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ABSTRAK 

Koernia, Innani . NIM. 210115086. Analisis Teori Penemuan Hukum Terhadap 

Penetapan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Penolakan 

Dispensasi Kawin. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas 

Syariah Institut Agama Islam  Negeri Ponorogo. Pembimbing Martha Eri 

Safira, M.H. 

Kata Kunci: Penolakan Dispensasi Kawin, Penemuan Hukum 

Dispensasi kawin adalah perkara voluntair berupa kelonggaran yang 

diberikan oleh Pengadilan kepada calon suami isteri yang belum mencapai batas 

umur terendah yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita agar dapat 

melangsungkan perkawinan. Untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar, 

pernikahan di bawah umur sering menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah 

bagi remaja yang akan melangsungkan perkawinan. Banyak permohonan 

dispensasi kawin yang dikabulkan oleh hakim, namun berbeda halnya dengan 

hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam memberikan penetapan perkara 

dispensasi kawin nomor: 0168/Pdt.P/2018/PA.TA, didalam penetapan tersebut 

hakim memberikan penetapan berdasarkan dasar hukum dan pertimbangan 

hakimdalam hal peraturan dispensasi kawin memang sudah ada aturannya namun 

aturan tersebut belum lengkap dan belum jelas. Maka dari itu hakim melakukan 

upaya penemuan hukum dengan metode penemuan hukum.  

Dari fenomena di atas muncul pertanyaan tentang bagaimana dasar hukum 

hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam memberikan penetapan perkara 

nomor 0168/Pdt.P/2018/PA.TA tentang penolakan dispensasi kawin dan 

bagaimana analisis terhadap pertimbangan hukum hakim Pengadilan terhadap 

penetapan perkara nomor 0168/Pdt.P/2018/PA.TA tentang penolakan dispensasi 

kawin ditinjau dari teori penemuan hukum. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu 

penelitian yang dilakukan di tengah masyarakat maupun kelompok tertentu, 

peneliti terjun langsung pada masalah yang diteliti. Sifat penelitian yang 

digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu menguraikan apa adanya data hasil 

penelitian yang berupa data dari wawancara maupun data yang penulis peroleh, 

selanjutnya dilakukan analisis kemudian dijelaskan. Pendekatan yang digunakan 

adalah pendekatan normatif.  

Adapun hasil analisis yang dilakukan peneliti sesuai dengan rumusan 

masalahnya yaitu (1) Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam menetapkan 

dispensasi kawin mengacu pada dasar hukum dan sudah sesuai dengan peraturan 

yang ada. Dilihat dari dasar hukumnya, hakim menggunakan metode interpretasi 

sistematis yaitu mengaitkan peraturan satu dengan peraturan lainnya. (2) 

Pertimbangan hukum hakim dalam memberikan penetapan dispensasi kawin 

tersebut menggunakan teori sosiologis dengan melihat tujuan dari pembuatan 

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang 

menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan 

hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan” 

berasal dari kata nikah (  نكاح ) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, 

saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Kata 

“nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga 

untuk arti akad nikah.
1
  

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan Pasal 1, bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin 

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa”.
2
 Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam 

perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat 

kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan menurut hukum positif 

adalah ikatan lahir batin anatara seorang pia dan seorang wanita dengan 

tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.
3
 

                                                             
1
  Abdul Rahman Ghozali, FIQH MUNAKAHAT (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 7. 

2
 Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Grahamedia Press, 2014), 2. 
3
 Ulfatmi, Keluarga Sakinah Dalam Perspektid Islam (Jakarta: KEMENTRIAN AGAMA 

RI, 2011), 1. 
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Tujuan menikah pada umumnya bergantung pada masing-masing 

individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. Namun 

demikian ada tujuan umum yang  memang diinginkan oleh semua orang yang 

akan melakukan pernikahan  yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan 

kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia 

akhirat.
4
 

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, 

yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikatkan tali perjanjian yang 

suci atas nama Allah bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah 

tangga yang sakinah, tentram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. 

Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak 

cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam Al-Qur‟an dan As-

Sunnah yang bersifat global. Perkawinan baru dinyatakan sah jika menurut 

hukum Allah dan hukum negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.
5
 

Keluarga sakinah adalah konsep keluarga berdasarkan asas-asas Islami 

yang bertujuan membentuk keluarga yang tentram dan bahagia, selalu kasih 

sayang, saling menghargai saling menghormati dan selalu berupaya 

menyempurnakan tugas dan tanggung jawab kepada Allah, keluarga dan 

masyarakat. Namun dalam prakteknya banyak faktor yang menyebabkan 

ketidak tercapaian dari tujuan pernikahan tersebut. 

Kehidupan rumah tangga yang sebagaimana dijelaskan di muka 

tidaklah seindah dan selancar yang kita bayangkan sebelumnya, penuh 

                                                             
4
 Slamet Abidin dan Aminudin, FIKIH MUNAKAHAT 1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 

1999), 12. 
5
 Beni Ahmad Saebani, Hukum Perdata di Indonesia (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 30- 

31. 
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bertaburan senyum manis, tawa renyah tersedianya segala kebutuhan yang 

kita inginkan dan sebagainya.
6
 Orang yang dewasa dalam rumah tangga akan 

mempu mengendalikan emosi dan kemarahan yang sewaktu-waktu datang 

menggoda yang bila tidak dipahami dapat menggoyangkan ketentraman dan 

kebahagiaan hidup. Memang mereka yang dewasa dan penuh tanggung 

jawab, tidak hanya menurutkan dorongan hawa nafsu syahwat badaniah yang 

senantiasa berkeinginan namun menjerumuskan.
7
 Kedewasaan dalam bidang 

fisik-biologis, sosial dan ekonomi, emosi dan tanggung jawab, pemikiran dan 

nilai-nilai kehidupan serta keyakinan atau agama, akan menyebabkan 

keluarga yang terbentuk dalam keadaan yang demikian mempunyai saham 

yang cukup besar dan meyakinkan untuk mempunyai taraf kebahagiaan dan 

kesejahteraan hidup dalam keluarganya. 
8
 

Perkawinan mempunyai hubungan sangat erat dengan agama, 

sehingga perkawinan tidak hanya unsur lahir tetapi juga mempunyai unsur 

batin yang penting dan mempunyai nilai luhur yang tidak hanya bersifat 

sesaat namun untuk seumur hidup. Berkenaan dengan hal perkawinan 

regulasi tentang perkawinan yang berlaku di negara Indonesia telah mengatur 

bagi siapa saja yang ingin melangsungkan pernikahan harus memenuhi 

beberapa persyaratan baik subtantif maupun administratif. 

