlaku lagi, 

seorang pemuda yang belum mencapai 18 tahun begitupun pemudi yang belum 

mencapai umur 15 tahun tidak dibolehkan mengikat perkawinan. Jadi terdapat 

perbedaan batas umur perkawinan antara KUH Perdata dan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974. Namun kedua perundangan itu menetapkan batas umur 

perkawinan, sebagai di jelaskan dalam penjelasan -Undang Nomor 1 Tahun 1974 

dengan bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak, agar 

pemuda-pemudi yang akan menjadi suami istri benar-benar telah masuk jiwa 

raganya dalam membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. 

Begitu pula dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perceraian muda dan agar 

dapat membenihkan keturunan yang baik dan sehat, serta tidak berakibat laju 

kelahiran yang lebih tinggi sehingga mempercepat pertambahan penduduk. 
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Jadi mereka yang belum mencapai umur 21 tahun kalau akan 

melangsungkan perkawinan harus ada izin orang tua. Izin orang tua itu terbatas 

sampai batas umur telah mencapai umur 19 tahun bagi pria dan telah mencapai 

umur 16 tahun bagi wanita. Jika kedua calon mempelai tidak mempunyai orang 

tua lagi atau orang tua bersangkutan tidak mampu menyatakan kehendakya, 

misalnya karena berpenyakit kurang akal, sakit ingatan, dll., Maka izin yang 

dimaksud cukup dari orang tua hidup atau dari orang tua yang mampu 

menyatakan kehendaknya, kalau tidak ada juga izin diperoleh dari wali, atau 

orang yang memlihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dengan 

kedua calon mempelai dalam garis ke atas selama mereka masih hidup (kakek, 

nenek, dll) yang dapat menyatakan kehendaknya. 

Jika terjadi perbedaan pendapat tentang siapa yang berhak memberi izin 

tersebut, di antara orang tua, di antara orang tua yang masih hidup, orang tua yang 

mampu menyatakan kehendak, wali, orng yang memelihara, keluarga dalam 

hubungan darah atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan 

pendapatnya, maka setelah mendengar orang-orang tersebut dan berdasarkan 

permintaan mereka, maka izin diberikan oleh pemgadilan dalam daerah hukum 

tempat tinggal orang yang akan melangsungkan pernikahan itu. 

Andai kata terjadi hal-hal yang tidak terduga, misalnya mereka yang 

belum mencapai umur 19 tahun bagi pria dan belum mencapai umur 16 tahun 

bagi wanita, karena pergaulan bebas sehingga wanita sudah hamil sebelum 

perkawinan. Dalam keadaan darurat seperti itu boleh menyimpang dengan 

meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk 
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oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita. Jika orang tua tidak 

ada lagi atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, dapat dilakukan oleh wali, 

atau orang yang memlihara atau keluarga sedarah dalam garis keturunan garis 

lurus keatas. 

Sebagaimana telah di kemukakan pada dasarnya ketentuan-ketentuan tidak 

berlaku bagi umat islam, oleh karena hukum Islam tidak melarang terjadinya 

perkawinan di bawah umur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Pada 

kenyataan dikalangan umat Islam jika terjadi hal-hal yang darurat perkawinan 

dilangsungkan saja oleh pihak keluarga kedua calon mempelai atau  salah satu 

pihak, yaitu dari pihak wanita, dengan memenuhi hukum perkawinan Islam yang 

dilaksanakan bersama petugas agama terutama petugas pencatatan nikah di 

tempat kediaman bersangkutan.
32

 

 

G. Penegakan Hukum 

Dalam penelitian ini penulis menetapkan beberapa variable-variable yakni 

tentang permohonan dispensasi nikah, bagaimana didalam suatu pengadilan 

seorang hakim menolak dan mengabulkan pengajuan permohonan dispensasi 

nikah.Penulis memilih meneliti permohonan dispensasi nikah karena sekilas 

melihat bahwa dilapangan pengajuan dispensasi nikah sering kali menjadi 

alternatif dimana ketika suatu pernikahan dibawah umur telah menjamur dimana-
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mana, dan itu prosesnya seakan-akan mudah untuk proses pengajuan sampai 

proses mengabulkan. 

Maka dalam hal tersebut terdapat beberapa permasalah dalam 

implementasinya terhadap penegakan hukum Undang-Undang No.1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan .Tingkat kenyataan sosial yakni menggunakan teori sosiologi 

hukum yang mana yang diteliti adalah masyarakat/keluarga dan menggunakan 

jenis penelitian kualitatif Studi kasus yang merupakan penelitian mendalam 

tentang individu, kelompok, masyarakat.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mendapatkan deskripsi yang utuh, serta menegakkan suatu undang-undang 

tentang perkawinan tersebut. 

Didalam penelitian yang dilakukan dalam tulisan ini, penulis 

menggunakan teori yang sekiranya dapat dijadikan sebagai media analisis dalam 

mengkaji persoalan yang didapatdalam penelitian ini.Adapun kerangka teori yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teori sosiologi hukum, teori penegakan 

hukum terlebih dahulu. 

Pengertian perkawinan dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dalam 

pasal 1 ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai 

suami istri tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.
33
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 Dispensi perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu (batasan umur) 

didalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai 

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang maha Esa.
34

 

 Selanjutnya dengan karakteristik yang mencolok dalam pembicaraan 

mengenai sosiologi penegakan hukum adalah bahwa penegakan hukum itu bukan 

merupakan suatu tidakan yang pasti, yaitu merapkan hukum terhadap suatu 

kejadian, yang dapat diibaratkan menarik garis lurus antara dua titik. Dalam ilmu 

hukum cara yang seperti itu disebut sebagai model mesin otomat dan pekerjaan 

menegakkan hukum menjadi aktifitas subsumsi otomat. Di sini hukum dilihat 

sebagai variable yang jelas dan pasti, karena memasukkan kompeksitas tersebut 

ke dalam pemahaman dan analisisnya, maka dalam sosiologi hukum, penegakan 

hukun itu tidak bersifat logis-universal, melainkan variabel.
35

 

 Penelitian terhadap penegakan hukum pada hakikatnya mencakup ruang 

lingkup yang luas sekali. Dikatakan luas sekali oleh karena penegakan hukum 

tersebut mencakup lembaga-lembaga yang menerapkannya (misalnya pengadilan, 

kejaksaan, kepolisian), pejabat-pejabat yang memegang peranan sebagai 

pelaksana atau penegak hukum (misalnya para hakim, jaksa, polisi) dan segi-segi 

administratif (seperti misalnya proses peradilan, pengusutan, penahanan dan 

seterusnya). Di samping itu hal ini sedikit banyaknya juga menyangkut 

penyelesaiaan segera di luar pengadilan (misalnya perumahan, perburuan, rapat-

rapat desa pada masyarakat hukum adat), batas-batas wewenang antara 
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pengadilan sipil dengan pengadilan  militer dan pengadilan agama dan seterusnya. 

Tentang pengadilan pengadilan banyak sekali hal-hal yang perlu ditelaah baik 

dari segi struktural maupun organisatoris. Segi lain yang perlu di teliti adalah para 

hakim dan keputusan-keputusan yang dihasilkan.
36

 

 Teori-teori lain yang berkaitan dengan penegakan hukum, antara lain bahwa 

dibenarkan oleh hukum secara fisik untuk mengatasi konflik, apabila jalan lain 

sudah buntu. Dalam teori Plato, Hegel, Hobbes, maupun Harold J adalah 

dikatakan bahwa hukum negaralah yang paling tinggi dari pada hukum lainnya, 

dan negara wajib menaatinya, jika secara sosiologis hukum itu sudah memenuhi 

rasa keadilan.
37

 

 Pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang abstrak. 

Ide abstrak itu berupa harapan akan suatu keadaan yang hendak dicapai oleh 

hukum. Sebagai contoh Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

menyebutkan bahwa batas maksimum laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun 

dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Usia 19 bagi laki-laki dan 16 bagi 

perempuan adalah usia yang dirasa cukup untuk memasuki jenjang pernikahan, 

baik dari segi psikologis maupun fisik.
38

 Dalam Undang-Undang tersebut agar 

Hakim menolak dan mengabulkan tidak sebatas hanya pertimbangan 

maslahahsaja akan tetapi juga dilihat dari pertimbangan lainnya termasuk 

pertimbangan dari segi penegakan hukum. 
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 Mewujudkan ide-ide hukum tidak cukup dengan membuat kaidah hukum saja. 

