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ABSTRAK 

 

Yennita Indah Sari, 2018.Penolakan Dispensasi Kawin Tahun 2017 Dalam 

Persepektif UU No 48 Tahun 2009 Dan UU No 23 Tahun 2002 (Studi Kasus Di 

Pengadilan Agama Ponorogo). Skripsi.Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas 

Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Drs. H. 

Agus Romdlon S, M.HI. 

Kata Kunci: Penolakan Dispensasi Kawin, Pengadilan Agama Ponorogo, 

Persepektif UU No 48 Tahun 2009 Dan UU No 23 Tahun 2002.  

Dalam wewenang Peradilan Agama, ada perkara yang berkaitan dengan 

hak-hak anak diantaranya ialah dispensasi kawin. Bagi calon mempelai yang 

belum mencapai usia terendah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi perempuan 

maka harus mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan. Dasar hukum yang 

digunakan selain undang-undang tentang perkawinan, KHI, UU No 48 tahun 2009 

dan UU No23 tahun 2002. Pertimbangan hakim mengakibatkan kontaradiksi yang 

terjadi dalam sisi keinginan masyrakat yang ingin menikahkan anaknya namun 

ditolak oleh hakim. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apa pertimbangan-

pertimbangan hakim dalam menolak dispensasi kawin tersebut dalam persepektif 

UU No 48 Tahun 2009 Dan UU No 23 Tahun 2002?, Bagaimana analisis Undang-

undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap putusan 

Hakim tentang penolakan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo pada 

tahun 2017?.  

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian 

lapangan yang menggunakan metode kualitatif.Teknik dalam pengumpulan data 

menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis yang 

digunakan analisisnya dengan data reduction, data display, dan conculusion 

Drawing (penarikan kesimpulan).  

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan hakim Pengadilan Agama 

Ponorogo memiliki pertimbangan dalam menolak perkara dispensasi kawin 

menurut persepektif UU No 48 tahun 2009, Pengadilan Agama Ponorogo sudah 

sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Diihat dengan hakim memiliki 

wewenang dalam mengadili dan memutus perkara penolakan dispensasi kawin 

tidak terpengaruh orang lain sehingga majelis hakim memiliki pertimbangan 

untuk menolak dispensasi tersebut.Sedangakan Pasal 26 Ayat (1) UU No 23 

Tahun 2002, hakim Pengadilan Agama Ponorogo berusaha untuk melindungi anak 

yang masih belum dewasa yang belum bisa dikatakan sebagai subjek hukum. 

Hakim Pengadilan Agama Ponorgo dilihat dari tegaknya pisau hukum, hakim 

telah sesuai dengan asas kapatutan hakim yang berlaku seperti pedoman undang-

undang nomor 48 tahun 2009 dan undang-undang nomor 23 tahun 2002, namun 

dalam sisi yang lain yaitu kepentingan masyarakat berupa keinginan dari keluarga 

pemohon menginginkan dikabulkan permohonan yang bertolak belakang dengan 

hakim hingga terjadinya kontradiksi dengan masyarakat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam agama IslamAl-Qur’an dan Hadits merupakan sumber 

agama yang dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah 

dan perkara yang terjadi di kehidupan bermasyarakat. Salah satu 

perkara yang terjadi di masyarakat adalah sebuah pernikahan. Setiap 

manuasia diciptakan dalam berpasang-pasangan. Dalam agama Islam 

pernikahan merupakan suatu yang fitrah dan disunnahkan oleh Rasul-

Nya. Dalam agama Islam pernikahan bukanlah sebuah formalitas 

belaka namun sebuah janji suci yang dipertanggung jawabkan di 

akhirat kelak. 

Nikah menurut bahasa arab ialah himpunan atau wata’. Menurut 

syara’ ialah suatu akad yang memperbolehkan seorang pria dan wanita 

bergaul bebas (wata’) dan dalam upacara akad nikah dipergunakan 

kata “nikah”, “Tazwij” atau terjemahannya.
1
 Hukum nikah ialah 

sunnah bagi orang yang mampu dan mempunyai keinginan untuk 

menggauli perempuan. Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan 

demikian atau tidak mampu hukumnya makruh. Tujuan melaksanakan 

pernikahan salah satunya untuk memperoleh keturunan atau 

melanjutkan keturunan yang ada. 

                                                           
1
 Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam,(Jakarta: PT Bulan Bintang, 2005), 73 
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Diantara manfaat perkawinan ialah: bahwa itu menentramkan jiwa, 

meredam emosi, menutup pandangan dari segala yang diharamkan dan 

untuk mendapatkan kasih sayang suami istri yang dihalalkan oleh 

Allah SWT. Hikmah lainnya yaitu mengembangkan keturunan untuk 

menjaga kelangsungan hidup.
2
 Didalam upaya memperoleh keturunan, 

terkandung nilai-nilai Taqarrub kepada Allah yang bisa ditilik dari 

empat aspek. Pertama, upaya memelihara keberlangsungan keturunan 

merupakan upaya yang sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, 

karena yang demikian bertujuan untuk kelangsungan hidup manusia. 

Kedua, hal ini sebagai upaya mencapai cinta Rasulullah serta ridha 

beliau, dengan cara memperbanyak apa yang menjadi kebanggaan 

beliau. Dari sebuah Hadits beliau bersabda yang artinya: 

“Nikahilah perempuan yang penyayang dan berpotensi beranak 

banyak, sebab di hari kiamat aku bangga menyaksikan jumlah kalian 

yang banyak”.
3
 

Ketiga, relaksi penyegaran jiwa. Ketika seorang suami 

bercengkrama dengan istrinya ia merasa senang dan jiwanya terasa 

segar sehingga dapat menghapus kepenatan jiwanya. Keempat, bagi 

suami sebagai sarana untuk mengosongkan hati dari urusan rumah 

tangga dan mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya sendiri. 

Bagi umat manuasia, penikahan merupakan salah satu bentuk kasih 

                                                           
2
H.S.A. Al-Hamdani, Rislah Nikah (Hukum Perkawinan Islam),  (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), 

7 
3
 Lihat Sunan Al-Baihaqi (7/78), Shahih Ibn Hibban (4044), Dan Silsilat Al-Ahadits Ash-Shahihah 

(27/82) 
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sayang dan memelihara keturunan anggota keluarga sehingga dapat 

tumbuh kuat dan berkembang maju.
4
 

Dengan seiring kemajuan manusia modern, yang ditandai dengan 

berkembangnya akal rasional manusia yang menggeser nilai-nilai 

keagamaan yang ada didalam masyarakat itu sendiri. Pada akhirnya 

manusia semakin tidak mengerti akan hal yang berbau dengan agama 

ataupun religi sekitar. Manusia cenderung mengutamakan kebutuhan 

akan ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang maju namun nenolak 

untuk berfikir secara syariat bahwa agama mampu menjadi panutan 

dalam kehidupan sehari-hari.  

Dalam hal ini, sebuah pernikahan yang dianggap sebuah momen 

yang sakral yang diberkahi oleh Allah SWT demi kebaikan manusia 

itu sendiri. Seperti yang dicontoh oleh Rasulullah menjadi hal yang 

biasa-biasa bahkan cenderung dibutakan oleh kenafsuan belaka dengan 

cara pacaran, kumpul kebo, berzina dan perkara-perkara yang 

mendekati keharaman. Hukum Islam berlaku bagi umat Islam di 

Indonesia telah disusun dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 

dan Kompilasi Hukum Islam. Kedua hukum tersebut masih digunakan 

sebagai sumber hukum dalam perkawinan. 

Dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang peradilan agama 

ada beberapa perkara sangat berkaiatan dengan hak anak-anak, salah 

satunya dengan mengajukannya pernikahan yang berada di bawah 

                                                           
4
Majdi Muhammad Asy-syahwi dan Aziz Ahmad Al-Aththar, Kado Pengantin, (Solo: Pustaka 

solo, 2006), 17 
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umur yang tidak sesuai dengan ketentuan perdata di negara Indonesia. 

Dalam sebuah pernikahan batas usia sudah ada batas umurnya untuk 

dapat melangsungkan pernikahan, baik diatur dalam undang-undang 

perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).  

Pengertian dispensasi kawin adalah suatu upaya kelonggaran yang 

diberikan oleh Pengadilan kepada calon suami istri yang belum 

mencapai batas umur terendah agar dapat melangsungkan perkawinan, 

Permohonan dispensasi bersifat voluntair produknya berbentuk 

penetapan.Yang disebut dengan penetapan adalah putusan pengadilan 

atas perkara permohonan.
5
 Dan tujuannya hanya untuk menetapkan 

suatu keadilan atau kasus tertentu bagi diri pemohon, meskipun 

pembatasan usia telah ditetapkan, akan tetapi dalam masyarakat sering 

ditemukan pasangan yang belum mencapai batas usia minimum 

berkehendak untuk melakukan perkawinan.  

Dalam teorinya sebelum melangsungkan perkawinan, maka calon 

mempelai harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-

undang perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 6 sampai dengan 

pasal 12. Dan dari syarat-syarat perkawinan tersebut, yang menjadi 

pembahasan disini adalah pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa: 

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 

                                                           
5
M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2007), 305 
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(sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam 

belas) tahun”.
6
  

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, 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 Nomor 1 tahun 1974 

yakni pihak pria sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan pihak 

wanita sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
7
 Hakim juga 

menggunakan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang 

Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak sebagai dasar hukum untuk melakukan 

pertimbangan yang lain.  

Namun pada kenyataannya dalam praktek peradilan, hakim tidak 

langsung mengabulkan permohonan dispensasi tersebut seperti yang 

terjadi di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2016-2017. Hasil survei 

di bulan November tahun 2017 sekitar 4 atau 5 perkara tersebut di 

tolak atau tidak diterima.
8
 Dalam pelaksanaannya, Hakim menimbang-

nimbang apakah calon mempelai itu sanggup untuk berumah tangga 

atau tidak. Alasan atau faktor-faktor yang digunakan dalam penolakan  

tersebut diantaranya yaitu: pertama, umur anak atau calon mempelai  

                                                           
6
Intan Rifatul Hakim, “Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan 

Agama Pacitan Pada Tahun 2016”Skripsi (Ponorogo: IAIN  Ponorogo, 2017), 49 
7
Wahyu Widiana, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama 

Islam, 2000), 19 
8
Hasil survei lapangan Pengadilan Agama Ponorogo pada tanggal 18 November 2017(lampiran 

perkara masuk dan putus di Pengadilan Agama Ponorogo)   
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pria yang masih terlalu dini. Usia seorang pria yang masih belum 

cukup umur untuk menjadi tulang punggung keluarga dalam mencari 

nafkah yang artinya anak atau calon mempelai pria tersebut belum 

mampu mencari pekerjaan untuk kebutuhan hidupnya sendiri. Kedua, 

faktor finansial dari keluarga (latar belakang ekonomi keluarga). 

Hakim berpendapat apabila anak atau calon mempelai pria tersebut 

belum mampu dalam mencari nafkah maka semua kebutuhan hidupnya 

dan calon istrinya kelak ditanggung oleh keluarga calon mempelai.
9
 

Hal ini dilakukan karena status anak atau calon mempelai tersebut 

masih menjadi tanggung jawab orangtuanya. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penolakan yang terjadi 

di Pengadilan Agama Ponorogo bertolak belakang dengan teori atau 

dasar hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Dalam dasar 

hukum tidak menyebutkan bahwa penolakan dispensasi kawin tersebut 

disebabkan oleh umur calon mempelai pria yang belum cukup untuk 

bekerja dan faktor ekonomi keluarga yang menjadi acuan dalam 

keputusan tersebut. Namun Hakim mempunyai kebijakan (Ijtihad) dan 

kehati-hatian dalam menetapkan pengabulan permohonan sekaligus 

penolakan dispensasi kawin yang apabila diterima permohonan 

tersebut akan terjadi beberapa dampak yang mungkin terjadi 

diantaranya rawan perceraian, kesehatan reproduksi belum cukup 

matang mengakibatkan kematian bagi calon anak dan ibunya. 

                                                           
9
Drs. Abdullah Shofwandi, M.H, Hasil wawancara, 10 Januari 2017 
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Pertimbangan tersebut tidak semata-mata melalui dasar hukum tentang 

perkawinan dan KHI saja namun pertimbangan tersebut juga 

menggunakan hukum tentang kekuasaan kehakiman dan perlindungan 

anak sebagai dasar hukum memutuskan perkara dispensasi kawin. 

Berangkat dari uraian tersebut peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN TAHUN 

2017 DALAM PERSEPEKTIF UU NO 48 TAHUN 2009 DAN UU 

NO 23 TAHUN 2002 (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA 

PONOROGO)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi 

permasalahan dalam menyusun skripsi ini untuk mengkaji lebih dalam 

tentang masalah penolakan dispensasi kawin di Pengadilan Agama 

Ponorogo. Maka penyusun mengangkat permasalahan yaitu: 

1. Apa pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menolak dispensasi 

kawin dalam persepektif UU No 48 Tahun 2009 dan UU No 23 

Tahun 2002 tersebut? 

2. Bagaimana analisis Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 

Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anakterhadap putusan Hakim 

tentang penolakan dispensasi kawin di Pengadilan Agama 

Ponorogo pada tahun 2017? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menjelaskanpertimbangan-pertimbangan hakim dalam 

menolakan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo. 

2. Untuk menjelaskananalisisUndang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap putusan Hakim 

tentang penolakan dispensasi kawin di Pengadilan Agama 

Ponorogo pada tahun 2017. 

D. Manfaat penelitian 

1. Secara teoriris 

Untuk mengembangkan keilmuan di bidang Peradilan Agama yang 

berarti untuk digunakan sebagai kajian bagi penelit lainnya. 

2. Secara praktis 

Peneliti mampu menerapkan media sesuai dengan teori 

pembelajaran tertentu. Serta peneliti mempunyai wawasandan 

pengetahuan mengenai materi dan media pembelajaran yang sesuai. 