Untuk melangsungkan perkawinan haruslah memenuhi syarat-syarat 

sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

                                                             
6
 Hasan Basri, Keluarga Sakinah Tijauan Psikologi dan Agama (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2004), 6. 
7
 Ibid, 8. 

8
 Ibid, 8. 
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Perkawinan telah menetapkan dasar yang harus di laksanakan dalam 

perkawinan.  

Dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 menyatakan bahwa : (1) Perkawinan hanya dizinkan bila pihak pria 

mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 

usia 16 (enam belas) tahun. (2) dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal 

ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta 

oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.
9
 Jadi, bagi seorang pria 

dan seorang wanita yang belum cukup usia menurut undang-undang untuk 

melangsungkan perkawinan tetap bisa melangsungkan perkawinan, selain 

mendapatkan izin orangtua, harus pendapatkan dispensasi dari Pengadilan 

Agama lebih dulu. 

Peraturan mengenai batas usia minimal perkawinan ternyata di 

lapangan tidaklah efektif. Dengan marak terjadinya pernikahan di bawah usia 

yang di tentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau masyarakat 

sering menyebut “pernikahan anak dibawah umur”. 

Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang 

untuk dapat disebut sebagai seorang anak, maka hukum nasional telah 

merumuskan bangunan-bangunan pengertian yang diletakkan oleh spesifikasi 

hukum, sebagai berikut : 

Berkenaan dengan pernikahan anak dibawah umur, batas usia bisa 

disebut dibagai anak, maka orang itu harus pada batas usia bawah atau usia 

minium nol (0) tahun (terhitung dalam kandungan) sampai dengan batas usia 

                                                             
9
 Harumiati Natadimaja, HUKUM PERDATA (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 92. 
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maksimum 18 tahun sesuai dengan batas ketentuan hukum yang berlaku, 

yaitu ketentuan pasal 1 ayat 1 UU No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak 

sebagai berikut : Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah 

mencapai 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) 

tahun dan belum pernah kawin.
10

 

Batas usia seorang menurut ketentuan hukum perdata. Hukum perdata 

meletakkan batas usia anak berdasarkan pasal 330 KUHPer ayat 1 sebagai 

berikut : 

a. Batas antara usia belum dewasa minderjerigheid dengan telah dewasa 

meerderjerigheid, yaitu 21 tahun; 

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

menikah dianggap telah dewasa. 

Batas usia anak menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

pasal 7 ayat 1; pasal 47 ayat 1 dan pasal 50 ayat 1, sebagai berikut : 

a. Dalam pasal 7 ayat 1 menyebutkan batas usia minimum untuk dapat kawin 

bagi seorang pria yaitu 19 tahun dan bagi wanita, 16 tahun. 

b. Dalam pasal 47 ayat 1 menyebutkan batas usia minimum 18 tahun berada 

dalam kekuasaan orang tua selama kekuasaan itu tidak dicabut. 

c. Pasal 50 ayat 1 menyebutkan batas usia anak yang belum mencapai usia 18 

tahun atau belum pernah kawin berada pada status perwalian.
11

 

Menurut Undang-Undang Perlindungan anak memberi pengertian 

bahwa “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak 

yang masih dalam kandungan”. 
12

 

                                                             
10

 Layyin Mahfiana, Anak Dalam Perlindungan Hukum (Ponorogo: STAIN Ponorogo 

Press, 2012), 28. 
11

 Ibid, 29-30. 
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Secara tersirat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

mengatur kapan seseorang digolongkan anak, yaitu tercantum dalam pasal 6 

ayat (2) yang memuat ketentuan perkawinan sebagai seorang belum mencapai 

21 tahun harus mendapat izin kedua orantua. Dalam pasal 7 ayat (1) memuat 

batas minmum usia anak untuk dapat kawin pagi pria adalah 19 tahun, bagi 

wanita 16 tahun. 

Secara sosiologis penentuan batas umur untuk melangsungkan 

perkawinan sangatlah penting, karena suatu perkawinan disamping 

menghendaki kematangan biologis juga menghendaki kematangan psikologis. 

oleh karena itu, dalam penjelasan undang-undang dinyatakan bahwa calon 

suami isteri itu harus telah matang jiwa raganya (jasmani dan rohaninya) 

untuk melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan 

perkawinan secara baik tanpa berakhir adanya perceraian dan mendapatkan 

keturuanan yang baik dan sehat. Untuk itu harus di cegah adanya perkawinan 

antara calon mempelai yang masih di bawah umur.
13

 

Dewasa ini gaya berpacaran remaja sudah banyak menyebabkan hamil 

di luar nikah sehingga menyebabkan meningkatnya dispensasi nikah yang 

diajukan di Pengadilan Agama setempat agar pernikahannya dapat 

dilaksanakan dan disahkan oleh Kantor Urusan Agama. 