Negara sebagai penyelenggara hukum membentuk suatu badan atau organisasi 

yang bertugas menerapkan hukum, seperti Kementrian Hukum, dan HAM, 

kepolisian, kejaksaan, pengadilan,kepaniteraan, lembaga masyarakat dan lain-

lain. Badan-badan yang tampak berdiri sendiri-sendiri tersebut pada hakikatnya 

mengemban tugas yang sama, yaitu mengejutkan ide hukum dalam kehidupan 

bermasyarakat, dengan kata lain menegakkan hukum. Dapat dikatakan tanpa 

dibuat organisasi-organisasi tersebut hukum tidak dapat dijalankan. Oleh sebab 

itu sebagaimana disebutkan diawal, bahwa penegak hukum merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi efektif tidaknya hukum. Penegakan hukum itu sendiri 

merupakan penjumlahan dari beberapa institusi yang di dalamnya terdapat 

individu-individu. Institusi tersebut adalah Hakim, Jaksa, Polisi,dan Advokad. 

Dan sebagai lembaga yang bertanggung jawab efektif atau tidaknya hukum, di 

dalam internal mereka sendiri terdapat persoalan serius yang menyumbang 

terhadap tersendat-sendatnya penegakan hukum salah satunya adalah rendahnya 

kualitas penegak hukum, Tidak adanya komiten penegakan hukum terhadap 

penegakan hukum itu sendiri, serta kuatnya pengaruh dan intervensi politik dan 

kekuasaan di dalam dunia penegakan hukum.
39

 

 Pada hakikatnya tujuan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan apa 

yang dicapai untuk mewujudkan apa yang hendak di capai oleh hukum. Teguh 

Prasetyo, mengatakan bahwa tujuan hukum itu adalah mencapai kesemimbangan 

agar hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan masyarakat tidak terjadi 
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kekacauan. Selanjutnya menurut beliau bahwa tujuan hukum secara umum adalah 

untuk mencapai keadilan. Hal demikian dikatakan oleh Gustav Radbrugh 

sebagaimana dikutip Teguh Prasetyo,bahwa tujuan hukum mencapai tiga hal 

yakni, kepastian hukum, keadilan, dan daya guna.
40

 

 Landasan penegakan hukum yang dapat menjawab tuntutan masyarakat 

haruslah hukum yang responsif, jika tidak maka hukum akan kehilangan rohnya. 

Moral dan keadilan adalah merupakan rohnya hukum. Reformasi hukum haruslah 

melihat kembali pada tatanan moralitas yang hidup, tumbuh dan berkembang 

pada masyarakat. Suara-suara rakyat dari bawah haruslah sudah tiba waktuya 

untuk disahuti, dengan merumuskan dengan berbagai kebijakan yang dituangkan 

dalam produk pembangunan hukum.
41

 

 Sudah menjadi rahasia umum bahwa penegakan hukum di indonesia sangatlah 

memprihatinkan. Permasalahan penegakan hukum (law inforcement) senantiasa 

menjadi persoalan menarik bagi banyak pihak, terutama karena adanya 

ketimpangan interaksi dinamis antara aspek hukum dalam harapan atau Das 

sollen, dengan aspek penerapan hukum dalm kenyataan atau  Das sein.
42

 

 Maka dengan teori ini relevan untuk digunakan sebagai media analisis 

dalam penelitian ini dengan asusmsi bahwa pengajuan permohonan dispensasi 

nikah adalah suatu alternatif melakukan pernikahan dimana dengan 

memperhatikan yang termaktub dalam undang-undang tentang perkawinan 
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mengenai batasan usia nikah baik laki-laki maupun perempuan , tindakan tersebut 

berpengaruh terhadap konsep sosiologi hukum dan penegakan hukum yang di 

lakukan sebagaimana mestinya. 
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BAB III 

PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MAGETAN DALAM 

PERKARA DISPENSASI NIKAH 

A. Profil Pengadilan Agama Kabupaten Magetan 

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Magetan 

Pengadilan Agama Magetan telah ada secara defacto (kenyataan) sejak masa 

awal masuknya agama islam di pulau jawa, terutama setelah zaman kerajaan Demak 

sekitar tahun 1600 M. Pada saat itu di masyarakat telah timbul praktek 

kemasyarakatan yang sudah dipengaruhi oleh ajaran agama islam. Ketika masyarakat 

mengalami sengketa dan perselisihan, mereka bertahkim pada pemuka agama islam, 

demikian juga dengan masalah pernikahan, talak, cerai, rujuk , waris, hibah, wasiat 

dan lain-lain diselesaikan berdasarkaan syariat islam. 

Dengan adanya fakta yang demikian itulah, maka secara deyure (yuridis 

formil) pemerintah Belanda mengakui adanya praktek Pengadilan Agama di 

masyarakat Magetan, sehingga pada tahun 1882 Pemerintah Belanda mengeluarkan 

Statsblads 1882 yang mengakui berdirinya Pengadilan Agama Magetan, secara 

formil. 

Pada awal berdirinya, Pengadilan Agama Magetan Dipimpin oleh Raden 

Mochamad Sahid, seorang penghulu yang diangkat oleh Residen dengan persetujuan 

Raad van Justite (pada waktu itu, penghulu kabupaten Magetan secara otomatis 

menjadi Presiden Raad Agama (ketua Pengadilan Agama)). 

Sejarah Pengadilan Agama Magetan tentu tidak terlepas dari sejarah 

Kabupaten Magetan yaitu pada akhir masa kerajaan Majapahit banyak rakyat dan 
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kalangan keraton meninggalkan pusat kerajaan, dan pergi mengungsi ke Gunung 

Lawu dan daerah sekitar Magetan karena adanya serangan dari Kerajaan Islam 

Demak. Mereka bermukim di daerah Magetan dan sekitarnya, pada akhirnya Magetan 

termasuk daerah taklikkan Kerajaan Mataram.Mataram termasuk kerajaan Islam di 

Pulau Jawa, di Magetan dan sekitarnya banyak makam keluarga kerajaan Mataram. 

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dinyatakan bahwa “Kekuasaan 

kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang 

berada di bawahnya dalam Liingkungan Peradilan Umum,Lingkungan Peradilan 

Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, 

dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.Dengan dicantumkannya Peradilan Agama 

dalam konstitusi tersebut sudah tidak dapat diragukan lagi keberadaan Pengadilan 

Agama di Republik Indonesia sebagai salah satu Badan Kekuasaan Kehakiman. 

Sebagai pelaksanaan dari pasal 24 ayat (2) undang-undang dasar tersebut, 

lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman 

dimana dalam pasal 13 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa orgasinasi, 

administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya berada di 

bawah kekuasaan Mahkamah Agung, dan sejak saat itu Peradilan Agama berada 

dalam satu atap dalam lingkungan kekuasaan Mahkamah Agung.Perubahan besar 

telah terjadi pula pada lingkungan Peradilan Agama yaitu dengan lahirnya Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana ditegaskan kembali tentang pembinaan 

tehnis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Agama dilakukan 
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oleh Mahkamah Agung, tetapi yang tidak kalah pentingnya yaitu ditambahnya tugas 

dan wewenang Pengadilan Agama yaitu dapat mengadili perkara Zakat, Infaq, dan 

Ekonomi Syari’ah. Untuk adanya pengaturan yang lebih konprehensif terutama 

tentang pengaturan pengawasan hakim dan sebagainya maka undang-undang nomor 4 

tahun 2004 teleh diganti dengan undang-undang nomor 48 tahun 2009.  Sedangkan 

untuk Pengadilan Agama, undang-undang nomor 7 tahun 1989 telah diubah untuk 

kedua kalinya yaitu dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 yang dimaksudkan 

untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu 

agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan 

paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim.  

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat 

pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan 

Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama 

dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai 

Pengadilan Negara Tertinggi. 

Pengadilan Agama Magetan merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya. Pengadilan Agama Magetan terletak di Jalan Raya Magetan-

Maospati KM. 06, MAGETAN 63391 dengan Nomor Telpon  yang mempunyai 

yurisdiksi 235 Kelurahan/Desa dari 18 kecamatan, dengan luas wilayah 688,85 Km² 

dan jumlah penduduk 620.146 jiwa.Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Magetan 

berdiri diatas tanah seluas 1.539 M2 dengan gedung permanent ukuran 250 M2.Dan 
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diresmikan tanggal 11 januari 2012 dengan disahkan oleh DR. H. Harifin A. Tumpa, 

SH.MH. 