Hasil dari penelitian tersebut mampu memberikan refrensi dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan dan proses belajar mengajar.  

E. Telaah Pustaka 

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya 

untukmendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti 

dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain 

sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan meteri 
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penelitian secara mutlak. Dari beberapa skripsi yang terdapat di 

Fakultas Syari’ah IAIN Ponorogo, penulis nememukan data yang 

berhubungan dengan penelitian yang sedang ditulis antara lain: 

Penelitan Aulia Ismail dengan judul “Pandangan Hakim 

Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek Tentang Penetapan 

Disoensasi Nikah Kawin Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas 

Dan Administrasi (Buku II)” tahun 2004, skripsi milik mahasiswa 

STAIN Ponorogo.
10

 Dalam hal ini peneliti menemukan adanya 

perbedaan antara peraturan pengajuan permohonan dispensasi kawin 

yang dilakukan oleh calon mempelai dalam buku II menentukan 

perkara pengajuan dispensasi kawin adalah calon mempelai, hal ini 

berebda dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum 

acara. Peneliti juga membahas mengenai landasan hukum yang 

digunakan oleh para Hakim Pengadilan Agama Trenggalek dalam 

mempertimbangkan penetapan sekaligus faktor-faktor yang 

melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin. 

Penelitian Firman Hariyanto dengan judul “Dispensasi kawin 

Dengan Pemeriksaan Setempat (Studi Analisis Perkara No. 

079/pdt.P.PA/BL. Tentang Dispensasi kawin)”
11

tahun 2010.Dengan 

rumusan masalah yaitu, (1) Apa dasar hukum hakim Pengadilan 

                                                           
10

Aulia Ismail, “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek Tentang Penetapan 

Disoensasi Nikah Kawin Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi (Buku 

II)”Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2014), viii 
11

Firman Hariyanto, “Dispensasi kawin Dengan Pemeriksaan Setempat (Studi Analisis Perkara 

No. 079/pdt.P.PA/BL. Tentang Dispensasi kawin)”Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2010), 

viii 
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Agama Blitar melakukan pemeriksaan setempat dalam perkara 

Dispensasi kawin Nomor 079/Pdt.P/2008/PA.BL?,(2) Bagaimana 

Implementasi Pemeriksaan setempat dalam perkara dispensasi kawin 

Nomor 079/Pdt.P/2008/PA.BL?. Dalam hal ini peneliti menemukan 

permasalahan dalam persidangan para pihak tidak dapat di hadirkan 

dalam pemeriksaan persidangan yang dikarenakan para pihak di dalam 

lembaga masyarakat (LP).Karena alasan tersebut kemudian hakim 

mengadakan pemeriksaan setempat namun dalam pelaksaannya tidak 

mudah, sehingga dalam ini peneliti memfokuskan penelitian pada 

Dasar Hukum Dan Implementasi Dispensasi KawinDengan 

Pemeriksaan Setempat Perkara No. 079/Pdt.P.PA/BLTentang 

Dispensasi kawin.Berdasarkan hasil penelitian tersebut peneliti 

menemukan dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam 

melaksanakan pemeriksaan setempat yaitu pasal 153 HIR akan tetapi 

dalam implementasi pemeriksaan setempat terdapat kesulitan dan tidak 

sesuai dengan asas Peradilan Agama yaitu “peradilan dilakukan 

dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. 

Penelitian oleh Ridho Al Aziz dengan judul “Analisis Maslahah 

Mursalah Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan 

Dispensasi Kawin Karena Hamil Di Luar Nikah (Studi Perkara Di 

Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2009-2010 )” tahun 2010.
12

 

Dengan rumusan masalah yaitu, (1) Bagaimana analisis mashlahah 

                                                           
12

Ridho Al Aziz, “Analisis Maslahah Mursalah Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan 

Dispensasi Kawin Karena Hamil Di Luar Nikah (Studi Perkara Di Pengadilan Agama Ponorogo 

Tahun 2009-2010)” Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2010), viii 
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mursalah terhadap pertimbangan Hakim dalam menetapkan dispensasi 

kawin karena hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Ponorogo 

tahun 2009-2010?,(2) Apa yang menjadi aspek mashlahah mursalah 

terhadap pertimbangan Hakim dalam menetapkan dispensasi kawin 

karena hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Ponorogo?. Dalam 

hal ini peneliti menemukan permasalahan pertimbangan hakim dalam 

memberikan dispensasi kawindan tinjauan hukum islammengenai 

dispensasi kawin terutama tentang maslahah mursalah yang ditinjau 

dari hukum yuridis itu sendiri. Dari hasil penelitian tersebut peneliti 

menemukan alasan hakim dalam menetapkan atau mempertimbangkan 

kemaslahatan bagi calon mempelai dilihat dari maslahah mursalah 

yaitu dengan pertimbangan maslahah yang bersifat Daruriyyah dalam 

hal memelihara keturunan (Nasl). 

Penelitian oleh Faruq Nurhuda dengan judul “Faktor-Faktor 

Meningkatnya Dispensasi kawin Di Pengadilan Agama Magetan 

Ditinjau Dari Teori Penegakan Hukum (Studi Analisis Terhadap 

Penetapan Dispensasi kawin Dari Tahun 2013-2015)” tahun 

2017.
13

Dengan rumusan masalah yaitu, (1) Apa dasar hukum 

pertimbangan Hakim dalam menetapkan dispensasi kawin bagi 

pasangan calon pengantin usia dini di Kota Magetan?,(2) Bagaimana 

tinjauan teori penegakan hukum mengenai masalah dispensasi kawin 

                                                           
13

Faruq Nurhuda, “Faktor-Faktor Meningkatnya Dispensasi kawin Di Pengadilan Agama Magetan 

Ditinjau Dari Teori Penegakan Hukum (Studi Analisis Terhadap Penetapan Dispensasi kawin Dari 

Tahun 2013-2015)”Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2017), viii 
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dengan menggunakan tinjauan hukum yuridis sosioligis?. Dalam hal 

ini peneliti membahas tentang pertimbangan hakim dalam menetapkan 

dispensasi kawin dan tinjauan teori penegakan hukum menganai 

masalah dispensasi kawin menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. 

Hal-hal yang mendorong pertimbangan hakim mengabulkan dispensasi 

kawin tersebut yaitu, pertimbangan anak kandung, pertimbangan 

secara moral dan finensial. Kemudian faktor-faktor yang diajukan 

calon mempelai untuk mendapatkan dispensasi kawin ditinjau dari 

teori penegakan hukum yaitu faktor ekonomi, desakan dari kedua 

orang tua, dan faktor hamil diluar nikah. 

Penelitian Intan Rifatul Hakim dengan judul “Pertimbangan 

Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama 

Pacitan Pada Tahun 2016” tahun 2017.
14

Dengan rumusan masalah 

yaitu, (1) Bagaimana pertimbangan hakim terhadap penetapan 

dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan pada tahun 2016?,(2) 

Apakah faktor-faktor yang melatar belakangi diajukannya permohonan 

dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan pada tahun 2016?. 

Dalam hal ini peneliti menemukan adanya penyimpangan terhadap 

pasal 7 ayat (1) UUP dan pertimbangan ini membantu dalam hal 

penemuan hukum oleh hakim. Peneliti mencoba menjelaskan bahwa 

pengadilan agama pacitan dalam hal dispensasi kawin yang berdampak 

negatif, hakim sama sekali tidak mempertimbangkan dampak 

                                                           
14

Intan Rifatul Hakim, “Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Di 

Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016”Skripsi (Ponorogo: IAIN  Ponorogo, 2017), viii 
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negatifdalam dispensasi kawin hal tersebut mampu menjadi alasan 

hakim dalam memperimbangkan dan mempererat alasan yang dapat 

dikabulkan oleh pengadilan. Penetapan yang digunakan dalam 

melakukan penafsiran hukum yaitu Argumen a’ Contrario terhadap 

pasal 15 pasal (1). 

Dari penelitian terdahulu memiliki persamaan yaitu: (1) sama-sama 

membahas tentang penetapan putusan hakim dalam mengambil 

keputusan mengenai dispensasi kawin, (2) Sama-sama penelitian 

dilakukan di Pengadilan Agama, (3) Teori yang digunakan dalam 

penelitian menggunakan teori dispensasi dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kompilasi hukum islam, 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman, Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak. Yang membedakan dengan peniti terdahu yaitu 

penulis dalam penelitian ini berangkat dari permasalah yang mengenai 

pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menolak dispensasi kawin. 

Peneliti lebih menekankan kepada hukum yang dipertimbangkan oleh 

hakim dalam memutuskan sebuah perkara. Penolakan dispensasi kawin 

Tahun 2017 Dalam Persepektif UU No 48 Tahun 2009 dan UU No 23 

Tahun 2002 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ponorogo). 

F. Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), 

Dilihat dari pelaksanaan penelitian yang dilakukan, Penelitian ini 
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berinteraksi secara langsung dengan Hakim Pengadilan Agama 

Ponorogo untuk mendapatkan data tentang penolakan dispensasi 

kawinyang terjadi pada tahun 2017. Penelitian kualitatif adalah 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriftif berupa kata-kata 

tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dalam 

masyarakat.Maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini menggunakan 

penelitian kualitatif. 

 Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan empirik.Pendekatan yang mengarah pada aspek sosiologi, 

yang berguna untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 

oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, 

secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah.
15

 

1. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini peneliti sebagai pengamat penuh yang 

mana peniliti meniliti kasus yang ada atau sebagai pengamat diluar 

situasi yang diamati dan tidak memiliki hubungan sama sekali 

antara pengamat dengan obyek yang diamati. Peneliti hadir untuk 

melakukan wawancara, observasi dan buku-buku yang terkait 

dengan skripsi ini dari pra penyusunan proposal sampai dengan 

terselesaikannya penelitian di Pengadilan Agama Ponorogo ini 

sebagai sebagai suatu skripsi yang utuh. 

                                                           
15

  Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 

6. 
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2. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di 

Pengdilan Agama Ponorogo. Di Pengadilan Agama Ponorogo 

permohonan dispensasi kawin masih banyak dan sebagian besar 

permohonan tersebut di kabulkan, namun ada beberapa 

permohonan tersebut ditolak oleh majelis hakimdalam 

persidangan. Di bulan November tahun 2017 dan sekitar 4 atau 5 

perkara tersebut di tolak atau tidak diterima. 

3. Data dan Sumber Data 

Data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga 

menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun 

kuantitatif yang menunjukkan fakta atau juga dapat 

diidentifikasikan data merupakan kumpulan fakta atau angka atau 

segala sesuatu yang dapat dipercaya kebenarannya sehingga dapat 

digunakan sebagai dasar untuk menarik suatu kesimpulan.
16

 Dalam 

penelitian ini data yang digunakan dibagi menjadi dua yaitu data 

primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah 

putusan hakim mengenai penolakan dispensasi kawin yang terjadi 

di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2017. Data sekunder yang 

digunakan dalam penenilian ini diambil dari hasil wawancara dan 

observasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Ponorogo. 

                                                           
16

Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan 

Manual & SPSS, (Jakarta: KENCANA, 2012), 16 
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Sedangkan sumber data adalah subjek penelitian tempat data 

menempel.
17

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

juga dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan 

sekunder.Sumber data primer diambil dari wawancara dengan 

hakim dan data-data yang berasal dari putusan penolakan 

dispensasi kawin tersebut.Sumber data sekunder diambil dari 

observasi dan penggolahan data selama di Pengadilan Agama 

Ponorogo. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian 

kualitatif ini adalah sebagai berikut:  

a. Observasi 

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, 

serta pencatatan secarasistematis.
18

 Penggunaan data dengan 

melalui observasiatau pengamatan berguna untuk mendapatkan 

data tentang pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam 

penolakan dispensasi kawin yang terjadi di Pengadilan Agama 

Ponorogo tahun 2017. 

 

 

                                                           
17

Etta Mamang Sangaji dan Sopiah, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian, 

(Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2010),  43 
18

Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2015), 143 
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b. Interview/ wawancara 

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada 

suatu masalah tertentu; ini merupakan proses tanya jawab lisan, 

dimana dua orang atau lebih berhadapan-hadapan secara fisik.
19

 

Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi secara 

langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang ada 

kepada informan. Sedangkang informan yang dimaksud dalam 

wawancara ini adalah Hakim Pengadilan Agama Ponorogo.  

c. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu 

yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari 

seseorang.
20

 Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan 

untuk menganalisis data-data yang ada sehingga menghasilkan 

sebuah data baru yang digunakan untuk informasi yang 

sebenarnya. Jumlah data tersebut digunakan pula untuk 

mengetahui seberapa banyak kasus/ perkara tentang penolakan 

dispensasi kawin yang ada di Pengadilan Agama Ponorogo. 

5. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data 

ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan 

                                                           
19

Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, 160 
20

Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, 175 
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sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
21

 

Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis 

menggunakan metode deskriptif analisis yang kemudian 

disimpulkan dengan menggunakan logika deduktif. Metode 

deskriptif ini menggambarkan uraian-uraian permulaan 

pembahasan dan menghubungkan antara teori-teori yang ada dalam 

masyarakat. Pembahasan permulaan dengan teori-teori atau 

undang-undang yang kemudian digabungkan dengan masalah 

digabungkan kedalam kategori dan dijabarkan kedalam sub-sub 

yang ada untuk digunakan dan dipelajari dalam membuat 

kesimpulan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputuan 

hakim tentang penolakan dispensasi kawin di Pengadilan Agama 

Ponorogo yang kemudian dikembangkan dengan pola pikir 

deduktif.  

6. Pengecekan Keabsahan Data 

Dalampenelitian ini, Peneliti menggunakan dua teknik 

keabsahan data, yaitu triangulasi dan menggunakan bahan referensi 

maupun dokumentasi. Triangulasi merupakan pengecekan data dari 

berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan 

demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik 

                                                           
21

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2015), 244 
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pengumpulan data, dan triangulasi waktu.Sedangkan dalam teknik 

menggunakan bahan referensi disini adalah adanya alat pendukung 

untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti, 

seperti dokumen autentik. 