Pada tahun 2018 pengajuan dispensasi kawin yang diajukan di 

Pengadilan Agama Tulungagung banyak yang dikabulkan oleh Majelis 

Hakim, namun peneliti menjumpai pengajuan dispensasi kawin yang di tolak 

                                                                                                                                                                       
12

 Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 
13

 Penetapan DISKA, nomor: 0168/Pdt.P/2018/PA.TA (Tulungagung: Pengadilan Agama 

Tulungagung, 2018), 16. 
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oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung, yaitu pada Penetapan 

Pengadilan Agama Tulungagung dengan nomor perkara 

0168/Pdt.P/2018/PA.TA Tentang Penolakan Dispensasi Kawin. Penetapan ini 

menarik untuk diteliti karena Permohonan Dispensasi Kawin yang biasanya 

di kabulkan oleh Majelis Hakim, kali ini di tolak oleh Majelis Hakim, bahkan 

dalam persidangan, hakim menghadirkan 2 orang staf dari Unit Layanan 

Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung. Berita 

tentang Penolakan Dispensasi Kawin ini mencuat hingga diliput oleh berbagai 

media nasional pada waktu itu.  

Secara maslahah, penolakan dispensasi kawin mempunyai dampak 

positif dan negatifnya. Karena pada hakekatnya maslahah mempunyai dua 

sisi, yaitu sisi positifnya berupa merealisasikan kebaikan sedang sisi 

negatifnya berupa menolak kerusakan atau bahaya. 

Dilihat dari peraturan yang telah ada memang sudah ada mengenai 

dispensasi kawin, namun tidak lengkap dan tidak jelas, maka hukum yang 

tidak jelas harus dijelaskan, yang tidak lengkap harus dilengkapi dengan jalan 

menemukan hukumnya agar aturan hukumnya dapat diterapkan terhadap 

peristiwanya. 

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian terhadap pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan 

Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0168/Pdt.P/2018/PA.TA tentang 

Penolakan Dispensasi Kawin. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan 

permasalahan ini dengan rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana analisis teori penemuan hukum terhadap dasar hukum hakim 

Pengadilan Agama Tulungagung dalam perkara penolakan dispensasi 

kawin ? 

2. Bagaimana analisis teori penemuan hukum terhadap pertimbangan hukum 

hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam perkara penolakan 

dispensasi kawin ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan 

penelitian yang ingin dicapai adalah : 

1. Untuk mengetahui dasar hukum hakim Pengadilan Agama Tulunagung 

dalam penetapan penolakan dispensasi kawin. 

2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama 

Tulunagung dalam penetapan penolakan dispensasi kawin. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis 

hasil penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran bagi pembaca 

untuk dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu 

pengetahuan dan penelitian ini juga diharapkan dapat dapat digunakan 

bahan kajian untuk peneliti selanjutnya. 
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2. Secara praktis  

a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu  memberikan deskripsi yang 

jelas tentang penafsiran hukum hakim dalam penetapan dispensasi 

kawin di Pengadilan Agama Tulungagung. Sehingga penelitian ini 

bisa menjadi bahan evaluasi untuk terhadap penetapan dispensasi 

kawin di Pengadilan Agama Tulungagung. 

b. Sebagai bahan wacana diskusi dan informasi bagi mahasiswa Fakultas 

Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam. 

c. Sebagai pengetahuan bagi khalayak umum khususnya para remaja 

berperilaku dalam sehari-hari agar tidak terjerumus dalam 

kemaksiatan. 

E. Telaah Pustaka 

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mendapatkan 

gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis 

yang pernah dilakukan oleh penelitian lain sebelumnya, sehingga diharapkan 

tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Dari beberapa skripsi 

yang terdapat di Fakultas Syari‟ah IAIN Ponorogo, penulis menemukan data 

yang berhubungan dengan penelitian yang sedang ditulis, antara lain: 

Penelitian yang pertama yang dilakukan oleh Hartini, ia mengambil 

judul tentang “Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur di Pengadilan Agama 

Kabupaten Madiun Perspektif Undang-undang No. 1 Tahun 1974” tahun 

2008, skripsi mahasiswa STAIN Ponorogo, dalam penelitian tersebut penulis 

membahas permasalahan bagimana faktor-faktor yang dijadikan alasan 

pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi perkawinan dibawah 
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umur perspektif Undang-undang No.1 Tahun 1974, bagaimana prosedur 

permohonan dispensasi perkawinan serta dasar hukum apa yang di pakai oleh 

hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan dibawah 

umur perspektif Undang-undang N0.1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama 

Kabupaten Madiun. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hartini dapat diketahui bahwa, 

faktor-faktor yang menjadi alasan permohonan dispensasi ini beragam, yang 

nantinya dijadikan pertimbangan hakim dalam memberikan keputusan. 

Mengenai alasan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang No.1 

Tahun 1974 jo PERMENAG No.3 Tahun 1975. Adapun prosedur 

permohonan dispensasi perkawinan diajukan oleh orang tua calon mempelai 

yang berupa pendaftaran yang diserta syarat-syarat pengajuan, pemanggilan 

para pihak, penyidangan perkara, keputusan pengadilan.
14

 

Penelitian yang kedua Firman Hadiyanto dengan judul “Dispensasi 

Nikah Dengan Pemeriksaan Setempat (Studi Analisis Perkara No. 

079/pdt.P/PA.BL. tentang Dispensasi Nikah)” tahun 2010, skripsi mahasiswa 

STAIN Ponorogo. Permasalahan dalam perkara yang dianalisis oleh peneliti 

ini dikarenakan didalam persidangan para pihak tidak dapat dihadirkan dalam 

pemeriksaan persidangan yang dikarenakan para pihak didalam lembaga 

pemasyarakatan (LP). 

Karena hal tersebut lembaga hakim mengadakan pemeriksaan 

setempat yang diadakan di lembaga pemasyarakatan (LP). Namun dalam 

pelaksaannya tidak mudah, sehingga dalam penelitian tersebut penulis 

                                                             
14

 Hartini, “Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur di Pengadilan Agama 

Kabupaten Madiun Perspektif Undang-undang No. 1 Tahun 1974” (Skripsi Sarjana, STAIN, 

Ponorogo, 2008), viii. 
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memfokuskan penelitian pada dasar hukum dan implementasi dispensasi 

nikah dengan pemeriksaan setempat perkara No. 079/Pdt.P/PA.BL. Tentang 

Dispensasi Nikah. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti membahas 

mengenai pertimbangan hukum hakim terhadap Undang-Undang 

Perlindungan Anak berkenaan dengan dihadirkannya 2 orang staf dari Unit 

Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Tulungagung dalam 

sidang Permohonan Dispensasi Kawin. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Teknik 

pengumpulan datanya menggunakan metode interview dan dokumentasi. 