Pada periode sekarang ini pucuk kepemimpinan Pengadilan Agama Magetan 

yang diketuai oleh Bpk. Drs. H. Achmad Nurul Huda, M.H. dengan wakil ketuanya 

adalah Bapak Drs. Faiq, M.H. dan Panitera di jabat oleh Bapak  H. Suratno, S.H dengan 

Sekretaris dijabat oleh Bapak  Khoirudin, S.H. 

 

2. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Magetan 

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dinyatakan bahwa “Kekuasaan 

kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang 

berada di bawahnya dalam Liingkungan Peradilan Umum,Lingkungan Peradilan 

Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, 

dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.Dengan dicantumkannya Peradilan Agama 

dalam konstitusi tersebut sudah tidak dapat diragukan lagi keberadaan Pengadilan 

Agama di Republik Indonesia sebagai salah satu Badan Kekuasaan Kehakiman. 

Sebagai pelaksanaan dari pasal 24 ayat (2) undang-undang dasar tersebut, 

lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman 

dimana dalam pasal 13 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa orgasinasi, 

administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya berada di 

bawah kekuasaan Mahkamah Agung, dan sejak saat itu Peradilan Agama berada 

dalam satu atap dalam lingkungan kekuasaan Mahkamah Agung.Perubahan besar 

telah terjadi pula pada lingkungan Peradilan Agama yaitu dengan lahirnya Undang-
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undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana ditegaskan kembali tentang pembinaan 

tehnis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Agama dilakukan 

oleh Mahkamah Agung, tetapi yang tidak kalah pentingnya yaitu ditambahnya tugas 

dan wewenang Pengadilan Agama yaitu dapat mengadili perkara Zakat, Infaq, dan 

Ekonomi Syari’ah. Untuk adanya pengaturan yang lebih konprehensif terutama 

tentang pengaturan pengawasan hakim dan sebagainya maka undang-undang nomor 4 

tahun 2004 telah diganti dengan undang-undang nomor 48 tahun 2009.  Sedangkan 

untuk Pengadilan Agama, undang-undang nomor 7 tahun 1989 telah diubah untuk 

kedua kalinya yaitu dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 yang dimaksudkan 

untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu 

agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan 

paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim.  

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat 

pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan 

Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama 

dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai 

Pengadilan Negara Tertinggi. 

Pengadilan Agama Magetan merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya. Pengadilan Agama Magetan terletak di Jalan Raya Magetan-

Maospati KM. 06, MAGETAN 63391 dengan Nomor Telpon  yang mempunyai 
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yurisdiksi 235 Kelurahan/Desa dari 18 kecamatan, dengan luas wilayah 688,85 Km² 

dan jumlah penduduk 620.146 jiwa.Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Madiun 

berdiri diatas tanah seluas 1.539 M2 dengan gedung permanent ukuran 250 M2.Dan 

diresmikan tanggal 11 januari 2012 dengan disahkan oleh DR. H. Harifin A. Tumpa, 

SH.MH. 

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor: 

KMA/004/SK/II/1992 tanggal 24 Pebruari 1992 tentang Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. 

Pengadilan Agama Magetan mempunyai bagan struktur organisasi sebagai berikut: 

3. Struktur Organisasi di Pengadilan Agama Magetan, adalah sebagai 

berikut: 

Ketua   : Drs. H Achmad Nurul Huda, M.H. 

Wakil Ketua  : Drs. Faiq , M.H. 

Hakim  1. H. Wasidi, S. H. 

2. Drs. Basyirun,MH. 

3. Hj. Nurul Chudaifah,S.Ag.,M.Hum 

4. Drs. Ahmad Ashuri 

5. Titik Nurhayati,S.Ag, M.H. 

Panitera 

Wakil Panitera  

Panmud Permohonan 

 

: H. Suratno,S.H. 

: Dra. Hj. Sri Puji Rohmiatun 

: 1. (Plt) Sri Hartati E.R, S.Ag 

  2. Najwa Fatta, S.Sos. 
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Panmud Gugatan 

 

 

Panmud Hukum 

 

Panitera Pengganti 

 

 

 

 

 

Jurusita / Jurusita Pengganti 

: 1. Hj. Siti Marfu’ah, S.H 

  2. Hj. Amin Suprapti 

  3. Isa Anshori, S.H 

: 1. –  

  2. Ahmad Hamim A, A.Md 

:  1. Siti Romlah,S.H 

   2. Sri Hartati E.R, S.Ag 

   3. Agus Pambudi,S.H 

   4. Rahmad Pujiraharja,S.H 

   5. Subban Kafrowi, S.Ag 

   6. Sri Rahayu Wilujeng, S.H 

:  1. Rahmad Pujiraharja,S.H 

   2. Ria Eko Wahyudi,S.H 

   3. Amron Nasrul Huda, S.H, M.Hum 

   4. Antoni Windika,S.H. 

   5. Ipuk Rindiastuti, S.Kom 

   6. Sri Rahayu Wilujeng, S.H 

   7. Subban Kafrowi, S.Ag 

Sekretaris 

Kasubbag Kepegawaian 

Organisasi dan Tata Laksana 

: Khoirudin,S.H. 

: 1. Amron Nasrul Huda, S.H, M.Hum 

  2. Tirto Negoro 

Kasubbag Umum dan : 1. Ria Eko Wahyudi,S.H 
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Keuangan 

 

 

 

Kasubbag Perencanaan TI dan 

Pelaporan 

  2. Suwardi  

  3. Arie Triawan, S.Kom 

  4. Miftahul Huda 

  5. Aris Kusbandono 

  6. Suhartopo 

 

: 1. Antoni Windika, S.H 

  2. Ipuk Rindiastuti, S. Kom 

 

4. Jumlah Perkara Per Tahun Di Pengadilan Agama Magetan 

Adapun dengan data yang ada di rekapan bagian wilayah kepaniteraan dengan 

tahun 2013-2016 yaitu pada tahun 2013 perkara permohonan Dispensasi Nikah yang 

masuk berjumlah 62 dan yang putus 66 perkara, pada tahun 2014 permohonan 

Dispensasi Nikah yang masuk berjumlah 68 dan yang putus 64, pada tahun 2015 

permohonan Dispensasi Nikah yang masuk berjumlah 68 dan yang putus 68.
43

 

B. Proses Pengajuan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Magetan 

Dispensasi nikah diperlukan bagi calon pengantin pria yang belum berumur 

19 tahun dan calon pengantin wanita belum berumur 16 tahun. Sebagaimana 

ditentukan dalam undang-undang:Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria 

mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (Undang-

Undang No.1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) Tentang Perkawinan). Dalam hal 
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penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada 

pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun 

pihak wanita(Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (2) Tentang 

Perkawinan) 

Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan, dan berkeyakinan, 

bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, 

maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu 

penetapan.Dalam hal permohonan dispensasi perkawinan ini harus dari orang tua atau 

wali calon pengantin, jadi bukan calon pengantin itu seperti pada permononan izin 

kawin bagi yang belum berumur. 

Mekanisme proses pengajuan perkara dispensasi nikah sama dengan 

mekanisme pengajuan perkara gugatan. Adapun mekanisme proses pengajuan 

dispensasi nikah, yaitu: 

Pertama: Sebelum pemohon mengajukan permohonannya, pemohon ke prameja 

terlebih dahulu untuk memperoleh penjelasan tentang bagaimana cara berperkara, 

cara membuat surat permohonan, dan diprameja pemohon dapat minta tolong untuk 

dibuatkan surat permohonan. 

Kedua: Surat permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani diajukan pada sub 

kepaniteraan permohonan, pemohon menghadap pada meja pertama yang akan 

menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menuliskanya pada surat kuasa untuk 

membayar (SKUM). 
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Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk 

menyelesaikan perkara tersebut, yang berdasarkan pasal 193 R.Bg atau pasal 182 ayat 

(1) HIR atau pasal 90 ayat (1) UUPA. 

Ketiga: Pemohon kemudian menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat 

permohonan dan SKUM. Kasir kemudian menerima uang tersebut dan mencatat 

dalam jurnal biaya perkara, menandatangani dan memberi nomor perkara serta tanda 

lunas pada SKUM, dan mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada 

Pemohon. 

Keempat: Pemohon kemudian menghadap pada Meja II dengan menyerahkan surat 

permohonan dan SKUM yang telah dibayar. 