Keabsahan penelitian ini dilakukan dengan tekun yaitu 

ketekunan pengamatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi sangat relevan 

dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian 

memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci yang berasal 

dari  narasumber di dukung dengan adanya feedback dari 

narasumber/obyek yang diteliti terhadap kegiatan penelitian yang 

telah peneliti lakukan. Dalam hal ini adanya feedback dari 

Pengadilan Agama Ponorogo. 

7. Tahapan-tahapan Penelitian 

Tahapan-tahapan yang digunakan dalam penelitian ini 

bertujuan agar peneliti mampu memberikan gambaran tentang 

keseluruhan perencanaan, pelakasanaan daan pengumpulan data. 

Adapun tahapan-tahapan tersebu ialah: 

a. Tahapan persiapan 

Dalam hal ini peneliti memulai peelitiannya dengan 

mengetahui hsil penelitian dimasyarakat dengan mementukan 

lokasi untuk penelitian. Melakukan pendekatan kepada 

masyarakat di lokasi penelitian.  
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b. Tahapan pelaksanaan 

Dalam hal ini peneliti melaksanakan kegiatan penelitiannya 

untuk mendapatkan hasil data dengan wawancara dan 

pengumpulan data, dan menganalisis data tersebut. 

c. Tahapan akhir 

Dalam tahapan akhir ini, peneliti melakukan pengajuan judul 

pada kajur kampus IAIN Ponorogo. 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian utrutan dari 

beberapa uraian suatu sistem pembahasan dalam suatu karangan ilmiah 

dalam kaitanya dengan penulisan skripsi ini. Adapun sistematika dalam 

penulisannya terbagi menjadi sebagai berikut: 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab pertama ini akan memberikan gambaran 

untuk memberikan pola pemikiran bagi 

keseluruhan isi. Maka diuraikan tentang latar 

belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, 

kajian teori, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan.  

BAB II : TEORI TERHADAP PERTIMBANGAN 

HAKIM TENTANG DISPENSASI KAWIN 
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Bab dua ini merupakan rangkaian landasan teori 

yang akan digunakan untuk menjelaskan objek 

penelitian. Sedangkan telaah pustaka digunakan 

untuk melihat sisi lain dari peneliti sebelumnya 

belum terungkap. Pada bab ini di point pertama 

membahas tentang hukum perkawinan dalam 

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 

berkaitan dengan perkawinan serta dispensasi 

kawin menurut undang-undang perkawinan yang 

berkaitan dengan batas usia dispensasi kawin. Pada 

point kedua membahas tentang mengenai batas 

usia perkawinan menurut  KHI (Kompilasi Hukum 

Islam). Point ketiga membahas tentang Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang 

Kekuasaan Kehakiman. Point keempat membahas 

mengenai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak.  

BAB III PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN DI 

PENGADILAN AGAMA PONOROGO TAHUN 

2017 

Bab ini merupakan penyajian data sebagai hasil 

peneitian dari lapangan. Di point pertama 

membahas tentang gambaran umum tentang 



22 
 

wilayah penitian di dalamnya membahas sejarah 

berdirinya Pengadilan Agama Ponorogo, visi dan 

misi Pengadilan Agama. Point kedua membahas 

tentang pertimbangan-pertimbangan hakim dalam 

penolakan dispensasi kawin tahun 2017. Point 

ketiga membahas penolakan dispensasi kawin 

dalam persepektif Undang-Undang Nomor 48 

Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak di Pengadilan Agama 

Ponorogo pada tahun 2017 

BAB IV ANALISIS PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN 

DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO PADA 

TAHUN 2017 DALAM PERSEPEKTIF UU NO 

48 TAHUN 2009 DAN MENURUT PASAL 26 

AYAT (1) UU NO 23 TAHUN 2002 

Bab ini merupakan inti dari penelitian yaitu 

analisis pertimbangan hakim dalam 

menolakdispensasi kawin di Pengadilan Agama 

Ponorogo pada tahun 2017 dalam persepektif 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang 

Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak. Analisis penolakan dispensasi kawin dalam 
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persepektif Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan menurut 

pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak di Pengadilan 

Agama Ponorogo pada tahun 2017 

BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari 

pembahsan skripsi yang memaparkan kesimpulan 

dan saran-saran yang diakhiri dengan daftar 

pustaka serata lampiran-lampiran penulisan 

penelitian terhadap kegiatan penelitian ini. 
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BAB II 

TEORI TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG  

DISPENSASI KAWIN 

A. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 

Dalam Undang-Undang Nomor 01 Tentang Perkawinan, 

perkawinan adalah “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria 

dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengantujuan membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 

Yang Mahaesa”
1
. 

Perkawinan disebut juga “nikah” yaitu melakukan suatu aqad atau 

perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan dengan seorang 

wanita, untuk dihalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, 

dengan sadar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak, serta untuk 

mewujudkan suatu kebahagian hidup berkeluarga yang dapat diliputi rasa 

kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diberkahi oleh Allah 

SWT. 

Dalam pasal 2 ayat 1 undang-undang perkawinan menyatakan 

bahwa pernikahan sah apabila menurut hukum kepercayaan masing-

masing.Dalam hal ini haruslah dalam pernikahannya dipenuhinya rukun 

dan syarat-syarat yang berlaku. Adapun rukun dalam pernikahan meliputi: 

calon suami, calon istri, waali, saksi-saksi, akad nikah (Ijab Qobul). 

                                                           
1
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam 

Gramedia Press, 2004, 2  
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Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memuat beberapa 

asas dan prinsip penting yang berkenaan dengan perkawinan. Asas-asas 

dan prinsip ini yang boleh dikatakan telah disesuaikan dengan dunia 

kehidupan modern, yaitu:
2
 

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan 

kekal. 

2. Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah 

sah bila mana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya 

dan kepercayaannya itu dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus 

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Undang-undang itu menganut asas monogami. Hanya apabila 

dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari 

yang bersangkutan mengizinkannya. 

4. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu 

harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan 

perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik 

tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan 

sehat. Untuk itu harus dicegah perkawinan dibawah umur. 

Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah 

kependudukan.Pernikahan di bawah umur bagi perempuan 

mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan 

dengan batas umur yang lebih tinggi.Berhubungan dengan itu, maka 

                                                           
2
Lili Rasyid, Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia, (Bandung: Alumni, 

1982), 105 
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undang-undang menentukan batas umur untuk menikah bagi kedua 

calon mempelai, ialah 19tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk 

perempuan. 

5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia 

kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk 

mempersukar terjadinya perceraian.  

6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan 

suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan 

masyrakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga 

dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri. 

Salah tujuan pernikahan yaitu menciptakan keluarga yang sakinah, 

mawadah, dan rahmah, kedua calon mempelai yang akan melangsungkan 

pernikahan harus benar-benar siap jiwa dan raga. Untuk itu, maka dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dikenal perkawinan di bawah 

umur.
3
 

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagai hukum 

positif yang berlaku di Indonesia, menetapkan batas umur perkawinan 19 

(Sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi 

perempuan.Namun batas usia bukan merupakan batas usia seseorang telah 

dewasa atau tidak dalam bertindak, akan tetapi batas usia tersebut 

merupakan batas usia minimal seorang boleh melakukan pernikahan. 

                                                           
3
Ropaun Rambe & A. Mukri Agafi, Implementasi Hukum Islam,(Jakarta: Pt Perca, 2001), 48 
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Tidak jarang dijumpai dalam pernikahan adanya satu fakta bahwa seorang 

laki-laki dan permpuan yang belum mencapai usia perkawinan telah sangat 

intim, bahkan mereka telah menodai kesucian perkawinan dengan melakukan 

hubungan suami istri sebelum terikat dalam perkawinan yang sah. Dalam 

kondisi seperti ini, atas kehendak kedua calon mempelai pihak dan keluarga 

yang berkepentingan berkeinginan agar sepasang laki-laki dan perempuan 

tersebut dinikahkan, baik dengan alasan agar mereka tidak terlalu jauh 

melanggar norma agama maupun untuk menjaga nama baik keluarga.  

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah 

penting sekali.Karena suatu perkawinan mengehendaki kematangan biologis 

juga psikologis. Maka dari penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan dinyatakan, bahwa calon suami istri itu harus telah 

masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan secara baik tanpa 

berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
4
 

Persoalan dalam undang-undang diantaranya soal sahnya perkawinan  dan 

pencatatan nikah.  Dalam pasal 6 sampai pasal 7 di dalam ketentuan itu 

ditentukan dua syarat untuk dapat melaksanakan perkawinan yaitu, syarat 

intern (syarat yang menyangkut pihak yang akan melaksanakan perkawinan) 

dan ekstern (formalitas). 

a. Syarat intern meliputi:
5
 

1. Persetujuan kedua belah pihak 

                                                           
4
M. Abdi Koro, Perlindungan Anak Di Bawah Umur,(Bandung: P.T. Alumni, 2012), 65 

5
Salim Hs, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 62-63 
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2. Izin dari kedua orang tua apabila belum menyampai umur 21 tahun 

3. Pria berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun. Pengecualian yaitu ada 

dispensasi nikah dari pengadilan atau camat atau bupati 

4. Kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin 

5. Wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus lewat masa tunggu 

(iddah). Bagi wanita yang putus perkawinannya karena perceraian, 

masa iddahnya 90 hari dan karena kematian 130 hari. 

b. Syarat ekstern meliputi: 

1. Harus mengajukan laporan ke pegawaian pencatatan nikah, talak 

dan rujuk 

2. Pengumuman, yang ditandatangani oleh pegawai pencatat yang 

memuat: 

a) Nama, umur,agama/kepercayaan, pekerjaan tempat kediaman 

dari calon mempelai dan dari orang tua calon.  

b) Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan dilangsungkan. 

Pasal 7 lebih lanjut menetapkan sampai batas usia seseorang yang 

hendak kawin di bawah umur 21 (dua puluh satu) tahun dikarenakan 

dengan izin orang tua/wali.  

“Ayat (1) pasal 7 undang-undang perkawinan menerukan bahwa 

perkawinan hanya dibenarkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 

(sembial belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam 

belas) tahun. Ayat (2) menetapkan tentang kemungkinan penyimpangan 

terhadap ketentuan tersebut diatas dengan jalan meminta terlebih dahulu 

kekecualian kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh 

kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Dalam hal ini di mana salah 

seorang atau kedua orang tua ini meninggal dunia, maka kekecualian 

dapat dimintakan kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh 
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orang tua yang masih hidupatau wali/orang yang memelihara/ datuk 

(kakek dan nenek) dari pihak-pihak yang akan melakukan perkawinan. 

Dengan ketentuan bahwasegala sesuatunya sepanjang hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya dari yang bersangkutan tidak 

menentukan lain.”
6
 

Anak yang belum dewasa belum pernah melangsungkan 

perkawinan, ada dibawah kekuasaan orang tua (pasal 47 aya1 UU No. 1 

tahun 1974).Orang tua mewakili anak dibawah umur dan belum pernah 

kawin mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan 

(pasal 47 ayat 2 UU no.1 tahun 1974). 

Orang tua tidak dibolehkan memindahkan hak/menggandaikan 

barang-barang tetap yang dimiliki anaknya, yang belum 18 tahun/ belum 

pernah melangsungkan perkawinan, kecuali kepentingan si anak 

menghendakinya (pasal 48 UU No.1 tahun 1974).Kewajiban yang ketiga 

disebut dengan Alimentasi.Alimentasi adalah kewajiban dari seorang anak 

untuk memberi nafkah terhadap orang tuanya manakala ia sudah tua.
7
 

Izin melaksanakan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 

tahun  menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 terdapat dalam pasal 6 

ayat (2), (3), (4), (5) dan (6)
8
 

(2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 

21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. 

(3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau 

dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin 

                                                           
6
Lili Rasyid, Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia, (Bandung: Alumni, 

1982), 110 
7
Sriwaty Sakkirang, Hukum Perdata, (Yogyakarta: Teras, 2011), 67 

8
Abdul Manan, Pokok-Poko Hukum Perdata Wewenang Pengadilan Agama, (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2000), 8 
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dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih 

hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. 

(4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan 

tidak mampu menyatakan kehendaknya, Maka izin diperoleh dari wali, 

Orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah 

dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan 

dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.  

(5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang disebut dalam ayat 

(2), (3), dan (4)pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka 

tidk 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 tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini. 

(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku 

sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan 

yang bersangkutan tidak menetukan lain.  

Izin melaksanakan pernikahan dalam PP. Nomor 9 tahun 1975Pasal 6 

ayat (2) huruf c:  

(2) Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1), 

Pegawai Pencatatan Nikah meneliti pula. 

c. Izin tertulis/ izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam pasal 6 

ayat (2), (3), (4) dan (5) undang-undang, apabila salah seorang 

calon mempelai atau keduanya belum mencapai 21 (dua puluh 

satu) tahun. 

Apabila calon mempelai belum mencukupi persyaratan menikah 

karena belum cukup umur tersebut, untuk melangsungkan perkawinan 

maka para pihak mengajukan permohonan dispensasi nikah dari 

pengadilan atau pejabat lain yang telah diberikan kuasa oleh pihak yang 

bersangkutan.    

Sejak awal berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan 

peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1974 tentang pelaksannan undang-

undang nomor 1 tahun 1974 hingga akhir–akhir ini masih banyak 

dijumpai, bila calon pengantin belum mencapai umur sebagaimana 
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ditentukan pada pasal 7 undang-undang nomor 1 tahun 1974, maka 

kebanyakan aparat desa mengambil jalan pintas dengan memalsukan umur 

calon pengantin tersebut kemudian proses perkawinan di Kantor Urusan 

Agama lancar karena telah sesuai ketentuan formal, meskipun hakikinya 

umur calon pengantin tersebut belum mencapai umur sesuai yang 

dikehendaki undang-undang.  