Teknik pengolahan datanya menggunakan editing, organizing, penemuan 

hasil dan teorinya menggunakan teori Hukum Acara Peradilan Agama. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Firman Hadiyanto, 

diketahui dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam melaksanakan 

pemeriksaan setempat yaitu pasal 153 HIR akan tapi dalam implementasi 

pemeriksaan setempat terdapat kesulitan dan tidak sesuai dengan asas 

Peradilan Agama yaitu “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan 

biaya ringan”.
15

 

Penelitian yang ketiga Aulia Ismail tentang “Pandangan Hakim 

Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek Tentang Penerapan Dispensasi 

Kawin Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi (Buku 

II)” tahun 2014, skripsi mahasiswa STAIN Ponorogo. Dalam hal ini ada 

beberapa permasalahan yaitu adanya perbedaan antara peraturan pengajuan 

dispensasi kawin yang dilakukan oleh calon mempelai dalam buku II 

                                                             
15

 Firman Hadiyanto, “Dispensasi Nikah Dengan Pemeriksaan Setempat (Studi 

Analisis Perkara No. 079/pdt.P/PA.BL. tentang Dispensasi NiKah” (Skripsi Sarjana, STAIN, 

Ponorogo, 2010), viii. 
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berlawanan dengan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sehingga 

dalam penerapan nya hakim harus benar-benar bisa melaksanakannya dengan 

baik agar tidak ada penyimpangan. Dari hal tersebut peneliti mengambil 

rumusan masalah mengenai bagaimana pandangan hakim pengadilan agama 

kabupaten Trenggalek tentang pengajuan permohonan dispensasi kawin 

dalam buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi (buku II) dan 

implementasinya. 

Kemudian penulis juga membahas mengenai apa landasan hukum 

yang digunakan para hakim Pengadilan Agama kabupaten Trenggalek dalam 

pengajuan permohonan dispensasi kawin. Sehingga penelitian ini berbeda 

dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Dimana penelitian ini 

dilakukan di Pengadilan Agama Trenggalek sendangkan yang akan dilakukan 

peneliti di Pengadilan Agama Tulungagung. Mengenai pembahasannya juga 

berbeda peneliti lebih menekankan pada bagaimana pertimbangan hukum 

hakim terhadap Undang-Undang Perlindungan anak pada penetapan 

dispensasi kawin nomor 0168/Pdt.P/2018/PA.TA tentang penolakan 

dispensasi kawin. 

Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Oleh sebab itu 

ia melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek. Teknik 

pengumpulan datanya dengan metode wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dengan cara deduksi. Untuk 

teori menggunakan teori Hukum Positif. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Aulia Ismail dapat disimpulkan, 

yang pertama pendapat hakim Pengadilan Agama Trenggalek peraturan 
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pengajuan dispensasi kawin yang dilakukan oleh calon mempelai dalam buku 

II berlawanan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. Dan yang kedua bahwa hakim Pengadilan Agama Kabupaten 

Trenggalek menentukan untuk dapat menjadi pemohon dalam perkara 

dispensasi kawin adalah orang tua calon mempelai karena telah cakap hukum, 

akan tetapi calon mempelai dapat menjadi pemohon dalam perkara dispensasi 

apabila dalam keadaan terpaksa yaitu tidak adanya orang tua dan wali atau 

tidak menyatakan kehendaknya untuk menjadi pemohon perkara dispensasi 

kawin.
16

 

Penelitian yang ke empat dilakukan oleh Intan Rif‟atul Hakim dengan 

skripsi yang berjudul, “Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan 

Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016” tahun 

2017, skripsi mahasiswa IAIN Ponorogo. Dalam skripsi ini membahas 

mengenai apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan 

dispensasi kawin, kemudian faktor-faktor apa yang melatarbelakangi 

diajukkannya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan 

pada tahun 2016. Dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan 

dengan pendekatan kualitatif. Dalam pengumpulan data didalam penelitian ini 

menggunakan observasi, interviev/wawancara, dan dokumentasi. Teori yang 

digunakan Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Perkawinan.  

Berdasarkan hasil dari penelitian ini dijelaskan bahwa Hakim 

Pengadilan Agama Pacitan dalam menetapkan dispensasi kawin sudah sesuai 

dengan peraturan yang sudah ada. Tetapi dalam hal dispensasi kawin 
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memiliki beberapa dampak negatif yang akan ditimbulkan, hakim tidak 

mempertimbangkan dampak negatifnya, padahal alangkah baiknya juga 

mempertimbangkan dampak negatif dan memperketat alasan yang dapat 

dikabulkan oleh pengadilan.
17

 

Penelitian yang ke lima dilakukan oleh Rofingatun Rohmah dengan 

skripsi yang berjudul, “Analisis Yuridis Terhadap Perkara Nomor 

0280/Pdt.P/2017/PA.PO” tahun 2018, skripsi mahasiswa IAIN Ponorogo. 

Dalam skripsi ini membahas mengenai pertimbangan hakim secara hukum 

formil dalam menolak perkara permohonan dispensasi kawin perkara nomor: 

0280/Pdt.P/2017/PA.Po dan pertimbangan hakim materiil dalam menolak 

permohon dispensasi kawin. 

Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Oleh sebab itu 

ia melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo. Teknik 

pengumpulan datanya dengan metode wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dengan cara kualitatif. Untuk 

teori menggunakan teori sumber hukum formil dan materiil. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Aulia Ismail dapat disimpulkan 

bahwa Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam menetapkan 

permohonan dispensasi kawin perkara nomor 0280/Pdt.P/2017/PA.Po secara 

hukum formil sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Karena secara hukum 

formil, hakim dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Hakim harus berupaya untuk menerapkan 

peraturan yang ada dan berlaku di masyarakat dan pertimbangan hakim dalam 
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permohonan dispensasi kawin perkara nomor 0280/Pdt.P/2017/PA.Po secara 

hukum materiil, hakim masih belum mempertimbangkan beberapa dampak 

negatif yang akan ditimbulkan apabila permohonan dispensasi kawin tersebut 

ditolak yang bisa menimbulkan mafsadad yang lebih besar. Seperti halnya 

akan terjadinya pernikahan siri atau pernikahan dibawah tangan dan adanya 

hubungan diluar nikah.
18

 

F. METODE PENELITIAN 

Metode berasal daribahasa Yunani methodos yang berarti cara atau 

jalan yang ditempuh. Penelitian disebut juga riset merupakan terjemah dari 

bahasa Inggris resereach, yang merupakan gabungan dari kata re (kembali) 

dan to search (mencari), atau berasal dari Bahasa Prancis recherhe yang 

berarti “mencari kembali”. Dalam buku yang berjudul Introduction to 

Resereach, pengertian penelitian adalah “studi yang dilakukan seseorang 

melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, 

sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut”. 

Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan 

dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan.
19

 Adapun metode yang 

digunakan penulis dalam skripsi adalah:  

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research), 

penelitian ini mengambil data primer dari lapangan yang dikaji secara 

intensif yang disertai analisa dan pengujian kembali pada semua data atau 
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informasi yang telah dikumpulkan. Dilihat dari sisi pelaksanaannya, 

penelitian secara langsung berinteraksi dengan Hakim Pengadilan Agama 

Tulungagung untuk mendapatkan data pertimbangan hakim terkait 

penetapan dispensasi kawin yang ditolak pada Perkara Nomor: 

0168/Pdt.P/2018/PA.TA maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif. 

Adapun pengertian dari penelitian kualitatif adalah suatu proses 

penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yaitu kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang yang diwawancarai dan perilaku yang 

diamati.
20

 dimana data- data deskriptif tersebut merupakan data yang 

dikumpulkan berupa kata- kata, gambar, dan bukan angka-angka.
21

 

2. Kehadiran Peneliti 

Penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan 

serta, sebab peranan penelitian yang menentukan keseluruhan skenarionya.
 

Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti bertindak  sebagai  instrumen  

kunci,  partisipan  penuh  sekaligus pengumpulan data, sedangkan 

istrumen yang lain sebagai pendukung saja. Dalam penelitian kualitatif 

peneliti merupakan partisipator yang harus berperan serta atau ikut andil 

dalam penelitian tersebut. Dengan kehadiran peneliti, peneliti dapat 

memahami kasus lebih detail dengan cara mengumpulkan data melalui 

berhadapan langsung dengan objek yang sedang diteliti. Dengan demikian, 

hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan. 
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3. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang akan diteliti oleh peneliti adalah di Pengadilan Agama 

Tulungagung. Peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama 

Tulungagung beralasan karena, di wilayah Tulungagung yang merupakan 

kota besar dengan Pengadilan Agama tingkat 1a dan jumlah penduduk 

yang kurang lebih dua juta penduduk dengan sembilan belas kecamatan di 

kabupaten Tulungagung, tetapi masih sering terjadi perkawinan dibawah 

umur, hal ini dapat kita lihat dari banyaknya permohonan dispensasi kawin 

yang masuk ke Pengadilan Agama Tulungagung dan sebagian besar 

permohonan dispensasi kawin di kabulkan namun jarang yang ditolak, 

sehingga Pengadilan Agama Tulungagung tersebut relevan untuk 

dilakukan penelitian. 

4. Data dan Sumber Data 

a. Data 

Data didefinisikan sekumpulan informasi atau nilai yang 

diperoleh dari pengamatan (observasi) suatu obyek, data dapat berupa 

angka dan dapat pula merupakan lambang atau sifat.
22

  

b. Sumber Data 

Ada dua sumber data yang peneliti gunakan, yaitu : 

1) Sumber data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara 

langsung (dari tangan pertama).
23

 Data melalui tertulis atau 
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menggunakan wawancara. Data primer dari penelitian ini adalah 

informan pertama yaitu data dari sumber asli. Data primer dalam 

penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Majelis Hakim 

yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara nomor 

0168/Pdt.P/2018/PA.TA tentang penolakan dispensasi kawin dan 

salinan putusan hakim. 

2) Sumber data sekunder 

Data sekunder adalah data pelengkap yang 

diimplementasikan dalam data primer. Sumber data sekunder ialah 

hakim yang selain majelis hakim dalam perkara nomor: 

0168/Pdt.P/2018/PA.TA,  buku-buku pendukung, hasil penelitan 

yang telah ada, artikel di internet, jurnal dan majalah yang berkaitan 

tentang penelitian ini. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti dalam mengumpulkan data akan menggunakan tehnik-tehnik 

sebagai berikut: 

a. Observasi 

Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik 

pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan 

mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, 

kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.
24

 

Pengumpulan data melalui pengamatan yang digunakan untuk 

mendapatkan data tentang pertimbangan hakim dalam menetapkan 
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penolakan dispensasi kawin di wilayah Pengadilan Agama 

Tulungagung. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian 

yang berlangsung secara lisan pandangan, bertatap muka mendengar 

langsung dari keterangan-keterangan.
25

 Wawancara ini dilakukan 

bertujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan 

mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada informan. Dalam 

melakukan penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung 

dengan informan yaitu Hakim Pengadilan Agama Tulungagung. 