Proses penyelesaian perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan 

Agama, Ketua Majelis Hakim setelah menerima berkas perkara, bersama-sama hakim 

anggotanya mempelajari berkas perkara. Kemudian menetapkan hari dan tanggal 

serta jam kapan perkara itu disidangkan serta memerintahkan agar para pihak 

dipanggil untuk datang menghadap pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan. 

Kepada para pihak diberitahukan pula bahwa mereka dapat mempersiapkan bukti-

bukti yang diajukan dalam persidangan.Namun, biasanya bukti-bukti sudah dititipkan 

kepada panitera sebelum persidangan. 

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua 

Majelis, maka para pihak berperkara dipanggil ke ruang persidangan.Kemudian ketua 

majelis berusaha menasehati pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon 

dengan memberikan penjelasan tentang sebab akibatnya apabila pernikahan 

dilakukan belum cukup umur dan agar menunda pernikahannya. Bila tidak berhasil 
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dengan nasehat-nasehatnya, kemudian ketua majelis membacakan surat permohonan 

pemohon yang telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan agama.Selanjutnya ketua 

majelis memulai pemeriksaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada 

pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon secara bergantian. Kemudian 

Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan bukti surat, dan pemohon menyerahkan 

bukti surat: 

Foto copy surat kelahiran atas nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh kepala 

desa atau kelurahan, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.Surat pemberitahuan 

penolakan melangsungkan pernikahan Model N-9 yang dikeluarkan oleh Kantor 

Urusan Agama. Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang disekors untuk 

musyawarah.Pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon diperintahkan ke luar 

dari ruang persidangan.Setelah musyawarah selesai, skors dicabut dan pemohon 

dipanggil kembali masuk ke ruang persidangan, kemudian dibacakan penetapan.
44

 

C. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Dan Mengabulkan 

Serta Menetapkan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama 

Magetan 

Dispensasi nikah merupakan suatu alternatif  jika batas usia para pihak belum 

mencapai yang di inginkan Undang-Undang yaitu 16 tahun untuk usia wanita dan 19 

tahun untuk usia laki-laki. Dalam hal ini dispensasi nikah termasuk perkara 

permohonan yang diajukan di Pengadilan Agama atau pejabat terkait, tapi yang 

paling berwenang adalah Pengadilan Agama.  
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Berkaitan dengan kewenangan maka hal ini selalu berkaitan erat dengan 

kewenangan sebuah lembaga peradilan. Sehingga pada saat mengajukan gugatan atau 

permohonan harus diperhatikan oleh calon penggugat ataupun pemohon, bahwa 

gugatan atau permohonan yang diajukan kepada pengadilan tersebut berwenang 

untuk menangani perkara tersebut, sehingga tidak akan merugikan pihak penggugat 

ataupun pemohon. 

Hukum acara peradilan di Indonesia mengenal dua bentuk kekuasaan 

(kewenangan), yakni kekuasaan absolut (absolute competencie) dan relatif (relative 

competencie). 

a. Kompetensi Absolut 

Kompetensi absolut adalah kewenangan yang menyangkut masalah kekuasaan 

antara badan-badan peradilan dilihat dari segi macamnya pengadilan, menyangkut 

pemberian kekuasaan untuk mengadili dalam bahasa Belanda disebut “attribute ban 

rechtsmacht”, sesuai peran dan fungsi peradilan (Peradilan Agama misalnya) harus 

menyatakan tidak berwenanang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang bukan 

menjadi kewenangannyam tidak tergantung pada ada atau tidak adanya eksepsi dari 

tergugat, dan hal ini dapat dilaksanakan pada awal pemeriksaan. 

Ruang lingkup kewenangan absolut  Pengadilan Agama untuk memeriksa, 

memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang 

yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf,  zakat, 

infaq,  shodaqah dan ekonomi syari’ah ynag dilakukan berdasarkan hukum Islam. 

Sehingga apabila dalam perkara-perkara tersebut dilakukan oleh orang yang tidak 

beragama Islam dan tidak dengan landasan hukum Islam, maka perkara tersebut 
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secara absolut tidak menjadi kewenangan Peradilan Agama, akan tetapi menjadi 

kewenangan peradilan umum. 

b. Kompetensi Relatif 

Kompetensi Relatif merupakan kewenangan yang mengatur tentang 

pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan yang serupa tegantung pada 

tempat tinggal tergugat, kekuasaan ini sering dikenal dengan istilah “actor sequator 

forum rei” yaitu bahwa pengadilan yang berwenang dimana tergugat bertempat 

tinggal. Khusus perkara cerai gugat pada lingkungan Peradilan Agama yang diajukan 

oleh pihak istri, maka gugatan tersebut diajukan di tempat tinggal penggugat (istri). 

Tempat tinggal berbeda dengan tempat kediaman. Tempat tinggal seorang adalah 

tempat dimana seseorang menempatkan pusat kediamannya, lebih tepat dikatakan 

bahwa tempat tinggal seseorang dapat dilihat dari kartu penduduknya. Sedangkan 

kediaman adalah dimana seorang berdiam untuk sementara waktu pada tempat 

tertentu. 

Menurut hukum acara perdata umum yang diatur dalam HIR Pasal 118 dan Rbg Pasal 

142, kompetensi relatif titik tekannya adalah berkaitan dengan wilayah hukum suatu 

gugatan atau permohonan diajukan bukan pada tempat tinggal tergugat, maka 

pengadilan tanpa harus menunggu eksepsi yang diajukan tergugat berwenang untuk 

menolaknya. Setiap peradilan berwenang untuk memeriksa perkara-perkara dalam hal 

wilayah hukumnya meliputi : 

a) Tempat berdomisili (bertempat tinggal). 

b) Di mana salah satu pihak tergugat bertempat tinggal. 

c) Di mana tergugat utama (hoofschul denaar) bertempat tinggal. 
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d) Di mana penggugat bertempat tinggal, dalam hal tergugat tidak mempunyai tempat 

tinggal dan tidak diketahui dimana keberadaannya atau tergugat tidak dikenal. 

e) Di mana benda tak bergerak (onroerend goed) berada. 

f) Dalam hal ada pilihan tempat tinggal secara tertulis dalam akta bila penggugat  mau 

di tempat pilihan tersebut. 

g) Jika pihak tergugat pada hari sidang pertama pengadilan menawarkan hak eksepsi 

kepada tergugat, namun tidak digunakan, atau tergugat mengajukan eksespsi tetapi 

ditolak oleh pengadilan, maka pengadilan tetap melanjutkan persidangan. 

dispensasi nikah itu bisa diajukan oleh wali atau orang tua pihak yang belum 

mencukupi usia nikah. Permohonan dispensasi nikah tidak bisa diajukan oleh pihak 

atau anak yang belum cukup umur karena mereka masih dalam perwalian.
45

 

Dasar hukum Hakim Pengadilan Agama antara menolak dan mengabulkan 

permohonan dispensasi nikah dengan memakai salah satu dasar yaitu menimbang 

antara maslahah dan mafsadahnya. Memang lebih banyaknya Hakim menggunakan 

kaidah fiqh dan selain itu jarang sekali Hakim menggunakan dasar hukum selain 

kaidah fiqh, karena sekali lagi perkara Dispensasi Nikah adalah perkara permohonan. 

Dalam kaidah Fiqih menyebutkan sebagai berikut: 

 َدْرُء ْا َمفَا ِسِد ُ  ََدُم َع َى َ ْ ِب اْ َمَصا ِح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik 

kemaslahatan 
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Menurut Bapak Basyirun selaku Hakim pengadilan Agama Magetan : 

Jadi pada intinya Dispensasi Nikah menurut pandangan para Majelis Hakim yaitu 

disini memang berbicra kewenangan pengadilan, cuman adakala kewengan itu 

berlandaskan pelayanan masyarakat, memberikan perlindungan Hukum terhadap 

masyarakat, dan menegakkan Hukum di tengah-tengah masyarakat. Dan untuk itu 

maka Pengadilan Agama yang lebih berwenang untuk memberikan izin 

melangsungkan pernikahan di setiap daerah masing-masing. Kalau di terimanya 

perkara itu karena memang kami berwenang, ada perkara yang memang itu 

wewenang Pengadilan Agama terus kita periksa, kita teliti, dalam pertimbangannya 

itu seperti ini, apakah alasan-alasan memohon dispensasi nikah menyangkut tentang 

maslahat kalau dinikahkan, apakah terlalu muda bagi orang yang dinikahkan tersebut, 

apakah orang tersebut sudah bekerja, ada juga orang yang usianya belum cukup tapi 

fisiknya sudah cukup, sudah matang pendidikannya, maka itu menjadi pertimbangan 

pemohon dispensasi nikah. 