Mayoritas negara telah menetapkan bahwa usia pernikahan biasanya 

dilakukan dalam usia 18 tahun. Padahal perkawinan di bawah umur memiliki 

banyak dampak negatif bagi kesehatan calon mempelai perempuan sebuah 

masalah baru, seperti kematian di usia muda (dalam persalinan), terjangkit 

problem kesehatan, hidup dalam lingkaran kemiskinan, dan menderita buta 

aksara (karena tidak mengenyam pendidikan dasar).  

B. Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam 

Perkawinan dalam islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau 

kontrak keperdataan biasa, tetapi mencangkup dimensi ibadah. Menurut 

Kholilurrahman sebagaimana dikutip oleh A. Rafiq, syarat dan rukun 

perkawinan dalam islam meliputi: 

a. Calon mempelai pria, syarat-syarat: beragama islam, laki-laki, jelas 

orangnya, dapat memberikan persetujuan, dan tidak terdapat halangan 

perkawinan.  
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b. Calon mempelai wanita: beragama, perempuan meskipun yahudi dan 

nasrani, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuannya, tidak terdapat 

halangan perkawinan.  

c. Wali nikah: laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian, tidak 

terdapat halangan perwaliannya. 

d. Saksi nikah: minimal dua orang laki-laki hadir dalam ijab dan qobul, 

dapat mengerti maksud akad, Islam, dewasa. 

e. Ijab dan qobul 

Dalam pasal 14 kompilasi menjelaskan bahwa rukun nikah ada 

lima: calon suami, calon istri, dua orang saksi, wali, ijab dan qobul. 

a. Persetujuan mempelai 

Dalam pasal 16 ayat (1) KHI mengatur tentang persetujuan calon 

mempelai.Persetujuan digunakan masing-masing calon mempelai 

dengan senang hati membagi tugas, hak dan kewajiban secara 

proposional. 

Dalam pasal 16 ayat (2) KHI disebutkan bahwa bentuk persetujuan 

calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata 

dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam 

arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Lebih detail KHI 

menjelaskan pengukuhan persetujuan dalam pasal 17 KHI: 

1) Sebelum berlangsungnya perkawinan, pegawai pencatatan nikah 

menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan 

dua saksi nikah.  
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2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh seorang calon 

mempelai maka perkawinan tidak tidak dapat dilangsungkan. 

3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu 

persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang 

dapat dimengerti. 

b. Umur mempelai 

Mengenai penerapan umur bagi calon pengantin KHI 

mempertimbangkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga 

perkawinan. Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 15 ayat (1) junto 

pasal 17 ayat (9) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan 

bahwa umur calon laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun.  

Pasal 15 ayat (1) 

“untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan 

hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur 

yang telah ditetapkan dalam pasal 7 undang-undang nomor 1 tahun 

1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.”
9
 

 

Penetapan umur tidak disinggung dalam fiqh, jadi merupakan hasil 

Ijtihadiyah para perumus KHI. Dasar yang digunakan adalah surat Al-

Nisa’: 9 yang artinya “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang 

yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah 

yang khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka”. 
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Ayat diatas bersifat umum, tetapi secara tidak langsung 

menunjukkan perkawinan yang dilakukan pasangan usia muda akan 

menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya.  

Yang tertuang dalam undang-undang perkawinan diatas cukup 

jelas yaitu, larangan menikah dibawah umur. Terkait status calon suami 

istri yang masih dianggap anak-anak, maka harus dimintakan dispensasi 

nikah sebagaimana pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UUP nomor 1 tahun 

1974 dan pasal 15 ayat (2) yang menyebutkan bahwa dalam keadaan calon 

suami istri masih belum mencampai umur yang ditetapkan, dapat 

dilakukan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain 

yang ditunjuk oleh orang tua pihak pria maupun wanita.  

Berkaitan dengan larangan menikah dibawah umur. Status calon 

suami istri yang masih dianggap anak-anak, maka harus dimintakan 

dispensasi nikah sebagaimana pasal 6 ayat (2) sampai ayat (5) UUP No 

1/1974 dan pasal 15 ayat (2) yang menyebutkan bahwa dalam keadaan 

calon suami istri masih belum mencapai umur yang ditetapkan,dapat 

dilakukan dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain 

yang ditunjuk oleh orang tua pihak pria maupun wanita. 
10

 

Tidak mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan 

hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan 
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dengan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini sebagai mana 

dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 undang-undang ini.
11

 

Disamping itu undang-undang juga mengatur tentang persyaratan 

umur minimal bagi calon mempelai serta beberapa alternatif lain untuk 

mendapatkan jalan keluar apabila ketentuan umur minimal tersebut belum 

terpenuhi. Dalam hal ini undang-undang mengatur sebagai berikut: 

a. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 

tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun. 

b. Dalam hal penyimpangan terhadap pasal 1 ini dapat meminta dispensasi 

kepada pangadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua 

calon mempelai. 

c. Ketentuan-ketentuan menganai keadaan salah seorang arau kedua orang 

tua tersebut dalam pasal 6 ayat 3 dan 4 undang-undang ini, berlaku juga 

dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat 2 pasal ini dengan tidak 

mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 6. 

Ketentuan ini diatur di dalam pasal 7 undang-undang perkawinan 

yang secara otentik pasal ini masih mendapatkan beberapa penjelasan bahwa: 

untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-

batas umur perkawinan. Maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang 

pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang dimaksud dalam ayat 1 

seperti diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata. Dewasa ini 
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ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap 

perkawinan yang berlaku sejak di sahkannya undang-undang perkawinan 

secara lengkap diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 

yaitu: 

a. Pasal 12 menitik beratkan kepada dispensasi bagi anak yang belum 

mencapai umur minimum yaitu: 

1. Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai 

2. Seorang calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan 

belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin 

senagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2,3,4,dan 5 undang-

undang no. 1 tahun 1974 

b. Pasal 13 mengatur prosedur pemahaman dispensasi bagi anak yang 

belum mencapi umur minimal yaitu: 

1. Apabila seorang calon suami mencapai umur 19 tahun dan calon 

istri belum mencapai usia 16 tahun hendak melangsungkan 

pernikahan harus mendapatkan dispensasi Pengadilan Agama. 

2. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat 1 pasal ini 

diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada pengadilan 

agama yang mewilyahi tempat tinggalnya. 

3. Pengadilan agama setelah memeriksa dalam persidangan dan keyakinan 

bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan 

dispensasi nikah dengan suatu penetapan.  
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C. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman 

Indonesia merupakan negara yang mempunyai hukum yang 

beragam dalam menegakkan keadilan yang ada. Dasar hukum tersebut 

tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Dalam negara hukum, hukum yang 

mengendalikan kekuasaan yang ada dan setiap pelaksaan tindakan hukum 

dilakukan oleh lembega-lembaga atau badan hukum yang berdasarkan 

dengan dasar hukum yang digunakan yang berlaku. 

Lembaga-lembaga yang digunakan oleh negara memerlukan 

adanya tata cara dalam mengatur lancarnya penegakan hukum bertujuan  

terciptanyakeadilan, ketertiban, kepastian hukum dan tercapainya 

ketentraman, kesejahteraan dan tata tertib dalam hukum.  

Dalam negara yang berdasarkan hukum, kekuasaan kehakiman 

merupakan badan yang sangat menentukan isi dan kekuasaan kaidah-

kaidah hukum positif. Kekuasaam kehakiman diwujudkan dalam tindakan 

pemeriksaan, penelitian dan penetapan nilai perilaku manusia tertentu serta 

menentukan nilai situasi konkret dan menyelesaikan persoalan atau konflik 

yang ditimbulkan secara imparsial berdasarkan hukum sebagai patokan 

objektif.
12

 

Kekuasaan kehakiman dalam pasal 24 ayat (1) menjelaskan bahwa: 

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan peradilan”. 
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Kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan 

pemerintahan. Berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam 

undang-undang tentang kedudukan hakim.
13

 

Penegakan hukum dibutuhkannya adanya kekuasaan kehakiman 

sebagai kekuasaan dalam suatu negara yang di dalamnya terbukti adanya 

pelaksanaan hukum untuk menyelenggarakan peradilan. Peradilan sebagai 

lembaga yudikatif yang pelaksaanaan kekuasaan kehakiman seseorang 

tidak bisa mencampuri atau memutuskan perkara baik itu dari lembaga 

eksekutif maupun lembaga legislatif yang dapat melaksankannya adalah 

orang yang telah diberikan kuasa oleh lembaga peradilan. 

Menurut pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa: 

“kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-

lain badan kehakiman menurut undang-undang”. Dalam pelaksanaan 

kekuasaan kehakiman dalam fungsi dan kewenangan peradilan, terdiri atas 

badan-badan kehakiman dan badan-badan “peradilan” menurut undang-

undang.Badan kehakiman yang ditegaskan dalam pasal 24 ialah 

Mahkamah Agung. 

Peradilan Agama menjadi salah satu badan peradilan yang 

melaksanakan kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk 

menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara 

yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum dan keadilan 

berdasarkan Pancasila dengan terselenggaranya Negara Hukum Republik 
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Indonesia.
14

 Dalam hal tersebut kekuasaan kehakiman ini diatur dalam 

peraturan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman. 

“Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksanan kekuasaan 

kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memerikasa 

dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan 

kepadanya guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan 

pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik 

Indonesia.”
15

 

 

Dalam hal ini dapat dijabarkan beberapa filosofi dalam kegiatan 

upaya menegakkan hukum yang diperankan oleh badan-badan peradilan 

yaitu kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan fungsi peradilan adalah 

sebagai “alat kekuasaan negara” yang lazim disebut kekuasaan 

“yudikatif”. Tujuan bagi kemerdekaan kekuasaan kehakiman adalah agar 

hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dapat ditegakkan, dan agar 

benar-benar diselenggarakan kehidupan bernegara berdasarkan hukum, 

karena negara Republik Indonesia adalah negara hukum (Recht Staat).
16

 

Dan kekuasaan kehakiman diatur dalam peraturan undang-undang 

nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Di dalam pasal 1 ayat 

(1) undang-undanng tersebut menjelaskan bahwa: 

“kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka 

untuk menyenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dam 

keadilan berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar Negara 

                                                           
14

H. A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: PUSTAKA 

PELAJAR, 2004), 29 
15

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 
16

M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama  UU  No. 7 Tahun 

1989 Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 59 



40 
 

Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara 

Hukum Republik Indonesia.”
17

 

Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan 

kehakiman menjelaskan bahwa setiap hakim sebelum memutuskan perkara 

wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara 

yang diperiksa dan hal tersebut tidak bisa dipisahkan dalam putusan. Hal 

tersebut telah diatur dalam pasal 14 yang menyatakan bahwa:  

“Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib 

menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap 

perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak dapat 

dipisahkan dari putuskan”.
18

 

 

Didudukkan lingkungan Peradilan Agama sebagai salah satu badan 

pelaksana kekuasaan kehakiman. Untuk memenuhi pelaksaan ketentuan di 

Pengadilan Agama dalam bab III pasal 49 ditetapkan tugas 

kewenangannya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-

perkara “perdata” bidang:
19

 

a. Perkawinan 

b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan Islam 

c. Wakaf dan shadaqah.  

Di dalam Kekuasaan Kehakiman badan pelaksanan kewenangan 

Pengadilan Agama memiliki kewenangan dalam hal perkawinan yang di 

dalamnya menyangkut kasus dispensasi kawin. Dispensasi kawin adalah 
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keringanan yang diberikan undang-undang melalui peradilan terhadap 

anak dibawah umur agar dapat melangsungkan perkawinan. Perkara 

dispensasi kawin termasuk perkara pengajuan permohonan yang hasilnya 

berupa penetapan yang dilakukan oleh Majelis Hakim. 

Untuk mengabulkan atau menolak perkara yang diajukan oleh para 

pemohon maka majelis hakim memerlukan pertimbangan agar putusan 

tersebut mengandung kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi 

masyarakat.Pertimbangan tersebut berasal dari fakta-fakta yang bisa 

dibuktikan kesempurnaannya dalam hal bukti-bukti yang diajukan oleh 

pemohon. 

Hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara mempunyai 

tiga aspek secara berimbang, yaitu memberikan kepastian hukum, rasa 

keadilan, dan manfaat bagi para pihak dan masyarakat. Yaitu diantaranya: 

a. Kepastian hukum 

Kepastian hukum memberikan perlindungan bagi masyarakat 

dan tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, hal ini 

berkaitan dalam usaha ketertiban masyarakat. 

b. Keadilan 

Masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanakan atau 

penegakkan hukum itu, memperhatikan nilai-nilai 

keadilan.Hukum itu mengikat setiap orang, dan bersifat 

menyamaratakan atau tidak membeda-bedakan keadaan, status 
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maupun perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat pada 

umumnya. 

c. Manfaat 

Hukum ada untuk manusia, sehingga masyarakat 

mengaharapkam kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan 

hukum.
20

 

D. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

1. Pengertian Anak 

Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan 

anak, pengertian anak ialah “seorang yang belum berusia 18 tahun 

termasuk anak yang masih dalam “kandungan”.
21

 Seorang anak 

termasuk kedalam pelaku hukum (subjek) hukum. Subjek hukum yang 

diartikan sebagai anak yang termasuk dalam kreteria subjek hukum 

diartikan sama seperti orang dewasa dan badan hukum .hal tersebut 

turut memberikan keterkaitan anak terhadap sistem hukum yang ada 

dari peristiwa-peristiwa yang terjadi selama ini. Adapun unsur-unsur 

ekternal dan internal sebagai berikut:
22

 

a. Unsur internal pada diri anak 

1) Subjek hukum: sebagai seorang manusia anak juga 

digolongkan sebagai human right yang terikat dalam ketentuan 

perundang-undangan. Ketentuan dimaksud diletakkan pada 
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Achmad Rifai,  Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Persepektif Hukum Progresif, (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2011), 131 
21

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
22

Layyin Mahfiana,  Anak Dalam Perlindungan Hukum (Studi Kasus Di Ponorogo), (Ponorogo: 

Stain Press Ponorogo, 2012), 9 
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anak dengan golongan orang yang belum dewasa, orang yang 

berada dalam perwalian, orang yang tidak mampu melakukan 

perbuatan hukum. 