Wawancara ini digunakan untuk menggali data dari sumber aslinya 

yakni Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung yang menolak 

dispensasi kawin. 

c. Dokumentasi 

Dokumen merupkaan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya momental 

dari seseorang.
26

 Metode dokumentasi dilakukan dengan cara 

memperoleh data dengan menelusuri data-data mengenai jumlah 

permohonan dispensasi yang masuk di Pengadilan Agama 

Tulungagung serta salinan penetapan hakim yang berhubungan 

dengan penetapan dispensasi kawin yang ditolak di Pengadilan Agama 

Tulungagung. 
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6. Analisis Data 

Analisa data adalah suatu proses mengatururutan data, 

mengorganisasikannya ke dalam suatu  pola, kategori,dan satuan uraian 

dasar. Sebagai dasar pijakan peneliti menggunakan model Analis Miles 

dan Huberman yakni: reduksi data, display data, mengambil kesimpulan, 

dan verifikasi. Secara teknis analisis yan diggunakan penulis adalah 

analisis deduktif, maka pemaparan dimulai dari teori kemudian diakhiri 

dengan data di lapangan. 

a. Reduksi data 

Data yang diperoleh dalam lapangan ditulis atau diketik dalam 

bentuk uraian atau laporan yang terinci. Data yang direduksi memberi 

gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, juga 

mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh bila 

diperlukan. 

b. Penyajian data 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data 

dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian- 

bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. 

c. Mengambil kesimpulan dan verifikasi 

Kesimpulan dan verifikasi adalah tahap akhir dalam proses 

analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari 
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data-data yang diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari 

hubungan, persamaan, atau perbedaan.
27

. 

7. Pengecekan keabsahan data 

Dalam bagian ini peneliti harus mempertegas teknik apa yang 

digunakan dalam mengadakan  pengecekan  keabsahan data  yang 

ditemukan. Berikut beberapa teknik pengecekan keabsahan data dalam 

proses penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Perpanjangan keikutsertaan 

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrumen itu sendiri. 

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. 

Dalam hal ini keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu 

singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada 

latar penelitian. 

b. Pengamat yang tekun 

Ketekunan pengamatan yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat 

relevan dengan persoalan atau isu yang dicari. Jadi kalau perpanjangan 

keikut sertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan 

menyediakan kedalaman. 

c. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.
28

 Dalam 
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penelitian ini, peneliti menguji keabsahan data yang melalui triangulasi. 

Tringulasi dibagi menjadi tiga macam yaitu tringulasi sumber, 

tringulasi, teknik dan tringulasi waktu. Peneliti memilih untuk 

menggunakan tringulasi sumber, dimana peneliti mengecek data yang 

diperoleh dari beberapa sumber. Triangulasi dengan sumber untuk 

menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah 

diperoleh melalui beberapa sumber. Serta dapat dicapai dengan 

membandingkan data hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan, dengan menggunakan triangulasi sumber ini, peneliti dapat 

mengecek kembali keabsahan data yang diperoleh. Dengan demikian, 

data yang diperoleh dapat dianalisis secara lebih mendalam. 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam penelitian ini disusun sebuah sistematika penulisan, agar dapat 

dengan mudah memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh, adapun 

sistematika penulisannya sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab pertama diuraikan secara singkat mengenai 

permasalahan yang melatar belakangi serta urgensi dilakukannya 

penelitian. Dalam bab ini akan dibahas latar belakang, definisi 

operasional, rumusan masalah, tujuan penlitian, manfaat penlitian, 

telaah pustaka,  dan sistematika pembahasan. 

BAB II   : TEORI PENEMUAN HUKUM 

Bab dua ini merupakan serangkaian landasan teori yang 

akan digunakan untuk menjelaskan objek penelitian. Pada bab ini 
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di point pertama akan membahas tentang pengertian mengenai 

penemuan hukum. Poin ke dua membahas mengenai sumber 

penemuan hukum. Point ke tiga tahapan tugas hakim dan saat 

penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim. Poin ke empat teori 

penemuan hukum dengan menggunakan metode interpretasi 

hukum. Point ke lima membahas tentang teori penemuan hukum 

dengan menggunakan metode argumentasi.Poin ke enam 

membahas tentang teori penemuan hukum dengan menggunakan 

metode penemuan hukum islam. 

BAB III   : PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA 

TULUNGAGUNG TENTANG PENOLAKAN DISPENSASI 

KAWIN 

Bab ini merupakan penyajian data sebagai hasil penelitian 

dari lapangan. Di point pertama akan membahas deskripsi perkara  

tentang penolakan dispensasi kawin. Pada point kedua membahas 

mengenai dasar hukum hakim Pengadilan Agama Tulungagung 

dalam memberikan penetapan tentang penolakan dispensasi 

kawin. Pada point ketiga membahas mengenai pertimbangan 

hukum hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam 

memberikan penetapan tentang penolakan dispensasi kawin. 

BAB IV   : ANALISIS TEORI PENEMUAN HUKUM TERHADAP 

PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA 

TULUNGAGUNG TENTANG PENOLAKAN DISPENSASI 

KAWIN 
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Bab ini merupakan inti dari penelitian, point pertama 

membahas mengenai analisis teori penemuan hukum terhadap 

dasar hukum hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam 

memberikan penetapan tentang penolakan dispensasi kawin. Pada 

point kedua membahas mengenai analisis teori penemuan hukum 

terhadap pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama 

Tulungagung dalam memberikan penetapan tentang penolakan 

dispensasi kawin. Di mana peneliti melakukan analisis penemuan 

hukum dengan mengaitkannya landasan teori yang termuat dalam 

BAB II. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan 

skripsi yang memaparkan kesimpulan dan saran-saran yang 

kemudian diakhiri dengan daftar pustaka dan disertakan lampiran-

lampiran terhadap penulisan penelitian ini. 
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BAB II 

TEORI PENEMUAN HUKUM 

 

A. Pengertian Penemuan Hukum 

 Kegiatan dalam kehidupan manusia itu sangat luas, tidak terhitung 

jumlah dan jenisnya sehingga tidak mungkin tercantum dalam satu 

perundang-undangan dengan tuntas dan jelas. Oleh karena itu tidak ada 

peraturan perundang-undangan yang dapat mencangkup keseluruhan 

kehidupan manusia, sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang 

lengkap selengkap-lengkapnya dan jelas sejelas-jelasnya. Karena hukumnya 

tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus dicari dan dikemukakan.
29

 Karena 

undang-undang tidak lengkap dan tidak ada penjelasan yang terperinci, maka 

hakim harus mencari atau menemukan hukumnya (rechtsvinding).  