 

 Dalam pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan 

ayat 1 mengenai batas usia minimal untuk menikah dapat diminta dispensasi pada 

pengadilan agama atau pejabat lain yang diajukan oleh kedua orang tua pihak laki-

laki maupun pihak perempuan. Dalam Kompilasi Hukum Islalm pasal 15 ayat 1 

menyatakan bahwa : 

“untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan 
oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 

Undang-Undang nomer 1 Tahun 1974 yakni pihak pria sekurang-kurangnya berumur 

19 tahun dan pihak wanita sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”. 
 

Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan 

bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, 

maka Pengadilan Agama memberikan Dispensasi Nikah dengan suatu penetapan. 
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D. Faktor-Faktor Masyarakat Mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah Di 

Pengadilan Agama Magetan 

Pengadilan Agama Magetan merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan 

kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam, yang bertugas 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan 

Pancasila dengan tugas pokok menerima memeriksa dan mengadili serta 

menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan.  

 Pengadilan Agama Magetan merupakan pengadilan tingkat pertama bertugas 

dan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat 

pertama, antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, 

wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sodakoh, dan ekonomi syari’ah. 

Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Magetan termasuk yang 

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

yang diajukan di Pengadilan Agama Magetan belum terlalu beragam, perkara umunya 

yang di ajukan oleh masyarakat Magetan berkisar pada perkara perkawinan yang 

salah satunya adalah Dispensasi Nikah. 

Faktor-faktor Dispensasi Nikah yang di ajukan di Pengadilan Agama Magetan 

dari hasil wawancara Bapak Drs.Faiq M.H : 

Dispensasi nikah adalah izin pernikahan yang diajukan di Pengadilan Agama karena 

belum cukup usia sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Adapun batasan 

yang termaktub dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu wanita 16 tahun dan pria 19 

tahun. 
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Tujuannya ya itu, untuk melegalkan perkawinan para pihak untuk meanjutkan 

perkawinan yang belum cukup umur dan di akui negara. 

Hakim ketika memproses permohonan pengajuan Dispensasi Nikah yaitu bersifat 

pasif dan aktif bagi pemohon. 

sesuai dengan hukum acara persidangan, kalau perkara permohonan proses 

pemeriksaannya setelah permohonan tidak ada jawab jinawab tapi langsung 

pembuktian, dan setelah itu putusan. 

Kalau kendala dari pihak Pengadilan Agama sendiri tidak ada, cuman seringkali 

kendala dari pihak pemohon. 

Lama dan tidaknya tergantung pihak pemohonnya, ya kalau pemohon sudah siap 

dengan alat buktinya dalam satu sidang sudah bisa selesai setelah putusan satu 

minggu penetapan tersebut sudah keluar, kalau di hitung satu bulan sudah selesai. 

Dispensasi nikah itu bisa di ajukan dengan persetujuan orang tua, jadi yang 

mengajukan itu adalah walinya, bukan pihak secara langsung tanpa sepengetahuan 

walinya 

Faktor-faktor meningkatnya dispensasi nikah adalah faktor ekonomi, orang tua takut 

si anak tidak laku menikah karena tipikal orang dulu, kemauan dari anak sendiri, dan 

kemudian yang lebih adalah pengajuan dispensasi nikah karena faktor hamil akibat 

pergaulan bebas.
46

 

Jadi menurut Bapak Faiq, orang megajukan permohonan dispensasi nikah 

tersebut dengan adanya faktor-faktor yang sifatnya mengharuskan untuk melanjutkan 

pernikahan, bahkan ada juga masih di pengaruhi oleh hukum adat yang telah 

berdahulu bahwasanya seorang perempuan yang sudah usia bahkan melebihi usia 

maka harus di nikahkan, karena kawatir untuk tidak laku menikah, yaitu bagi anak 

perempuan. Oleh karena itu, setiaknya menjadi pemahaman bagi masyarakat tentang 

faktor-faktor meningkatnya Dispensasi Nikah.
47
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Sedangkan menurut bapak Drs. Basyirun,MH yaitu salah satu hakim di Pengadilan 

Agama magetan
48

 : 

Memberikan keringanan bagi anak yang akan di nikahkan untuk melanjutkan 

pernikahan. Ya itu semestinya anak kalau belum mencapai umur dalam pernikahan, 

anak di beri keringanan, kemudahan, di berikan izin untuk nikah karena ada sesuatu 

hal. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  Tentang Perkawinan yang diantaranya ada 

dispensasi nikah. 

Tujuannya ya adal hal-hal mendesak yang harus di lakukan, seseorang yang sudah 

terlanjur hamil, kalau nanti takut tidak segera di nikahkan nanti perlindungan dari 

anaknya , dan anak-anaknya siapa ini kalau sudah lahir tapi tanpa di ketahui orangtua 

yang jelas, karena terhalang oleh undang-undang itu. Jadi, tujuannya untuk 

memberikan hokum terhadap masyarakat. 

Kalau di terimanya perkara itu karena memang kami berwenang, ada perkara yang 

memang itu wewenang Pengadilan Agama terus kita periksa, kita teliti, dalam 

pertimbangannya itu seperti ini, apakah alasan-alasan memohon dispensasi nikah 

menyangkut tentang maslahat kalau dinikahkan, apakah terlalu muda bagi orang yang 

dinikahkan tersebut, apakah orang tersebut sudah bekerja, ada juga orang yang 

usianya belum cukup tapi fisiknya sudah cukup, sudah matang pendidikannya, maka 

itu menjadi pertimbangan pemohon dispensasi nikah. 

Ya pemohonnya, perwaliannya, pelakunya, calon pasangannya, kemudian syarat-

syaratnya juga diperiksa. Tentang kemungkinan-kemungkinan apakah seseorang yang 

dimintai dispensasi nikah itu bisa melanjutkan pernikahan dengan cara yang baik, 

termasuk kita periksa di kegiatan atau aktivitas setiap harinya. 

Ada, karena misalnya ada unsur  paksaan, minta itu karena hasil di gerebek sehingga 

yang minta juga setengah hati, karena ada unsur paksaan. 

Kalau perkara dispensasi nikah itu kan perkara voluntair, jadi banyak-banyaknya 

sidang sederhana, sidang sederhana itu satu kali sidang, maksimal juga dua kali, 

pokoknya se-efisien mungkin,sesederhana mungkin,dan tidak perlu terbelit-belit. Itu 

pedomannya kalau berapa-berapanya tidak ada. Tapi ini yang menjadi catatan karena 

tidak ada mediasi, tidak ada perdamaian, jadi ada proses yang tidak dilakukan. Ada 

perkara pemohon dispensasi nikah ringan dan berat. Bahkan kalau dimungkinkan, 

satu kali sidang sudah diputus ya bisa. Bahkan tergantung kepentingan pengadilan 

atau kepentingan pihak pemohon. 

Mendaftar, dengan identitas sesaui persyaratan, kemudian walinya mendaftar, akta 

kelahiran, ijasah juga apakah mempunyai intelektual cukup. 

                                                           
48

Lihat transkrip wawancara nomor 02/W/07/VI/2017 



 

55 

 

Alasannya ya karena mendesak, karena melanggar syari’at Islam, takut berkelanjutan 
berbuat dosa, itu yang rata-rata yang digunakan, atau terlanjur hamil, sudah terlalu 

tidak bias di pisahkan. 

 

 Jadi menurut Bapak Basyirun yaitu faktor-faktor meningkatnya Dispensasi 

Nikah yaitu lebih condong dari segi penegak syariat, dengan melihat syariat Islam 

maka itu menjadi alasan yang di gunakan untuk meminta pemohon untuk memberi 

kebijakan di persidangan. 
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BAB IV 

ANALISIS PENGAJUAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI 

PENGADILAN AGAMA MAGETAN DI TINJAU TEORI PENEGAKAN 

HUKUM 

A. Analisa Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Dan Mengabulkan 

Serta Menetapkan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama 

Magetan 

Hakim mempunyai wewenang memutus segala perkara dalam kapasitas 

kewenangan, di tangan hakimlah semua perkara yang menjadi persengketaan diputus, 

sehingga semua ketidakadilan kiranya dapat dihilangkan, masyarakat serta bangsa 

Indonesia menaruh harapan yang sangat besar terhadap semua Hakim yang berada di 

lembaga peradilan juga mewujudkan kehidupan masyarakat yang tentram, sejahtera 

dan berkeadilan. 