2) Persamaan hak dan kewajiban anak. Seorang anak juga 

mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang 

dewasa yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan 

dalam melakukan perbuatan hukum. Hukum meletakkan 

seorang anak dalam reposisi sebagai perantara hukum untuk 

dapat memperoleh hak dan kewajiban untuk dapat disejajarkan 

kedudukannya dengan orang dewasa atau disebut sebagai 

hukum yang normal. 

b. Unsur eksternal pada diri anak 

1) Ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum 

(equality before of law) dapat memberikan legalitas formal 

terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk 

berbuat peristiwa hukum. 

2) Hak-hak privilege  yang diberikan negara atau pemerintah 

yang timbul dari Undang-undang Dasar 1945 dan perundang-

undangan. 

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk 

menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan dan 
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pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.
23

 

Perlindungan terhadap anak membentuk sebuah perbuatan hukum yang 

berlaku di masyarakat. Perlindungan terhadap anak tidak boleh dilakukan 

dengan berlebihan dan memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan 

bagi masyarakat, lingkungan, dan diri sendiri.  

Perlindungan anak dibedakan menjadi dua bagian yaitu, pertama, 

perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan 

dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan. 

Kedua, perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi 

perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang 

pendidikan.
24

 

2. Hak dan Kewajiban Anak 

Pada tanggal 20 november 1959 sidang umum perserikatan bangsa-

bangsa (PBB) telah mensahkan deklarasi tentang anak-anak. Dalam 

mukadimah deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban 

memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Deklarasi ini memuat 10 

(sepuluh)asas tentang hak-hak seorang anak, diantaranya:
25
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Maidin Gultom,  Perlindungan  Hukum  Terhadap Anak  Dalam sistem Peradilan Pidana Anak 

Di Indonesia, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), 33 
24

Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak  Dalam sistem  Peradilan Pidana Anak Di 

Indonesia,(Bandung: PT Refika Aditama, 2010), 33 
25

Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak  Dalam sistem Peradilan Pidana Anak Di 

Indonesia,45-46 
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a. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesaui dengan 

ketentuan yang terkandung dalam deklarasi  ini tanpa ada 

pengecualian atau tanpa terkecuali perbedaan dan lain-lainnya. 

b. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus 

memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana 

lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri 

secara fisik, kejiwaan, moral,spiritual, dan kemasyarakatan 

dalm situasi sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan 

harkatnya. 

c. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan. 

d. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk 

tumbuh kembang secara sehat. 

e. Setiap anak baik secara fisik, mental dan sosial mengalami 

kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan dan 

pemeliharaan sesuai dengan kondisinya. 

f. Setiap anak bagi perkembangan pribadinya secara penuh dan 

seimbang memerlukan kasih sayang dan perhatian. 

g. Setiap anak harus menerima pendidikan secara cuma-cuma dan 

atas dasar wajib belajar. 

h. Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan 

dan bantuan yang pertama. 

i. Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk keterlantaran 

tindakan kelurasan dan eksploitasi. 
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j. Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi 

berdasarkan rasional agama dan bentuk-bentuk lainnya.  

3. Batas Usia Anak 

Yang dimaksud dengan batas usia anak adalah pengelompokan 

usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, 

sehingga anak tersebut beralih status menjadi manusia dewasa atau 

menjadi anggota subjek hukum yang dapat bertanggungjawab secara 

mandiri terhadap perbuatan-pembuatan dan tindakan-tindakan hukum 

dilakukan anak itu. 
26

 

Seorang anak dapat disebut sebagai anak maka orang tersebut 

belum mencapai batas usia kreteria dikatakan dewasa. Seorang anak 

yang belum dewasa belum bisa melakukan perbuatan hukum. Hukum 

dapat mentolelir seorang dari batas usia dewasa dipandang sebagai usia 

dewasa dan bisa mempertanggungjawabkan tindakan hukum yang 

telah dilakukan. 

Batas usia seorang menurut ketentuan hukum perdata. Hukum 

perdata meletakkan batas usia  anak berdasarkan pasal 330 KUHPer 

ayat 1 yaitu: 

a. Batas antara usia belum dewasa minderjerigheid dengan telah 

dewasa telah dewasa minderjerigheid, yaitu 21 tahun. 

b. Dan seorang anak yang berada dalam usia di baawah 21 tahun 

yang telah menikah dianggap telah dewasa. 
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Layyin Mahfiana, Anak Dalam Perlindungan Hukum (Studi Kasus Di Ponorogo, (Ponorogo: 

Stain Press Ponorogo, 2012), 28  
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Sedangkan batas usia anak menurut Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal7 ayat (1), pasal 47 ayat (1), 

dan pasal 50 ayat (1) yaitu:
27

 

a. Dalam pasal 7 ayat (1) menyebutkan batas usia minimum untuk 

anak dapat kawin bagi seorang pria, yaitu 19 tahun dan bagi 

seorang perempuan yaitu 16 tahun. 

b. Bagi pasal 47 ayat (1) menyebutkan batas usia minimum 18 

tahun berada dalam kekuasaan orang tua selama kekuasaan itu 

tidak dicabut. 

c. Dalam pasal 50 ayat (1) menyebutkan batas usia anak yang 

belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah kawin berada 

pada status perwalian.  

Pengertian batas usia anak pada hakikatnya mempunyai 

pengelompokan batas usia minimum pada anak tergantung pada 

kepentingan hukum anak yang bersangkutan. Pengelompokan ini 

bertujuan untuk mengenal dengan pasti faktor-faktor yang 

menyebabkan terjadinya tanggung jawab anak dalam hal-hal 

sebagai berikut:
28

 

a. Kewenangan bertanggung jawab terhadap anak. 

b. Kemampuan untuk melakukan peristiwa hukum. 
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Maulana Hassan Wadong, Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta: PT 

Gramedia, 2000), 25 
28

Maulana Hassan Wadong, Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta: PT 

Gramedia, 2000), 26 
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c. Pelayanan hukum terhadap anak yang melakukan tindak 

pidana. 

d. Pembinaan yang efektif. 

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Terhadap Anak terdapat hak-hak yang dimiliki oleh 

seorang anak. Dalam perundang-undangan tersebut menjabarkan 

hak-hak yang sudah dimiliki sejak lahir atau masih dalam 

kandungan. Pasal-pasal tersebut yang berkaitan dengan hak-hak 

anak ialah:
29

 

“Pasal 4 : Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, 

berkembang, dan berpartisipasi secara wajar 

sesuai dengan harkat dan martabat, serta 

mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi. 

Pasal 5 : Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai 

identitas diri dan status kewarganegaraan. 

Pasal 6 : Setiap anak berhak untuk beribadah menurut 

agamnya, berpikir dan berekpresi sesuai dengan 

tingkat kecerdasan dan usianya, dalam 

bimbingan orang tua. 

Pasal 7 : (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang 

tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang 

tuaanya sediri. 

 (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya 

tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, 

atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak 

tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai 

anak asuh atau anak angkat oleh orang lain 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Pasal 8 : Setiap anak berhak memperoleh pelayanan 

kesehtan dan jaminan sosial sesuai dengan fisik, 

mental, spiritual, dan sosial. 

Pasal 9  : (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan 
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Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2002 Tentang  Perlindungan  Anak 
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dan pengajaran dalam rangka pengembangan 

pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai 

dengan minat dan bakatnya. 

  (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1), khusus bagi anak yang 

menyandang cacat juga berhak memperoleh 

pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang 

memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan 

pendidikan khusus  

Pasal 10 : Setiap anak berhak menyatakan dan didengar 

pendapatnya, menerima, mencari dan 

memberikan informasi sesuai dengan tingkat 

kecerdasan dan usianya demi pengembangan 

dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan 

kepatuhan. 

Pasal 11 : Setiap anak berhak untuk beristirahat dan 

memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan 

anak yang sebaya, bermain, berekreasi, berkresi 

sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat 

kecerdasannya demi perkembangan diri. 

Pasal 12 : Setiap anak yang menyandang cacat berhak 

memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan 

pemeliharaan tarif kesejahteraan sosial. 

Pasal13 : (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan 

orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang 

bertnggung jawab atas pengasuhan, berhak 

mendapatkan perlindungan dari perlakuan: 

a. Deskriminasi; 

b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun 

seksual; 

c. Penelataran; 

d. Kekejaman, kekerasaan, dan 

penganiayaan; 

e. Ketidakadilan;dan  

f. Perlakuan salah lainnya. 

 (2) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh 

anak melakukan segala bentuk perlakuan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka 

pelaku dikenakan hukuman. 

Pasal 14 : Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang 

tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau 

aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa 

pemisahan itu adalah demi kepentiangan terbaik 

bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. 

Pasal 15  : Setiap anak berhak memperoleh perlindungan 

dari: 
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a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik; 

b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata; 

c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial; 

d. Pelibatan dalam peristiwa yang 

mengandung unsure kekerasan; dan 

e. Pelibatan dalam peperangan 

Pasal 16 : (1) Setiap anak berhak memperoleh 

perlindungan dari sasaran penganiyaan, 

penyikasaan, atau penjatuhan hukuman yang 

tidak manusiawi.  

 (2)  Setiap anak berhak untuk memperoleh 

kebebasan sesuai hukum. 

 (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana 

anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan 

hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan 

sebagai upaya terakhir. 

Pasal 17  : (1) Setiap anak dirampas kebebasannya berhak 

untuk: 

a. Mendapatkan perlakuan secara 

manusiawi dan penempatannya 

dipisahkan dari orang dewasa; 

b. Memperoleh bantuan hukum atau 

bantuan lainnya secara efektif dalam 

setiap tahapan upaya hukum yang 

berlaku; dan  

c. Membela diri dan memperoleh keadilan 

di depan pengadilan anak yang objektif 

dan tidak memihak dalamsidang tertutup 

untuk umum. 

d. Setiap anak yang menjadi korban atau 

pelaku kekerasan seksual atau yang 

berhadapan dengan hukum berhak 

dirahasiakan. 

Pasal 18  : Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku 

tindak pidana berhak mendapatkan bantuan 

hukum dan bantuan lainnya. 

Pasal 19  : Setiap anak berkewajiaban untuk: 

a. Menghormati orang tua, wali, dan guru; 

b. Mencintai keluarganya, masyarakat, dan 

menyayangi teman; 

c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara; 

d. Menunaikan ibadah susai dengan ajaran 

agamanya; dan  

e. Melaksanakan etika dan akhlak yang 

mulia”. 
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Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan 

anak pasal 26 ayat (1) bahwa orang tua berkewajiban daan bertanggung 

jawab orang tua terhadap anak pada bagian keempat pasal 26 berbunyi: 

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:  

a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. 

b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, 

bakat, dan minatnya. 

c. Mencegah perkawinan pada usia anak-anak. 

d. Memberikan pendidikan karakter dan pemahaman nilai 

budi pekerti pada anak. 

2. Dalam hal ini orang tua tidak ada, atau tidak diketahui 

keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat 

melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, 

sedangkan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  
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BAB III 

PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA 

PONOROGO TAHUN 2016-2017 

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Ponorogo 

1. Sejarah  Pengadilan Agama Ponorogo 

a. Dasar Hukum berdirinya Pengadilan Agama Ponorogo : 

1) Pengadilan Agama Ponorogo didirikan berdasarkan Stbd 1820 

No 20 jo Stbd 1835 No 58. 

2) Perubahan nama dan wilayah hukum serta lokasi Pengadilan 

Agama Ponorogo berdasarkan Stld 1828 No 55, Stbd 1854 No 

128 dan Stbl 1882 No 152. 

b. Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Ponorogo 

NO NAMA TAHUN 

1 .  KH. Djamaluddin  tahun 1947-1950 

2 .  KH. Syamsuddin  tahun 1950-1960 

3 KH. Moch. Hisjam tahun 1960-1974 

4 K. Abidoellah   tahun 1974-1979 

5 Drs. Muchtar RM tahun 1979-1990 

6 Drs. H. Moh. Djamhur, SH tahun 1990-1999 

7 Drs. H. Muchtar RM, SH, M.Ag. tahun 1999-2006 

8 M. Hasjim, SH  tahun 2006-2007 
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9 H. Masyhuri Badar, SH       tahun 2007-2010 

10 H. Machfudz, S.H.    tahun 2010-2013 

11 Dra. Hj. Ati Khoiriyah, M.H tahun 2013-2016 

12 

Dr. Drs. H. M. Munawan, S.H., 

M.Hum 

tahun 2016 - 

sekarang   

 

c. Sejarah pembentukan Daerah Tingkat II di wilayah PA Ponorogo 

Islam adalah merupakan agama yang paling dominan bagi 

nasyarakat Ponorogo, masuknya Islam di Ponorogo berasal dari 

Kerajaan Demak dibawa oleh Adipati Betoro Katong. Pada sekitar 

tahun 1572M di Ponorogo terdapat sebuah Pondok Pesantren 

terkenal dan mempunyai ribuan santri yang datang dari berbagai 

daerah, yaitu bernama "Pondok Tegalsari" yang diasuh oleh Kyai 

Agung Anom Besari salah satu seorang santri Tegalsari yang telah 

banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia adalah Pujannga 

Ronggo Warsito. Keturunan dari Kyai Ageng Anom Besari ada 

yang bertempat tinggal di Malaysia menjabat sebagai perdana 

menteri yang pertama yaitu Tengku Abdurrahman. 

d. Sejarah pembentukan Pengadilan Agama Ponorogo : 

1) Masa Penjajahan Belanda 

Agama Islam yang berkembang di Ponorogo dan ajaran 

Islam menjadi bagian kehidupan masyarakat yang ditaati oleh 

sebagian besar masyarakat Ponorogo termasuk bidang 
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akhwalusy syaksiyah dan muamalah yang menyangkut bidang 

kebendaan.Apabila timbul perselisihan diantara orang Islam 

mereka bertakhim kepada Kyai dan pada umumnya mereka 

patuh kepada fatwa yang disampaikan Kyai tersebut. 