 Penemuan hukum dalam ilmu ushul fikih disebut juga dengan istinbath. 

Berasal dari kata “nabth” yang berarti : “air yang mula-mula memancar dari 

sumur yang digali”. Dengan demikian menurut bahasa, arti istinbath ialah 

“mengeluarkan sesuatu dari persembunyannya”. Dalam istilah studi hukum 

islam kata istinbaht dimaknai menjadi “upaya mengeluarkan hukum dari 

sumbernya”.
30

 

 Upaya istinbath tidak akan membuahkan hasil yang memadahi jika 

tanpa pendekatan yang tepat. Tentu pendekatan ini terkait dengan sumber 

hukum. Menurut Ali Hasballah, sebagaimana dikutip oleh Nasrun Rusli, 
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melihat ada dua cara pendekatan yang dikembangkan oleh para pakar dalam 

melakukan istinbath, yakni melalui kaidah-kaidah kebahasaan dan melalui 

pengenalan maksud syariat.
31

 

 Menurut Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum lazimnya diartikan 

sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum 

yang lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan 

peraturan hukum umum terhadap peristiwa hukum yang konkret.
32

 

 Amir Syamsudin seorang praktisi hukum yang bergiat menjadi advokat, 

memberi pengertian bahwa penemuan hukum merupakan proses 

pembentukan hukum oleh hakim dalam upaya menerapkan peraturan hukum 

umum terhadap peristiwanya berdasarkan kaidah-kaidah atau metode tertentu 

yang digunakan agar penerapan hukum terhadap peristiwa tersebut dapat 

dilakukan secara tepat dan relevan menurut hukum, sehingga hasil yang 

diperoleh dari proses penemuan hukum dapat diterima dan 

dipertanggungjawabkan dalam ilmu hukum.
33

 

 Penemuan hukum diartikan sebagai proses pembentukan hukum 

melalui metode tertentu yang dilakukan oleh hakim atau aparat hukum lain 

dalam penerapan peraturan huum umum pada peristiwa konkret. 

Sederhananya dapat dikatakan penemuan hukum adalah konkretisasi 

perarutan hukum dengan tetap mengingat peristiwa konkret tertentu. 

Sedangkan penerapan hukum adalah konkretisasi atau individualisasi 

peraturan hukum (das sollen) yang bersifat umum dengan mengingat akan 
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peristiwa konkret tertentu (das sein). Penemuan hukum dalam arti ini oleh 

Van Eikema Hommes disebut sebagai pandangan peradilan yang typis 

logicistic, dimana aspek logis analitis disebut absolut, atau oleh Wiarda 

disebut penemuan hukum heteronom.
34

 

 Dalam prakteknya tidak jarang ditemui peristiwa yang belum diatur 

dalam hukum perundang-undangan, atau kalaupun ada namun tidak lengkap 

atau tidak jelas. Tidak ada hukum yang sangat jelas dan sangat lengkap. Oleh 

karena itu hukum yang tidak jelas harus dijelaskan dan hukum yang tidak 

lengkap harus dilengkapi dengan jalan menemukan hukumnya agar aturan 

hukum dapat diterapkan terhadap peristiwanya. Dengan demikian semua 

perkara membutuhkan metode penemuan hukum sehingga hukum dapat 

diterapkan secara tepat terhadap peristiwanya. Sehingga dapat mewujudkan 

putusan hukum yang diidam-idamkan, yaitu mengandung aspek, keadilan, 

kepastian hukum dan kemanfaatan.
35

 

 Ketentuan undang-undang bersifat umum dan abstrak sehingga tidak 

dapat serta merta mutlak diberlakukan pada peristiwa yang konkret, oleh 

karena itu undang-undang harus ditafsirkan dengan jelas agar dan disesuaikan 

dengan peristiwa untuk diterapkan hukumnya. Peristiwa hukum harus dicari 

dari peristiwa konkretnya kemudian undang-undang ditafsirkan dengan 

sejelas jelasnya agar dapat diterapkan sesuai dengan peristiwanya. 

 Undang-undang bersifat statis, tidak dapat mengikuti perkembangan 

kemasyarakatan sehingga menimbulkan ruang kosong yang harus diisi. Tugas 
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itu dibebankan kepada hakim dengan melakukan penemuan hukum melalui 

metode-metode penemuan hukum dengan cara hakim tidak boleh sewenang-

wenang dalam menjalankan tugasnya. Dalam menerima, memeriksa, 

mengadili dan memutus perkara, hakim harus menggunakan hukum tertulis 

terlebih dahulu, yaitu peraturan perundang-undangan, namun apabila tidak 

cukup dengan menggunakan hukum tertulis maka hakim harus mencari dan 

menemukan hukumnya dari sumber lain, yaitu yurisprudensi, doktrin, traktat 

dan kebiasaan. 

 Dengan demikian, pada dasarnya penemuan hukum merupakan proses 

pembentukan hukum oleh subyek atau pelaku penemuan hukum dalam 

rangka menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwanya 

berdasarkan kaidah-kaidah atau metode-metode tertentu yang dapat 

dibenarkan dengan ilmu hukum, seperti interpretasi, penalaran (redenering), 

exposisi (konstruksi hukum) dan lain-lain. Kaidah-kaidah atau metode-

metode tersebut digunakan agar penerapan atran hukumnya terhadap 

peristiwanya tersebut dapat dilakukan secara tepat dan relevan menurut 

hukum, sehingga hasil yang diperoleh dari proses tersebut juga dapat diterima 

dan dipertanggungjawabkan dalam ilmu hukum.
36

 

B. Sumber Penemuan Hukum 

Sumber penemuan hukum tidak lain adalah sumber atau tempat 

terutama bagi hakim atau petugas-petugas hukum lainnya dapat menemukan 

hukumnya.
37

 Oleh karenanya perlu dibahas mengenai sumber hukum Islam 

dan hukum positif.  
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Hierarki sumber penemuan hukum positif dari atas ke bawah dalam 

yaitu : 

1. Peraturan Perundang-undangan (Hukum Tertulis). 

Sumber utama penemuan hukum oleh hakim adalah peratutan 

perundang-undangan. Berikut ciri-ciri peraturan perundang-undangan 

yang menghasilan peraturan : 

1) Bersifat komprehensif dan umum. 