Pengadilan Agama adalah merupakan lembaga yang berasakan personalitas 

keIsalam, yang mana keputusan maupun dasar hukumnya disamping berdasarkan 

Undang-Undang juga berdasarkan hukum Islam. Hakim Pengadilan Agama dalam 

kapasitasnya sebagai pejabat yang mempunyai wewenang untuk mengadili perkara 

dalam menjatuhkan penetapan maupun putusan adalah memakai pertimbangan dan 

dasar hukum, baik Undang-Undang maupun pendapat ulama, al-Qur’an maupun 

Hadist nabi yang sesuai dengan duduk perkara yang telah diajukan agar tidak 

merugikan para pihak berperkara.
49
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Seorang Hakim dalam mempertimbangkan dasar hukum yang akan dipakai 

untuk menetapkan suatu perkara tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang 

atau hukum Islam. Seorang Hakim juga harus mengetahui dasar hukum apa saja yang 

digunakan di Pengadilan Agama dalam menetapkan suatu perkara.
50

 

Dalam menetapkan perkara permohonan izin Dispensasi Nikah ini Majelis 

Hakim menggunakan dua dasar hukum untuk mempertimbangkan hukumnya yaitu 

berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang 

No. 35Tahun 2014Tentang Perlindungan Anak. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan bab III, Undang-Undang No. 1 Tahun 

1974 tentang perkawinan adalah merupakan salah satu sumber dasar hukum dari 

berbagai peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam Pengadilan Agama, 

akan tetapi tidak dengan Undang-Undang No. 35Tahun 2014Tentang Perlindungan 

Anak. Majelis Hakim boleh saja menggunakan Undang-Undang 35Tahun 

2014Tentang Perlindungan Anak dalam menetapkan suatu perkara sebagai penguat 

atau pendukung, seperti dalam perkara pemohon izin Dispensasi Nikah, akan tetapi 

Majelis Hakim juga harus melihat terlebih dahulu keadaan pemohon seperti dalam 

perkara meminta Dispensasi Nikah di pengadilan Agama Magetan.
51

 

Dalam perkara permohonan izin Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama 

Magetan pada perkawinan hamil di luar nikah ini menggunakan Undang-Undang No. 

35 Tahun 2014 dalam pasal 1 ayat (1) sabagai dasar utama dalam menerapkan 

perkara, sehingga Majelis Hakim menghasilkan penetapan antara menolak dan 
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mengabulkan permohonan tersebut, padahal dalam Undang-Undang No.1 Tahun 

1974 pasal 7 ayat 2 telah disebutkan bahwa dalam penyimpangan terhadap ayat 1 

pasal ini dapat meminta Dispensasi Nikah kepada pengadilan atau pejabat lain yang 

ditunjuk oleh kedua orang pihak pria maupun wanita, selain itu kalaupun anak 

pemohon telah hamil dulu yang menjadikan nantinya kelahiran anak tidak terjadi hal 

yang dimungkinkan, maka dalam perkara ini Hakim menggunakan Undang-Undang 

No. 35 Tahun 2014 dalam pasal 1 ayat (1) tentang Perlindungan Anak. Yang 

berbunyi: ”Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Sebagai dasar hukum dalam 

memutuskan perkara. 

Ada juga kalanya seorang Hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan 

hukum yaitu perkara dispensasi nikah yaitu dengan kaidah fiqh sebagai berikut : 

 

 َدْرُء ْا َمفَا ِسِد ُ  ََدُم َع َى َ ْ ِب اْ َمَصا ِح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik 

kemaslahatan 

Untuk itu sangat relevan sekali sebagai Pengadilan Agama menggunakan 

dasar hukum yang telah di terangkan di atas, perkara Dispensasi Nikah di pengadilan 

Agama Magetan ada banyak faktor, akan tetapi yang lebih dominan adalah izin 

mengajukan Dispensasi Nikah dengan alasan hamil di luar nikah akibat pergaulan 

bebas.  
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Berdasarkan teori penegakan hukumdilihat dari pertimbangan hukum, Hakim 

dalam memutus perkara permohonan Dispensasi Nikah dapat dijelaskan sebagai 

berikut, kalau menggunakan pisau analisis penegak hukum yaitu meliputi hukum 

yang berlaku tentang Dispensasi Nikah, penegak hukumnya, sarana prasarananya, 

masyarakatnya sendiri, kemudian budaya masyarakat. untuk itu penulis menganalisis 

apa dasar pertimbangan hukum Hakim menolak dan mengabulkan permohonan 

Dispensasi Nikah. 

Hukum yang berlaku terkait Dispensasi Nikah yaitu Dalam Pasal 7 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa 

“perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) 

tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”. Pasal 7 ayat (2) 

menyebutkan “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta 

dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua 

pihak pria atau pihak wanita”. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak dalam pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “anak adalah seorang yang 

belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 

kandungan”. Pasal 14 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa setiap anak 

berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan 

hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik 

bagi anak dan merupakan kepentingan terakhir, dan menurut Pasal 26 menjelaskan 

bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, 

mendidik dan melindungi anak, menumbuhkembangkankan anak sesuai dengan 

kemampuan bakat dan minat, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. 
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Berdasarkan data Pengadilan Agama Magetan pada Tahun 2013 terdapat 62 

perkara, Tahun 2014 terdapat 68 perkara, Tahun 2015 terdapat 68 perkarayang 

mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Magetan.
52

 

Dispensasi NikahDi dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 

1974 pasal 6 ayat (2) mengenai syarat-syarat perkawinan yang berbunyi “untuk 

melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) 

tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Kemudian dalam pasal 7 ayat (1) 

“perkawinan hanya di izinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) 

tahun dan pihak wanita mencapai usia 16 (enam belas) tahun”. Pasal 7 ayat (2) 

“dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi 

kepada Pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria 

maupun pihak wanita”. Pada pasal 47 ayat (1) “anak yang belum mencapaiumur 18 

(delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah 

kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaan mereka”. 

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 15 ayat (1) yang 

berbunyi “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh 

dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam 

pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya 

berumur 19(Sembilan belas) tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 

(enam belas) tahun”. Dan pada ayat (2) “bagi calon mempelai yang belum berumur 

21 (dua Puluh satu) tahun harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 

(2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974. Pasal 98ayat (1) KHI “batas usia anak 
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yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang 

anak tersebut tidak bercacatfisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan 

perkawinan” 

Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Magetan Bahwa dalam Undang-

Undang Perkawinan telah mengatur masalah batas umur seseorang dapat 

melangsungkan perkawinan yaitu untuk pria berumur 19 (sembilan belas)tahun dan 

pihak wanita 16 (enam belas) tahun, akan tetapi bila terjadi penyimpangan terhadap 

ketentuan usia kawin tersebut dapat dimintakan oleh kedua orang tua pihak pria 

maupun pihak wanita untuk mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan. 

Pengadilan Agama Magetan juga berwenang membuat penetapan asal usul 

seorang anak dan penetapan pengangkatan anak, adopsi berdasarkan hukum Islam; 

gugatan/permohonan pengakuan anak, gugatan nafkah anak, isbat nikah dalam rangka 

untuk mengurus akta kelahiran anak dll. Itu diantara kewenangan Pengadilan Agama 

yang ada keterkaitannya dengan Undang-undang Perlindungan Anak.
53

Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014Pasal 4 Perlindungan Anak “pengangkatan anak dapat 

dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat 

kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan”. 