Pada masa kerajaan Sultan Agung di Mataram telah 

didirikan lembaga yang menangani persengketaan dan 

perselisihan diantara orang Islam, kemudian diperkuat 

kedudukan lembaga tersebut oleh pemerintah Hindia Belanda 

dengan penerapan Hukum Islam bagi orang-orang yang 

memeluk agama Islam, sebagaimana terbukti dalam putusan 

Laandraaad di Jakarta tanggal 15 Februari 1849, yaitu 

membatalkan surat wasiat seorang pewaris karena isinya 

tertentangan dengan Hukum Islam, hal ini dipertegas dalam 

compendiun dalam Stbl 1828 No 55 dan Stbl 1854 No 129 jo 

Stbl 1855 No 2. 

Kemudian lembaga peadilan bagi orang-orang Islam pada 

jaman penjajahan Belanda dikukuhkan dengan dikeluarkannya 

Stbl 1882 No 152 dengan nama Raad Agama atau Western 

Raad. Terbukti Raad Agama di Ponorogo pada tahun 1885 telah 

berfungsi dan kewenangannya dalam memutus perkara sangat 

luas, diantaranya telah menyelesaikan / memutus perkara waris, 

nafkah fasah dan sebagainya (arsi putusan tahun 1885). Pada 

tahun 1937 pemerintah Hindia Belanda menerapkan teori 
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resepsi atau "receptie theorie" secara berangsur-angsur 

wewenang Raad Agama dikurangi atau dibatasai kecuali hanya 

masalah kawin, talak, cerai, rujuk (NTCR). Adapun perkara 

kebendaan termasuk amal waris menjadi wewenang Land 

Raad/ Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam Stbl 1937 

No 116 f dan 610, karena itu Putusan Pengadilan Agama 

Ponorogo hanya berkisar pada perkara (NTCR). 

2) Masa Penjajahan Jepang : 

Pengadilan Agma Ponorogo pada jaman penjajahan Jepang 

tetap menjalankan tugas untuk menyelesaikan perkara yang 

disengketakan orang-orang Islam sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. Landasan hukum yang diperunakan oleh Pengadilan 

Agama Ponorogo adalah Stbl 1882 No 152 jo Stbl 1937 No 116 

dan 610 dan Hukum Islam yaitu menangani perkara NTCR. 

Pengadilan Agama Ponorogo menyimpan arsip putusan, 

produk zaman Belanda dan Jepang tahun 1885, 1937, 1943 dan 

sebagainya dan keunikan putusan ini masih ditulis dengan 

tangan yang rapi. 

3) Masa Kemerdekaan 

Kondisi Pengadilan Agama Ponorogo setelah proklamasi 

kemerdekaan RI tetap sebagaimana pada jaman penjajahan, 

tempat pemeriksaan perkara bagi orang-orang Islam dilakukan 
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di serambi masjid, kemudian pindah dari rumah ke kerumah 

lain milik tokoh masyarakat kota Ponorogo. 

Pada umumnya Hakim Agama berststatus honorer serta sarana dan 

prasarananya sangat tidak memadai dan tidak mencerminkan lembaga 

pemerintah sebagai penegak hukum. Demikian pula kekuasaan dan 

wewenang Pengadilan Agama Ponorogo sangat terbatas dalam perkara 

NTCR sebagaimana diatur dalam Stbl 1937 No 116 dan 610. 

Sejak tahun 1947 Pengadilan Agama Ponorogo atas swadaya dari 

pada ulama' dan tokoh masayarakat secara resmi Pengadilan Agama 

Ponorogo mempunyai gedung kantor sendiri yang beralamat di Jalan 

Bhayangkara Ponorogo (sebelah selatan Kantor POLRES Ponorogo) dan 

mulai tahun 1982 kantor Pengadilan Agama Ponorogo pindah di Jl. Ir. H. 

Juanda No. 25 Ponorogo sampai sekarang. 

Susunan struktur organisasi Pengadilan Agama Ponorogo pada saat itu 

dijabat oleh : 

Ketua    : H. Djamaluddin 

Hakim   : 1. K. Bukhori 

  : 2. K. Hasanuddiin 

  : 3. K. Bani Isroil 

  : 4. K. Syujuthi 

Panitera : Kaelan 
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  Pada tahun 1982 Pengadilan Agama Ponorogo mendapat proyek 

balai sidang dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan bagi pencari 

keadilan dan perkembangan jumlah perkara di Pengadilan Agama 

Ponorogo sangat meningkat setelah diundangkan Undang-undang Nomor 

1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 

tahun 1975, maka sejak tahun 1982 sampai sekarang (tahun 2008) 

Pengadilan Agama Ponorogo masih menempati Kantor tersebut dan terus 

berkembang sampai mendapat klasifikasi Pengadilan Agama KelasI.B 

(dikutip dari Buku Yurisdiksi Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2003). 

2. VISI “Terwujudnya Pengadilan Agama Ponorogo yang Agung”  

MISI 

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Ponorogo. 

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari 

keadilan. 

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pengadilan Agama 

Ponorogo. 

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama 

Ponorogo. 

Dengan Motto :“ Melayani dengan PINTAR”  

“(Profesional, Inovatif, Nyaman, Transparan, Akuntabel,dan Ramah)” 

Bagan peta wilayah yuridik Pengadilan Agama Ponorogo………(Lampiran) 

Pengadilan Agama Ponorogo memiliki gedung kantor yang cukup 

representatif dengan 2 (dua) lantai seluas 2.176 M² yang berdiri diatas tanah 
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seluas 1.795 M² hak milik sertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. 

Mahkamah Agung RI, yang berada di Jalan Ir. H. Juanda No. 25 Ponorogo. 

Diharapkan dengan adanya gedung ini dapat menunjang kelancaran tugas pokok 

dan fungsinya sehari-hari. 

Adapun penggunaan ruangan dari lantai I dan lantai II sampai dengan 29 

Desember 2017 adalah sebagai berikut : 

a. Penggunaan ruangan lantai I : 

- Ruang Sidang Utama 

- Ruang Sidang I 

- Ruang Sidang 2 

- Ruang Pendaftaran Perkara 

- Ruang Tunggu Persidangan 

- Ruang Mediasi 

- Ruang Bermain dan Menyusui 

- Ruang InformasidanPengaduan 

- Ruang Kasir 

- Ruang Sekretaris 

- Ruang Kesekretariatan 

- Ruang Kepaniteraan 

- Ruang Wakil Panitera 

- Ruang Lobby / Resepsionis 

- RuangKeamanan 

- Kamar Mandi 
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- Dapur 

b. Penggunaan ruangan lantai II : 

- Ruang Ketua 

- Ruang Panitera 

- Ruang Wakil Ketua 

- Ruang Hakim 

- RuangRapat 

- Mushola 

- Ruang Server 

- Ruang Perpustakaan 

- Ruang Arsip Perkara 

- Dapur 

- Kamar Mandi 

Selain itu Pengadilan Agama Ponorogo juga memiliki sebuah 

Bangunan Gedung Kantor (Kantor Pengadilan Agama Ponorogo lama) 

yang terletak di Jl. Bhayangkara No. 7 Ponorogo, gedung lama sudah tidak 

digunakan lagi untuk kegiatan kantor, melainkan hanya untuk menyimpan 

arsip berkas perkara dan inventaris kantor lama yang tidak bisa digunakan 

lagi, dimana saat ini gedung tersebut dalam kondisi rusak berat. 

Adapun bagan struktur kepengurusan di Pengadilan Agama 

Ponorogo………… (Lampiran) 
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B. Pertimbangan-Pertimbangan Hakim Tentang Penolakan Dispensasi 

Kawin Di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2017 

Perkawinan yang di bawah umur di Pengadilan Agama kabupaten 

Ponorgo terjadi setiap tahunnya. Pada tahun 2017 jumlah perkara yang 

mengajukan dispensasi Kawin berjumlah 75 perkara 4 sampai 5 perkara 

diantaranya ditolak/ tidak dikabulkan.  

Dari hasil wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama 

Ponorogo tentang dispensasi kawin, Maka penulis dapat menyimpulkan 

simpulkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi penolakan putusan 

Hakim ialah: 

1. Umur calon mempelai yang masih terlalu muda untuk melangsungkan 

Perkawinan. 

Dalam masyarakat umum pernikahan dini dilangsungkan sudah 

menjadi hal yang dianggap biasa. Hal tersebut terbukti dengan 

banyaknya permohonan dispensasi kawin yang terjadi di Pengadilan 

setempat. Pengajuan permohonan tersebut dilakukan untuk 

mendapatkan izin untuk diperbolehkan oleh pengadilan sehingga boleh 

menikah secepatnya. 

Dalam hal ini batas umur minimal untuk mengadakan perkawinan 

diatur dalam pasal 7 undang-undang perkawinan yaitu:
1
 

                                                           
1
O.S, OEH, Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek,  (Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 1996) ,82 
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(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-lakisudah mencapai 

umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 

tahun.  

(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.  

2. Kekhawatiran yang tidak benar (belum tentu ada) 

Alasan yang digunakan untuk mengajukan permohonan dispensasi 

kawin yang dilakukan oleh orang tua pemohon bermacam-macam. 

Salah satunya khawatir jika anaknya melanggar aturan norma yang 

berlaku karena pergaulan dengan lawan jenis. Kebanyakan alasan 

tersebut disebutkan karena sang anak cenderung kurang pengarahan 

akan batasan bergaul di masyarakat sekitar. Kekhawatiran anak yang 

takut melanggar hukum sehingga mencari solusi dengan menikahkan 

anak mereka menjadi alsan kekhawatiran yang utama. 

Alasan  tersebut menurut hakim tidak bisa dibenarkan untuk 

mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut. Pernikahan dini 

tersebut bisa dicegah atau dihindari dengan memberikan arahan atau 

anjuran tentang hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan dalam bergaul 

dengan lawan jenis. 

3. Belum bekerja 

Karena usia anak pemohon yang mengajukan permohonan 

dispensasi kebanyakan masih dibawah umur maka status anak tersebut 
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kebanyakan belum mempunyai keuangan untuk memenuhi kebutuhan 

pokok.  

 

4. Mempunyai hubungan senasab (kakak atau adik kandung) 

5. Dipaksa melakukan perkawinan  oleh orang tua.  

Seorang anak yang akan menikah lantaran dipaksa orang tuanya 

karena takut untuk menolak keinginan orangtuanya. Si anak cenderung 

mengatakan kebohongan pada saat persidangan saat diberikan 

pertanyaan oleh majelis hakim untuk bisa segera menikah dengan 

pasangannya. 

“Dalam sebuah putusan bagian pertimbangan adalah bagian yang 

dimulai dengan “Tentang pertimbangan hukumnya atau Tentang 

Hukumnya” yang memuat: 

1. Gambaran tentang bagaimana hakim mengkualifikasi, yaitu mencari 

dan menemukan dasar hukum yang harus diterapkan pada suatu fakta 

dan kejadian yang diajukan.  

2. Penilaian hakim tentang fakta-fakta yang diajukan. 

3. Pertimbangan hakim secara kronologis dan rinci setiap item, baik dari 

pihak tergugat ataupun penggugat.  
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4. Dasar hukum hakim yang digunakan dalam menialai dan memutus 

perkara baik secara hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis”.
2
 

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan bapak 

Abdullah Shofwandi bahwa Hakim di Pengadilan Agama Ponorogo dalam 

menetapkan dasar hukum untuk perkara dispensasi kawin merujuk pada 

pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Selain dari undang-undang, Hakim dalam menetapkan dasar hukum 

berdasarkan kaidah-kaidah fiqhiyah. Dalam hal ini dikemukakan oleh 

Hakim Pengadilan Agama Ponorgo yaitu Abdullah Shofwandi: 

“Hakim pengadilan Agama Ponorogo dalam menetapkan atau 

memutuskan perkara mengunakan pasal 7 ayat 2 undang-undang Nomor 1 

tahun 1974 tentang perkawinan”.
3
 

 

Dalam hal permasalahan dispensasi kawin yang masuk kedalam 

Pengadilan Agama akan dipertimbangkan pengabulan dan penolakan 

terhadap permohonan pemohon. Para pemohon yang akan mengajukan 

permohonan harus mencukupi syarat-syarat sebagai bukti yang akan 

digunakan dalam persidangan untuk dijadikan sebagai dasar hukum yang 

kuat agar permohonan dikabulkan oleh majelis hakim.  