Sedangkan menghindari kemadharatan(kerusakan) lebih diutamakan daripada 

menarik kemaslahatan (kebaikan) sesuai dengan kaidah fiqhiyah : 

 

 َدْرُء ْا َمفَا ِسِد ُ  ََدُم َع َى َ ْ ِب اْ َمَصا ِح
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Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik 

kemaslahatan 

Kemudian kalau dilihat dari segi sarana prasarana terjadinya peningkatan 

permohonan dispensasi nikah Termasuk juga dikabulkannya permohonan 

dispensasidi Pengadilan Agama Magetan maka terpenuhi atau tidaknya Hakim 

mengabulkan permohonan Dispensasi Nikah melihat sisi lain mempertimbangkan 

pada perlindungan terhadap anak yang akan dilahirkan serta kondisi psikologis baik 

kedua mempelai maupun keluarga secara keseluruhan.Apabila melihat ketentuan 

Pasal 26 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak dengan tegas melarang terjadinya pernikahan anak di bawah umur yang belum 

mencapai usia 18 tahun, begitu juga batasan usia nikah dalam Pasal 7 ayat (1) UU 

Nomor 1 Tahun 1974. Namun, pada saat yang sama Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan di dalamnya juga memperbolehkan seseorang untuk 

mengajukan permohonan dispensasi Kawin. Sepintas ada kontradiksi antara Undang-

Undang Perlindungan Anak dengan Undang-Undang Perkawinan perihal perkawinan 

anak di bawah umur. Untuk itu, adanya kontradiksi pasal-pasal dari kedua Undang-

Undang tersebut dibutuhkan ketelitian yang mendalam dalam mencari titik temu 

dalam penyelesaian dispensasi nikah khususnya untuk kasus hamil di luar 

nikah.Melihat hal demikian, pada intinya Undang-Undang Perlindungan Anak tetap 

dapat dijadikan sebagai bahan dalam memutuskan perkara yang berkaiatan dengan 

usia pernikahan, namun tetap saja tidak dapat menutup kemungkinanterjadinya 

dispensasi nikah yang juga memiliki sandaran yuridis dalam perundang-undangan. 



 

63 

 

Yang harus diperhatikan khususnya bagi masyarakat sendiri yaitu aturan  

Sebagaimana pendapat Hakim dan diskresi hakim antara menolak dan mengabulkan 

terkait pengajuan dispensasi nikah. Hari ini dalam pandangan masyarakat justru 

proses Pengadilan Agama tentang pengajuan dispensasi nikah begitu mudah, seolah-

olah Hakim di Pengadilan Agama mudah untuk mengabulkannya tanpa ada unsur 

pertimbangan apapun, dan yang menjadi landasan hanya maslahahnya saja. 

Kemudian terlepas dari itu tugas, pokok, dan fungsi hakim di Pengadilan Agama 

bertujuan untuk memberi keringanan, perlindungan hukum, mempermudah, serta 

melakukan pembekalan terhadap generasi ke generasi misalnya dalam hal mental 

untuk suatu amunisi atau pengarahan yang dibawa nanti ketika pernikahan berlansung 

dan menyerahkan hidupnya di tengah-tengah masyarakat yang lebih membaur. 

Kemudian di lihat dari segi budaya pengadilan sendiri kalau perkara 

permohonan Dispensasi Nikah setelah memeriksa dan mengadili jika itu dinyatakan 

cukup bagi pihak pengadilan, maka perkara perohonan Dispensasi Nikah tidaklah 

sulit prosesnya,itu sudah menjadi budaya yang berlaku di Pengadilan Agama 

Magetan karena mempertimbangkan anak yang ada di dalam kandungannya.
54

 

B. Analisa Faktor-Faktor Mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah Di 

Pengadilan Agama Magetan Ditinjau Dari Teori Penegakan Hukum 

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia 

dan kekasl berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian menurut Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
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Apabila dilihat dari kematangan usia kedua mempelai, cukup untuk membina 

sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia. Walaupun dari umur salah satu 

mempelai katakanlah perempuan belum mencapai batas maksimal yang telah 

ditentukan oleh Undang-Undang, tetapi masih ada suami yang bisa membimbingnya 

serta keluarga yang bisa menasehati apabila ada perselisihan-perselisihan di antara 

keduanya. Karena umur yang lebih tua tidak dapat di jadikan jaminan kematangan 

usia itu sendiri demi terwujudnya sebuah rumah tangga yang bahagia. 

Perkawinan itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki 

dan seorang perempuan. Perjanjian disini bukan perjanjian sembarangan perjanjian 

seperti halnya jual beli atau sewa menyewa. Tetapi perjanjian dalam pernikahan 

merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antaa seorang laki-laki dan 

seorang perempuan, yaitu dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan. 

Dengan melaksanakan perkawinan, kedua mempelai bertujuan untuk menjaga 

kesucian agama tentang hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan 

dengan ikatan yang suci yaitu dengan perkawinan agar mereka tidak terlalu lama 

dengan jalinan cinta yang bisa menjerumuskan dalam hal-hal yang dilarang oleh 

agama. 

Perkawinan mengandung aspek akibat hukum. Setelah melanjutkan 

perkawinan maka suami istri mendapatkan hak dan kewajiban, serta dengan 

mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Karena 

perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya 

maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT. 
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Dalam Undang-Undang dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah 

bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, 

dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan-peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

Maka pernikahan yang sangat diharapakan menurut Undang-Undang 

perkawinan atau menurut Hukum Islam adalah pernikahan yang ideal, yang mana 

seseorang yang akan dinikahkan dikatakan mampu entah itu dalam segi vinansial atau 

pihak yang lain, juga segi usia larangan untuk menikah yaitu 16 tahun untuk 

perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki berdasarkan undang-undang perkawinan 

akan tetapi dalam perkawinan yang akan dilaksanakan ternyata usia dari kedua calon 

mempelai atau salah satunya masih dibawah umur, sehingga untuk dapat 

melangsungkan pernikahan maka dia harus mengajukan dispensasi nikah di 

pengadilan.Setalah permohonan dispensasi nikah di daftarkan ke Pengadilan Agama, 

maka akan di tunjuk Hakim yang akan menyidangkannya dan dalam tenggang waktu 

maksimal 14 hari, maka pihak yang mengajukan dispensasi nikah harus menghadiri 

sidang. 

Di Pengadilan Agama Magetan pada tahun 2015 terdapat 68 permohonan 

Dispensasi Nikah.Dari 68 permohonan ini, semua dikabulkan oleh Hakim. 

Pertimbangan hokum Hakim pengabulkan Dispensasi Nikah karena: 

1. Melihat fundamental petendi yang diajukan oleh pemohon 

2. Kemantapan dan keinginan pemohon untuk segera dapat menikah 

walaupun masih di bawah umur 
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3. Terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti hamil di luar nikah, 

sehingga bertujuan untuk menutupi aib keluarga dan mengangkat 

kehormatan keluarga 

Kemudian Berdasarkan teori penegakan hukumdilihat dari pertimbangan 

hukum, Hakim dalam memutus perkara permohonan Dispensasi Nikah dapat 

dijelaskan sebagai berikut, kalau menggunakan pisau analisis penegak hukum yaitu 

meliputi aturan atau hukum yang berlaku tentang Dispensasi Nikah, penegak 

hukumnya, sarana prasarananya, masyarakatnya sendiri, kemudian budaya 

masyarakat. untuk itu penulis menganalisis faktor-faktor meningkatnya masyarakat 

pengajukan permohonan Dispensasi Nikah. 

Langkah awal dalam menganalisis dengan teori penegakan hukum yaitu 

melihat hukum atau aturannya adalah Pengadilan Agama Magetan dalam 

mempertimbangkan Dispensasi Nikah menurut penulis sudah sesuai, dikatakan sesuai 

karena menggunakan dua landasan dasar hukum yang jelas, yaitu sisi hukum positif 

dan hukum Islam. Sehingga pihak pengadilan sendiri menyikapinya positif, lain cerita 

jika berbicara dampak dari permohonan Dispensasi Nikah, karena pihak Pengadilan 

Agama tidak berwewenang untuk mengawal calon pasangan usia dini, dan lebih 

tepatnya itu yang lebih berwewenang adalah Kantor Urusan Agama di daerah 

masing-masing.  

Kemudian dalam pandangan aparat penegak hukum yaitu Hakim perkara 

Dispensasi Nikah itu diberikan lebih mempertimbangan maslahatnya dari pada 

mafsadahnya, kemudian faktor-faktor yang menjadi alasan selama ini yang di 

gunakan masyarakat dalam meminta permohonan dispensasi nikah yaitu lebih 
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mengarah yang sifatnya supranatural, yaitu anak sengaja dinikahkan, atau ingin 

segera punya cucu, kemauan sendiri, atau bahkan yang dominan yaitu karena hamil 

duluan akibat pergaulan bebas. Kalau pengadilan menyikapi seperti itu. Jadi melihat 

sisi kerusakannya di kurangi, dan sisi maslahatnya di kedepankan. Karena melihat 

kepentingan yang lebih besar yaitu menjaga masyarakat yang lebih kondusif agar 

tidak terjadi banyak fitnah. Sehingga aparat penegak hukum harus tau betul dua sisi, 

yaitu proses pengajuan Dispensasi Nikah, dan proses persidangan atau hukum 

acaranya.
55

 

Kemudian terkait sarana prasarana yang berlaku di Pengadilan Agama terkait 

permohonan pengajuan Dispensasi Nikah yaitu berbicara proses pengajuannya di 

Pengadilan Agama yang sangat mudah, cepat, dan tidak mahal biaya. Karena perkara 

ini sifatnya permohonan, untuk itu dari harapkan dari pihak masyarakat sendiri juga 

sering kali bersikap sewenang-wenangnya saja dengan melihat prosesnya seperti itu. 

Dan Pengadilan Agama menadi pelarian untuk melanjutkan meminta perizinan 

menikah.  

Maka menjadi seimbang ketika teori penegakan hukum yang kita sinergiskan 

dengan masyarakat perlu adanya yang menjadi kontrol sosial masyarakat itu juga 

harus ditingkatkan terutama ditingkat RT/RW kelurahan itu juga bisa menjadi solusi 

kegelisahan penulis mengapa meningkatnya permohonan Dispensasi Nikah. Untuk 

itu sehingga kalau di tinjau dari teori penegakan hukum maka ada semacam sangsi 

sosial katakanlah ada suatu hukuman yang menjadikannya pelaku di buat malu agar 

orang yang melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama maupun negara dapat 
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berfikir ulang. Misalnya di hukum untuk membeli keperluan desa yang sifatnya 

memberatkan. Itu agar masyarakat menjadi kondusif. 

Kalau selama ini dari pengadilan agama berlaku sepihak yaitu melihat dari 

segi maslahatnya , akan tetapi juga dari pihak masyarakat tidak ada umpan balik 

seolah-olah penulis mengatan hukum itu bertepuk sebelah tangan. Mestinya kalau 

pengadilan sudah mengakomodasi maka dari masyarakat juga responsif atau tanggap 

sehingga dari masyarakat sendiri membuat suatu aturan seperti di atas tersebut 

bahkan menjadi adat di suatu daerah tersendiri. Kalau pun masyarakat ingin 

meminimalisir akibat media sosial katakanlah, atau karena faktor yang lain,sehingga 

seseorang pengajukan permohonan dispensasi nikah. Itu kalau memang di 

berlakukannya seperti masyarakat desa, akan tetapi kalau yang di hadapi itu seperti 

masyarakat kota jadi lain lagi solusinya. 

Berbicara budaya hukumnya yang menjadi kontrol sosial lagi misalnya warnet 

yang tertutup sehingga membuka membuat peluang melakukan hal-hal yang tidak di 

inginkan di tempat tersebut, tempat hiburan malam, atau tempat wisata, bahkan 

tempat-tempat yang agak remang-remang yang memang jarang dijangkau orang lain, 

tempat losmen/penginapan, dan semua itu harus ditingkatkan diwilayah 

keamanannya. Dan jangan membuat pemahaman bahwa Pengadilan Agama itu 

menjadi solusi dan dijadikan tempat ilegal untuk upaya yang dilakukan masyarakat 

tertentu. Jadi yang menjadi kegelisahan penulis selama ini terjawab bahwasanya yang 

salah itu bukan pengadilannya, akan tetapi oknum-oknum yang berperan di 

masyarakatnya. Harapanya masyarakat ikut pro aktif dalam kontrol sosial tersebut, 

termasuk dalam lingkup desa yang lebih terkecil. 
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Kemudian peran pendidik katakanlah tokoh agama yang berpengaruh di suatu 

daerah tersebut mampu untuk memberikan nuansa keislaman kepada masyarakat itu 

juga menjadi solusi terjadinya hal menyimpang. Peran tokoh agama yang menjadikan 

masyarakat yang kondusif. 

Jadi penulis menganalisa permohonan dispensasi nikah ditinjau dari teori 

penegakan hukum adalah semua oknum harus bersikap pro aktif serta kesadaran 

masyarakat dalam menegakkan syari’at Islam dan perundang-undang agar kemudian 

perkara dispensasi nikah dalam pertahunnya tidak mengalami peningkatan. Untuk itu 

sanksi sosial yang dianggap efektif untuk mencegah terjadinya perilaku menyimpang. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Bahwa dasar yang digunakan Hakim dalam memutus permohonan dispensasi 

nikah berdasarkakn teori penegakan hukum yaitu dilihat dari Hakim ketika 

melakukan persidangan perkara permohonan dispensasi nikah. Maka pasti 

terdapat pertimbangan yang mendorong sehingga Hakim harus mengabulkan 

permohonan dispensasi nikah. Adapun pertimbangan Hakim yaitu pertama, 

pertimbangan anak yang di kandung. Kedua, pertimbangan yang lainnya baik 

secara moral maupun secara vinansial. Karena menurut Hakim sendiri 

pernikahan adalah bentuk ikatan yang sifatnya tidak sementara, tetapi selama-

lamanya, oleh sebab itu ketika si anak yang akan dinikahkan di tanya hakim 

tentang kesiapan, maka ketika belum siap semua di kembalikan ke walinya 

masing-masing. 

2. Kemudian bahwa faktor-faktor yang mengajukan dispensasi nikah di 

Pengadilan Agama Magetan berdasarkan teori penegakan hukum dilihat dari 

segi hukumnya yaitu begitu mudahnya hakim mengabulkan dispensasi nikah 

karena faktor ekonomi, desakan orang tua, dan yang paling dominan adalah 

hamil di luar nikah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Sedangkan dari faktor budaya masyarakatnya sendiri tidak ikut dalam pro 

aktif sebagai kontrol sosial di tengah-tengah masyarakat, sehingga seolah-olah 

menjadi dukungan tersendiri bagi kenakalan remaja yang berujung hamil 

diluar nikah. 
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Saran-saran 

Berangkat dari temuan-temuan di lapangan tentang masyarakat mengajukan 

permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Magetan, maka penulis 

memberikan saran untuk meminimalisir pengajuan permohonan Dispensasi Nikah 

adalah : 

a. Bidang pemahaman keagamaan dengan mengembangkan pemahaman keagamaan 

yang berimbang antara tawakal, ikhtar, fungsional, dan berorientasi pada etor perilaku 

yang bersifat positif, prestasi, dan peningkatan kualitas hidup sehingga dapat berfikir 

ulang orang melakukan hal yang tidak diinginkan yang endingnya ke Pengadilan 

Agama untuk memohon Dispensasi Nikah. 

b. Bidang pendidikan dalam meningkatkan daya minat belajar dengan menyediakan 

beasiswa bagi anak kurang mampu dan pelajar berprestasi, meningkatkan fasilitas-

fasilitas belajar dan tenaga pengajar, dan mensosialisasikan wajib belajar dan 

kesadaran pendidikan. 

c. Bidang penegakan aturan dengan sosialisasi tentang aturan perkawinan, usia nikah, 

syarat, dan prosedur pencatatan perkawinan. 

d. Pelaksanaan tugas pelayanan secara baik tetapi dengan kedisiplinan, ketegasan, dan 

meniadakan penyimpangan, dan menyusun aturan perkawinan dan kependudukan 

lainya yang saling integral. 

e. Bidang budaya dengan melakukan rekacipta tradisi perkawinan yang kompatibel 

dengan peraturan dengan berbasis pada kekayaan budaya. 

f. Bidang moralitas dan kesusilaan dengan mengembangkan pendidikan moral dan 

kesusilaan baik di sekolah maupun masyarakat, mengembangkan pendidikan 
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kesadaran reproduksi sehat bagi remaja pelajar, baik di sekolah maupun di 

masyarakat, dan mengembangkan aktivitas dan organisasi kepemudaan sehingga 

menghindarkan pada pergaulan yang tidak sehat. 

g. Hukum positif (peraturan perundang-undangan) dan syari’at Islam perlu ditegakkan 

bersama-sama untuk mencapai keseimbangan hidup bernegara dan beragama. 

h. Masyarakat memilih andil yang besar untuk mendidik generasi muda, mengarahkan 

kejalan yang benar sesuai dengan aturan-aturan yang ada agar tercipta suasana yang 

tertib, aman dan tentram, sehingga tujuan hidup ini bisa tercapai yaitu selamat dunia 

dan akhirat. 

i. Pribadi yang memiliki kontrol sosial dan keimanan sangat diperlukan bagi manusia 

dalam kehudipan masyarakat supaya terhindar dari tindakan asusila sebagai wujud 

dari sifat pengendalian diri. 
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