Perkara yang masuk dalam pengadilan agama bisa ditolak ataupun 

diterima. Alasan pengadilan agama menolak permohonan perkara 

tersebut dalam pemeriksaan persidangan bukti-bukti yang diajukan 

                                                           
2
Intan Rifatul Hakim, “Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin DiPengadilan 

Agama Pacitan Pada Tahun 2016”Skripsi (Ponorogo: IAIN  Ponorogo, 2017), 89 
3
 Abdullah Shofwandi , Hakim Pengadilan Agama Ponorogo, Hasil Wawancara, 16 Mei 2018 
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kurang tepat atau tidak bisa dibuktikan keotentikannya.  Seperti yang 

disampaikan oleh bapak Abdullah shofwandi syarat-syarat bukti yang 

sesuai dengan undang-undang sebagai berikut: 

“Syarat-syarat yang bisa dijadikan bukti oleh hakim sesuai dengan dalil-

lali yang diajukan oleh pemohon diantaranya: surat penolakan dari KUA, 

KTP yang mengajukan (pemohon), KK, akta kelahiran calon mempelai”
4
 

 

Dalam hal ini, hakim pengadilan Agama Ponorogo memiliki alasan 

atau faktor tersendiri yang melatarbelakangi penolakan dispensasi kawin 

hal ini disampaikan oleh bapak  Abdullah Shofwandi diantaranya sebagai 

berikut: 

“Untuk alasan faktor yang melatarbelakangi penolakan dispensasi kawin 

itu sendiri secara umum masih jauh dari batas minimal usia menikah (para 

calon mempelai), Tidak cukup alasan untuk segera dinikahkan, Bila 

dinikahkan akan menambah kemafsadatan, Menolak mafsadat lebih 

diutamakan dari pada menarik mekaslahatan”
5
 

 

Sedangkan alasan yang digunakan oleh beberapa hakim memiliki 

pertimbangan berbeda-beda dalam setiap permohonan. Hal itu tergantung 

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

wawancara dengan bapak Abdullah Shofwandi, dalam pengabulan 

permohonan dispensasi kawin hal yang dipertimbangkan oleh hakim 

sebagai berikut: 

“pertimbangan hakim dalam menolak dispensasi kawin karena lebih 

banyak madharatnya dari pada kemaslahatannya. Diantaranya: masih 

                                                           
4
 Abdullah Shofwandi , Hakim Pengadilan Agama Ponorogo, Hasil Wawancara, 16 Mei 2018 

5
Abdullah Shofwandi , Hakim Pengadilan Agama Ponorogo, Hasil Wawancara, 16 Mei 2018 
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muda, belum bisa bertindak sesuatu, masih dalam keadaan sekolah/ 

menuntut ilmu dan seterusnya”.
6
 

Petimbangan yang dilakukan hakim tersebut dilakukan dengan 

penafsiran dari argumen-argumen majelis hakim dalam waktu 

permusyawaratan sebelum memutuskan sebuah perkara dan sebelum 

membacakan pertimbangan serta putusan yang disampaikan di depan para 

pihak yang berperkra.  

C. Penolakan Dispensasi Kawin Dalam Persepektif Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Dan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di 

Pengadilan Agama Ponorogo Pada Tahun 2017 

 Seorang hakim dalam sebuah perkara sebelum memutuskan 

perkara yang masuk di Pengadilan Agama Ponorogo harus terlebih dahulu 

untuk menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum yang berlaku 

dalam masyarakat umum. Hakim melihat fakta-fakta yang terjadi 

berkaitan dengan pengajuan dispensasi kawin. Fakta-fakta tersebut 

digunakan sebagai bukti yang sempurna untuk memutuskan sebuah 

perkara. 

 Hakim Pengadilan Agama dalam pelaksanaannya berpedoman 

kepada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman. Sehingga pemutusan perkara yang dilakukan oleh hakim tidak 

semena-mena dan mempunyai keadilan yang semestinya baik dalam  

                                                           
6
Abdullah Shofwandi , Hakim Pengadilan Agama Ponorogo, Hasil Wawancara, 16 Mei 2018 
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mengabulkan permohonannya atapun menolak permohonan yang telah 

diajukannya. 

 Hakim sebelum memutuskan perkara menyampaikan 

pertimbangan-pertimbangannya dalam memutuskan disetiap perkara. hal 

tersebut dilakukan di persidangan yang dihadiri oleh para pihak yang 

berkepentingan agar didengar dengan jelas, rinci dan dikemudian hari 

tidak terjadi kesalah pahaman diantara kedua pihak yang berperkara.  

Hakim dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang 

Kekuasaan Kehakiman memiliki sifat kemandirian yang terkandung dalam 

peraturan yang berlaku. Sifat mandiri ini dilakukan dengan dibuktikannya 

bahwa seorang hakim tidak mudah terpengaruh terhadap pihak lain dalam 

mengambil keputusan yang digunakan dalam pemutusan perkara. hakim 

memiliki pendapat atau argumen yang diteliti atau dilihat dari fakta-fakta 

yang terungkap atau terjadi selama peradilan berlangsung. 

Pendapat atau argument yang dimiki juga termasuk kedalam 

penafsiran yang dilakukan oleh hakim dalam mengisi kekosongan hukum 

yang kadang kalanya terjadi dalam beberapa kasus salah satunya yaitu 

kasus perkara dispensasi kawin yang terjadi dalam Pengadilan Agama 

Ponorogo. 

 Penafsiran yang dilakukan oleh hakim dalam perkara dispensasi 

kawin berupa mengisi kekosongan hukum yang terjadi saat ini. Hakim 

melakukan penafsiran terhadap rumusan pasal 15 ayat (1) Kompilasi 

Hukum Islam yang menegaskan bahwa  untuk kemaslahatan keluarga dan 
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rumah tangga. Perkawinan hanya boleh dilaksanakan jika calon mempelai 

berusia minimal 19 bagi pria dan 16 tahun bagi wanita namun dalam 

perkara dispensasi kawin majelis hakim berpendapat bahwa menghindari 

kemadharatan yang lebih besar harus didahulukan daripada menarik 

kemaslahatan.  

 Hakim dalam kasus dispensasi kawin ini juga menggunakan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

sebagai salah satu sumber hukum dalam menetapkan penolakan ataupun 

pengabulan perkara. 

Hal tersebut dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan bapak 

Abdullah selaku hakim Pengadilan Agama Ponorogo yang juga pernah 

menangani kasus perkara pengajuan dispensasi kawin, dengan penjelasan 

berbunyi:  

“Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Al-Qur’an 

surat An-Nisa’ ayat 9, Pasal 26 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak”
7
 

 

Dalam kasus dispensasi kawin pelaku dalam mengajukan 

permohonan dispensasi kawin tersebut ialah seorang anak yang belum 

berusia dewasa. Karenanya hakim menggunakan perundang-undangan 

anak ini sebagai dasar hukum. 

 Dasar hukum ini digunakan oleh hakim sebagai dasar hukum untuk 

melindungi hak dan kewajiban seorang anak yang belum menjadi subjek 

hukum dalam masyarakat. Hakim dalam pelaksanaannya mempertahankan 

                                                           
7
Abdullah Shofwandi , Hakim Pengadilan Agama Ponorogo, Hasil Wawancara, 16 Mei 2018 
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posisi anak yang belum dewasa untuk kepentingan  khususnya anak itu 

sendiri dan keluarga serta pihak-pihak yang bersangkutan.  

 Hakim melihat apakah sang anak yang mengajukan permohonan 

dispensasi kawin tersebut dalam melakukan sesuatu hal di masyarakat 

memiliki ciri-ciri yang bisa dikatakan dewasa atau belum. Hakim melihat 

anak tersebut secara fisik ataupun rohani sudah matang atau belum 

sehingga meskipun umur anak tersebut belum cukup namun pemikiran dan 

jiwanya sudah termasuk kedalam kriteria dewasa maka ada kemungkinan 

anak tersebut dikategorikan sebagai anak yang sudah dewasa. 



 
 

69 

BAB IV 

ANALISIS PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN 

AGAMA PONOROGO TAHUN 2017 DALAM PERSEPEKTIF UU NO 48 

TAHUN 2009 DAN MENURUT PASAL 26 AYAT (1) UU NO 23 TAHUN 

2002  

A. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Penolakan Dispensasi Kawin Di 

Pengadilan Agama Ponorogo Pada Tahun 2017 

Dalam bab ini penulis akan menganilisis pertimbangan hakim terhadap 

penolakan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo dalam 

persepektif UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Dan 

menurut pasal 26 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak. Kasus tentang penolakan dispensasi kawin yang terjadi di Pengadilan 

Agama Ponorogo pada tahun 2017 berjumlah sekitar 75 kasus dan 4 atau 5 

diantaranya tidak diterima (ditolak) oleh hakim. Penolakan perkara tersebut 

diambil dari pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim 

saat bermusyawarah dalam memutuskan perkara. 

Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 2 

menjelaskan bahwa “anak yang dibawah umur 21 tahun masih menjadi 

tanggung jawab dari orang tua”. Maka calon mempelai tersebut haruslah 

mendapatkan suran izin menikah dari Pengadilan Agama untuk bisa menikah 

secara sah di mata hukum.Sedangkan dalam pasal 15 ayat 1 kompilasi hukum 

islam calon mempelai boleh menikah jika umurnya kurang  dari 19 tahun bagi 

laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan dilarang melakukan pernikahan. Bila 
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umur dari calon mempelai belum mencukupi maka dilarang untuk menikah 

terlebih dahulu. 

Dalam pasal 26 ayat (1) menjelaskan bahwa orang tua berkewajiban 

dan bertanggung jawab terhadap anak untuk mengasuh, memelihara, 

mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan 

kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah perkawinan pada usia anak-

anak, memberikan pendidikan karakter dan pemahaman nilai budi pekerti 

pada anak. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab atas anak yang 

masih usia belia termasuk dalam persoalan pernikahan. Sedangkan dalam UU 

No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa 

hakim memiliki kewenangan dalam memutus dan mengadili dalam perkara 

perkawinan termasuk perkara dispensasi kawin.hal tersebut menjelaskan 

bahwa majelis hakim memiliki wewenang dalam menolak dan menerima 

perkara dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama.  

Teori-teori yang disebutkan di atas merupakan beberapa dasar hukum 

yang digunakan oleh majelis hakim untuk nemolak perkara dispensasi kawin 

untuk membuat pertimbangan-pertimbangan dalam menolak perkara 

dispensasi kawin. Pertimbangan tersebut berisi kebijakan atau penetapan 

dalam menetapkan batas usia menikah tentunya juga melalui 

berbagaipertimbangan yang ada. Majelis hakim dalam memutuskan untuk 

menolak perkara dispensasi kawin yang terjadi di Pengadilan Agama 

Ponorogo diambil darisebuah keputusan yang dilandasi oleh pertimbangan-

pertimbangan dan pemeriksaan perkara (yang dijadikan bukti) secara matang 
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berdasarkan alasan yang digunakan pihak pemohon dalam mengajukan 

perkara dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Ponorogo. 

Dalam hal tersebut penulis pertimbangan hakim diklarifikasi menjadi 

dua pertimbangan yaitu: pertama, pertimbangan hukum. Pertimbangan 

hukum tersebut berarti hakim menjatuhkan penetapannya harus sesuai dalil-

dalil dan bukti-bukti hukum yang diajukan.Kedua, pertimbangan yang 

diambil dari luar undang-undang (misalkan menurut sosiologi). Pertimbangan 

ini diambil bukan hanya dari bukti-bukti yang ada dalam persidangan namun 

juga tentang mental, fisik baik secara lahir maupun batin dari anak para pihak 

pemohon. Kecapan si anak dalam mengolah pikiran dalam penyelesain 

masalah yang dihadapi oleh si anak kelak bila berumah tangga dalam 

mengahadapi lika liku berkeluarga. 

Pertimbangan hakim yang selanjutnya ialah si anak yang di katagorikan 

anak yang masih muda. Masih muda yang dimaksud oleh majelis hakim 

tersebut tidak dijelaskan secara merinci dan jelas. Dalam teori seorang anak 

bisa dikatakan dewasa apabila sudah berumur 21 tahun atau sudah bisa 

mempertanggung jawabkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh si anak. 

Dari keterangan tersebut bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud anak yang 

masih muda adalah anak yang dibawah 21 dan belum bisa mempertanggung 

jawabkan perbuatan hukum. 

Adapun pertimbangan hakim yang lainnya ialah si anak yang belum 

bisa bertindak sesuatu.Hakim memberikan pertimbangan tersebut dilihat dari 

tingkah laku atau tindakan yang dilakukan oleh si anak saat si anak tersebut 
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melakukan perbuatan yang dilakukan di kehidupan sehari-hari. Anak yang 

belum bisa bertindak dalam suatu perbuatan bisa dikatakan bahwa si anak 

masih memerlukan sebuah pengarahan dan bantuan dalam setiap tindakan 

yang akan dilakukan. Dalam berkeluarga jika anak tersebut masih memiliki 

sikap atau sikap belum bisa bertindak dikhawatirkan anak tersebut cenderung 

sukar untuk memutuskan suatu permasalahan yang biasanya terjadi dalam 

bahtera rumah tangga setiap keluarga.Pertimbangan yang dilakukan oleh 

hakim berasal dari musyawarah yang dilakukan oleh majelis hakim sebelum 

memutuskan sebuah perkara.pertimbangan tersebut dalam sebuah putusan itu 

tidak ada dalam   

Pertimbangan hakim yang selanjutnya ialah masih dalam keadaan 

sekolah atau menuntut ilmu.Salah satu pertimbangan hakim ada dalam 

perkara penolakan dispensasi kawin yang terjadi karena pertimbangan 

tersebut cenderung kepada status anak pemohon yang mengajukan 

permohonan dispensasi kawin yang kebanyakan masih berstatus pelajar atau 

masih dalam keadaan menuntut ilmu.Anak-anak yang mengalami atau 

mengajukan permohonan tersebut masih belum bisa mendapatkan uang 

sendiri untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. 

Adapun pertimbangan hakim yang lainnya yaitu terjadinya kekufu’an. 

Kekufu’an yang dimaksud oleh hakim ialah dari segi umur calon mempelai 

laki-lakinya usianya lebih dari ayah sang calon mempelai wanita. Hal tersebut 

dipandang oleh majelis hakim bahwa bila nanti dijinkan untuk menikah dia 

kawin belum tentu akan mendapat maslahah karena itu tidak kufuk hal 



73 
 

tersebut menurut majelis sulit untuk mengabulkan karena kekufu’annya. Dari 

segi umur, dan dipandang oleh majelis tidak akan mendapatkan 

kemaslahatan. 

Dari pertimbangan yang disebutkan diatas, bila dilihat dari persepektif 

UU No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan menurut pasal 26 

ayat (1) UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak hakim 

menggunakan kedua perundang-undangan tersebut untuk menafsirkan hukum 

dan membuat argument dalam memutuskan pertimbangan yang dijadikan 

sumber hukum.  

Penulis berpendapat, menurut persepektif UU No 48 tahun 2009 tentang 

kekuasaan kehakiman, hakim pengadilan agama menggunakan perundang-

undangan tentang kekusaan kehakiman tersebut hakim memiliki kewenangan 

dalam memutus perkara yang ada dan memiliki hak untuk berargumen sendiri 

dalam mengambil keputusan untuk memutuskan perkara dispensasi kawin 

yang ada. Pertimbangan tersebut berasal dari argumen yang dilakukan oleh 

majelis hakim. Melihat dari keterangan tersebut, maka pertimbangan tersebut 

diperbolehkan digunakan sebagai pertimbangan hukum untuk dijadikan 

sumber hukum hakim lain untuk dijadikan dasar hukum dalam memutuskan 

perkara dispensasi kawin.  

Sedangkan menurut pasal 26 ayat (1) UU No 23 tahun 2002 tentang 

perlindungan anak, hal yag dilakukan oleh hakim yang masuk kedalam 

pertimbangan hukum tersebut untuk melindungi anak dari pernikahan dini 

yang dilakukan oleh kedua orang tua calon mempelai untuk menyelesaikan 
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masalah yang menurut majelis hakim alasan pengajuan permohonan 

dispensasi kawin tersebut belum tentu benar adanya. Hakim menggunakan 

pasal tersebut karena berkaitan dengan anak yang masih usia di bawah umur 

yang belum diakui sebagai subjek hukum. Pertimbangan yang dilakukan oleh 

hakim tersebut termasuk kedalam perundang-undangan untuk melindungi dan 

membela seorang anak yang masih belum bisa mempertanggungjawabkan 

perbuatannya. Baik dari segi hukum maupun kesehatan jasmani dan rohani 

yang berkaitan dengan sisi sosiologi anak yang belum mengerti akan 

perbuatan hukum yang dilakukannya.   

Dari uraian diatas, bisa disimpulkan bahwa pertimbangan-petimbangan 

yang dilakukan oleh hakim baik dalam persepektif UU No 48 tahun 2009 

tentang keukasaan kehakiman dan menurut pasal 26 ayat (1) UU No 23 tahun 

2002 tentang perlindungan anak sudah sesuai dengan pedoman undang-

undang yang ada untuk menolak permohonan dispensasi kawin yang terjadi 

di Pengadilan Agama Ponorogo.  

B. Analisis Penolakan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Ponorogo 

Tahun 2017 Dalam Persepektif Undang-undang  Nomor 48 Tahun 

2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Menurut Pasal 26 Ayat (1) 

UU No 23 Tahun 2002. 

Hakim dalam pelaksanaannya mempunyai hak tersendiri 

dalammemutuskan ataupun mengadili sebuah perkara. Perkara yang 

diajukan tidak langsung serta merta diadili namun harus dilihat-lihat 

apakah perkara tersebut memenuhi syarat atau tidak dalam prosedur 

pengajuan perkara ke Pengadilan. 
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Pada dasarnya tugas hakim adalah memberi keputusan dalam 

setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-

hal seperti secara hukum, nilai hukum dari perilaku,serta kedudukan 

hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk 

dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparsial 

berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan 

bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil suatu 

keputusan.
1
 

Dalam pelaksanaan tugasnya dalam menolak permohonan 

dispensasi kawin, hakim Pengadilan Agama Ponorogo selalu berpedoman 

pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman, terutama dalam mentapkan dan memutuskan perkara. Hakim 

sebelum memutuskan perkara bersifat mandiri dan bebas dari pengaruh 

pihak manapun untuk menetapkan, memutus dan mengadili sebuah 

perkaara yang ada. 

Menurut pendapat penulis, Hakim Pengadilan Agama Ponorogo 

sudah melaksankan sesuai dengan prosedur dalam pedoman Undang-

undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim 

telah memutus, menetapkan, dan mengadili perkara dengan mandiri dan 

tidak terpengaruh oleh pihak lain. Hal tersebut bisa dilihat dari cara hakim 

dalam memutus perkara dibidang dispensasi kawin tak semua permohonan 

dispensasi kawin dikabulkan oleh majelis hakim namun ada yang tidak 

                                                           
1
Achmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Persepektif Hukum Progresif, (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2011), 2 
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dikabulkan oleh hakim. Hakim Pengadilan Agama Ponorogo memiliki 

kewenangan untuk menolak permohonan dispensasi kawin yang telah 

diajukan oleh orang tua calon mempelai. 

Dalam undang-undang tentang Kekuasaan kehakiman di dalam 

pasal 24 ayat (1) menjelaskan bahwa: “Kekuasaan kehakiman merupakan 

kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan peradilan”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa 

kekuasaan hakim dalam memecahkan sebuah perkara terlepas dari 

kekusaan pemerintah.  

Di pengadilan Agama Ponorogo, hakim Pengadilan Agama 

menerapakan pedoman yang sesuai dengan perundang-undangan pasal 24 

ayat (1) yang berlaku. Hakim mengambil sumber hukum lain yang ada 

untuk memutuskan sebuah perkara sesuai dengan ketentuan dan penafsiran 

hukum yang dilakukan oleh hakim lain dalam memutuskan sebuah perkara 

guna menegakkan hukum dalam menyelesaikan masalah yang diajukan di 

Pengadilan Agama Ponorogo termasuk dalam menyelesaikan masalah 

permohonan dispensasi kawin. 

Menurut penulis, Hakim Pengadilan Agama Ponorogo sudah 

menerapkan pasal 24 ayat (1) yang menjelaskan bahwa kekuasaan 

kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan 

peradilan guna menegakkan hukum dan peradilan. Hal tersebut 

dibukutikan dengan adanya penafsiran hukum atau penemuan hukum baru 

yang dilakukan oleh hakim yang sebagian hukum dalam menetapkan 
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sebuah perkara tersebut tidak ada dalam persepektif undang-

undang.Hakim tersebut mengambil inisiatif yang ada untuk memutuskan 

perkara.Pengadilan Agama Ponorgo menolak beberapa kasus tentang 

dispensasi kawin guna menegakkan hukum, majelis hakim berpendapat 

bahwa bila kasus tersebut dikabulkan akan terjadi kemudharatan yang 

besar dari pada kemaslahatannya. Maka dari itu hakim Pengadilan Agama 

Ponorogo menolak beberapa permohonan pengajuan dispensasi kawin 

yang diajukan ke Pengadilan Agama Ponorogo. 

Diatur dalam pasal 14 yang menyatakan bahwa dalam sidang 

permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau 

pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi 

bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putuskan. Hakim wajib 

menyampaikan pendapat yang telah dimusyawarahkan kepada para pihak 

yang berperkara agar pendapat tersebut mempunyai nilai keadilan bagi 

pihak yang berperkara. 

Dalam pekasanaan tugasnya hakim Pengadilan Agama Ponorogo 

menggunakan pasal 14 tersebut. Dalam setiap melaksanakan persidangan 

hakim menyampaikan pertimbangan yang ada baik dalam bentuk tertulis 

ataupun lisan.Penyampaian tersebut dilaksanakan dan diterapkan oleh 

hakimyang kemudian didengar dan dipahami oleh pihak-pihak yang 

bersangkutan agar nantinya setelah penyampaian atau pembacaan 

pertimbangan tidak terjadi konflik akibat ketidakadilan dan kepastian 

hukum. Hakim menyampaikan argumen dengan jelasyang berisi 
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pertimbangan oleh majelis hakim akan sumber hukum untuk mengadili 

perkara tersebut.  

Hakim Pengadilan Agama Ponorogo telah menjalankan pasal 14 

sesuai dengan ketentuan undang-undang. Hakim sebelum memutuskan 

perkara menyampaikan pendapat atau pertimbangan yang telah 

dimusyawarahkan oleh majelis hakim sebelumnya kemudian disampaikan 

secara langsung dan jelas kepada pihak yang bersangkutan baik 

penyampaiannya secara tertulis atapun lisan. Dari uraian diatas dapat 

disimpulkan bahwa hakim Pengadilan Agama Ponorogo telah 

melaksanakan prosedur dalam wewenang yang dimiliki oleh hakim untuk 

menjalankan penegakkan hukum guna menegakkan keadilan dan 

memecahkan masalah dalam perkara pernikahan terutama perkara tentang 

dispensasi kawin. 

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak pasal 26 ayat (1) menjelaskan bahwa orang 

tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap anak untuk mengasuh, 

memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan 

anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah 

perkawinan pada usia anak-anak, memberikan pendidikan karakter dan 

pemahaman nilai budi pekerti pada anak. 

Dalam praktek atau penerapan Pengadilan Agama Ponorogo 

menggunakan pasal 26 ayat (1) sebagai dasar hukum dalam menolak 

dispensasi kawin.Hakim Pengadilan Agama Ponorogo menggunakan pasal 
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tersebut guna memutus perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh para 

pemohon.Penolakan tersebut diambil dari argumen yang bersumber dari 

penjabaran atau penafsiran yang diambil dari pasal 26 ayat (1) tersebut. 

Menurut penulis, hakim Pengadilan Agama Ponorgo sudah sesuai 

dengan pasal 26 ayat (1) yang digunakan untuk memutus perkara 

dispensasi kawin dalam penolakan perkara tersebut. Dalam hal ini peran 

hakim menerapkan hukum tersebutbertujuan untuk melindungi anak yang 

masih di bawah umur. 

Pada pasal 26 ayat 1 huruf c undang-undang nomor 23 tahun 2002 

tentang perlindungan anak dengan jelas dan tegas bahwa melarang 

terjadinya pernikahan anak di bawah umur yang belum mencapai usia 18 

tahun. Hal ini berarti bila seorang anak ingin melaksanakan perikahan 

maka anak tersebut haruslah berusia minimal 18 tahun baru kemudian bisa 

melaksanakan sebuah pernikahan. 

Dalam prakteknya atau pelaksanaanya, Di Pengadilan Agama 

Ponorogo tentang pemohon dispensasi kawin yang  mayoritas anak dari 

para pemohon berusia kurang dari 18 tahun atau di bawah umur untuk 

melakukan sebuah pernikahan. Orang tua pemohon tetap mengajukan 

permohonan tersebut ke Pengadilan Agama agar si anak bisa menikah 

dengan calon mempelainya meskipun hal tersebut sudah bertentangan 

dengan teori hukum yang ada selama ini. 
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Menurut pendapat penulis, dalam hal pernikahan di usia muda 

melalui pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi anak. 

Karena apabila hakim mengabulkan perkara anak yang dikatakan belum 

dewasa maka sikap hakim dalam perkara tersebut sangat disayangkan. Hal 

tersebut memicu banyaknya atau bertambahnya keinginan dari orang tua 

untuk menikahkan anaknya dalam usia dini. 

Dari uraian diatas, penulis kemudian menarik sebuah kesimpulan 

bahwa hakim pengadilan agama ponorogo baik dalam UU No 48 Tahun 

2009 tentang kekuasaan kehakiman dan menurut UU No 23 tahun 2002 

tentang perlindungan anak sudah sesuai dengan prosedur yang ada namun 

dari segi keinginan para pemohon hal tersebut bertolak belakang dengan 

hasil keputusan hakim dalam menolak pengajuan dispensasi kawin.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penulis menyimpulkan penulisan skripsi 

sebagai berikut: 

1. Perimbangan-pertimbangan hakim dalam menolak perkara dispensasi kawin 

dalam persepektif UU No 48 tahun 2009 tentang kekuaasaan kehakiman dan 

Menurut Pasal 26 Ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 

menurut persepektif UU No 48 tahun 2009 tentang kekuaasaan kehakiman, hakim 

Pengadilan Agama Ponorogo sudah sesuai dengan perundang-undangan yang 

berlaku. Hal tersebut diihat dengan hakim memiliki wewenang dalam mengadili 

dan memutus perkara penolakan dispensasi kawin tidak terpengaruh orang lain 

sehingga majelis hakim memiliki pertimbangan untuk berargumen menolak 

pengajuan permohonan dispensasi tersebut.  

Sedangakan Pasal 26 Ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak, hakim Pengadilan Agama Ponorogo berusaha untuk 

melindungi anak yang masih berusia di bawah umur dewasa yang belum bisa 

dikatakan sebagai subjek hukum.  

2. Hakim Pengadilan Agama Ponorgo dilihat dari tegaknya pisau hukum, hakim 

tesebut telah sesuai dengan asas kapatutan hakim yang berlaku seperti pedoman 

undang-undang nomor 48 tahun 2009 dan undang-undang nomor 23 tahun 2002, 

namun dalam sisi yang lain yaitu kepentingan masyarakat berupa keinginan dari 
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keluarga pemohon menginginkan dikabulkan permohonan yang bertolak belakang 

dengan hakim hingga terjadinya kontradiksi dengan masyarakat sekitar.   

B. Saran-saran 

1. Penyuluhan hukum 

Penyuluhan hukum diutamakan kepada pihak yang utamanya yaitu anak-

anak yang belum cukup umur dan umumnya bagi orang tua wali, dan badan atau 

instansi yang terkait dengan pemerintah maupun masyarakat sekitar. Penyuluhan 

bisa dilakukan dengan berbagai cara tidak hanya seminar –seminar seperti 

biasanya namun dengan komunikasi yang lebih terjalin antara narasumber dengan 

pendengar. Penyuluhan tersebut digabungkan dengan aspek-aspek kesehatan 

(kesehatan reproduksi) dan menuatkan cerminan moral yang mulai terkikis sedikit 

demi sedikit karena pengaruh zaman yang lebih maju. 

2. Memberikan perhatian atau kasih sayang yang lebih kepada anak. 

Seorang keluarga menjadi point terpenting dalam adanya perkara 

pengajuan permohonan dispensasi kawin yang terjadi selama ini, karena 

kebanyakan kedua orang tua lebih berpikir untuk menyelesaikan pemecahan 

masalah dengan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur karena 

kekhawatiran yang belum tentu benar. Hal tersebutlah yang harusnya dihindari 

oleh orang tua pihak pemohon dengan memberikan kasih sayang dan perhatian 

lebih akan hal yang dilakukan oleh anaknya selama ini. 
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