2) Bersifat universal. Peraturan diciptakan untuk menghadapi peristiwa 

yang akan datang yang belum jelas dan belum pasti bentuk 

konkritnya. 

3) Undang-undang mampu mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri, 

sehingga peraturan lazim untuk ditinjau kembali klausulnya.
38

 

2. Hukum Tidak Tertulis (Kebiasaan). 

Adanya masyarakat disamping negara membuat kebiasaan tidak 

bisa ditinggalkan. Sekialipun negara menjadi organisasi nasional, namun 

berdirinya negara tidak menghapuskan masyarakat. Karena dalam 

masyarakat pula ada norma-norma sosial yang termasuk didalamnya 

kebiasaan. 

Hukum kebiasaan merupakan hukum yang tidak tertulis yang 

berkembang dan hidup dalam masyarakat (living law). Hukum kebiasaan 

dapat ditemukan dengan cara bertanya kepada tokoh masyarakat atau 

tokoh adat. Kebiasaan itu sendiri merupakan perilaku yang diulang-ulang 

dan berlangsung dalam beberapa waktu lamanya. Kebiasaan berubah 
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menjadi hykum kebiasaan apabila kebiasaan itu bersifat mengikat dan 

menimbulkan keyakinan umum bahwa perilaku memang patut dilakukan 

dan dianggap sebagai suatu kewajiban hukum. Dalam pasal 28 ayat (1) 

UU No. 4 Tahun 2004 menyatakan bahwa hakim sebagai penegak hukum 

dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai 

hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karenanya 

dalam keadaan tertentu, hukum kebiasan dapat mengalahkan undang-

undang yang bersifat lengkap.
39

 

3. Yurisprudensi.  

Yurisprudensi dapat diartikan sebagai tiap-tiap putusan hakim. 

Yurisprudensi dapat berarti kumpulan putusan hakim yang disusun 

secara sistematis dari tingkat pertama sampai dengan kasasi dan pada 

umumnya diberi anotasi oleh ahli hukum. 

Dalam yurisprudensi dikenal 2 asas yang dalam peradilan yaitu 

asas precedent dan asas bebas. Asas precedent berarti hakim terikat atau 

tidak boleh tidak boleh menyimpang dari putusan terdahulu. Sedangkan 

asas bebas adalah hakim tidak terikat pada putusan hakim yang lebih 

tinggi atau sederajat.
40

 

4. Perjanjian Internasional. 

Perjanjian internasional merupakan perjanjian yang melibatkan dua 

negara atau lebih mengnai suatu hal. Perjanjian dengan dua negara 

disebut bilateral dan perjanjian dengan banyak negara disebut perjanjian 

multilateral. Dalam bidang hukum, perjanjian internasional bisa berupa 

                                                             
39

 Ibid, 72. 
40

 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, 50. 



 

37 
 

perjanjian ekstradisi pelaku kejahatan, kerjasama dalam menyampaikan 

dokumen-dokumen serta bukti-bukti perkara dalam pengadilan dan lain-

lain.
41

 

5. Doctrine (Pendapat Ahli Hukum). 

Doctrine adalah pendapat ahli hukum yang mempunyai pengaruh 

dalam perkembangan dan praktek hukum yang biasanya dijadikan 

sebagai acuan bagi hakim maupun pelaku hukum lainnya dalam 

mengambil suatu keputusan. Batasan atau pengertian sesuatu yang terlalu 

umum, tidak lengkap atau tidak jelas dalam perundnag-undangan, maka 

doctrine melengkapi dan menjelaskan.
42

 

6. Putusan Desa. 

Putusan desa merupakan penetapan administratif oleh hakim 

perdamaian desa. Pasal 120 a HIR atau Pasal 143 a RBg mengatur 

tentang hakim perdamaian desa, tetapi berdasarkan Undnag-Undang 

Darurat No. 1 Tahun 1951, ketentuan tersebut dinyatakan tidak berlaku 

lagi. Putusan desa bukan lembaga peradilan sesungguhnya, melainkan 

sebagai putusan lembaga eksekutif, sehingga hakim peradilan umum 

tidak berwenang untuk menilai dengan membatalkan atau mengesahkan. 

7. Perilaku Manusia. 

Hukum tidak hanya berwujud kaedah atau norma saja, tetapi dapat 

berupa perilaku (sein). Dari perilaku manusia terdapat atau akan lahir 

hukumnya. Dari perilaku manusia ini dapat digali hukumnya. Perilaku 
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manusia ada yang bersifat aktif yaitu perbuatan konkrit da nada yang 

bersifat pasif seperti sikap atau itikad.
43

 

Namun perlu diingat bahwa, meskipun peraturan perundang-

undangan merupakan hierarki penemuan hukum paling utama, bukan 

berarti boleh mengabaikan sumber hukum lainnya, karena semua sumber 

penemuan hukum pada prinsipnya saling melengkapi dan saling 

bersinergi. 

Sedangkan sumber penemuan hukum Islam disebut juga fikih Islam 

merupakan hukum yang mendasarkan pada ketentuan yang sudah 

diturunkan Allah SWT kepada Nabi dan Rasulnya Muhammad SAW 

yang diperuntukkan bagi umat manusia sampai akhir zaman. Sumber 

hukum Islam yang utama adalah Al-Qur‟an dan Sunnah Rasul. Hal-hal 

yang tidak terdapat ketentuannya dalam Al-Qur‟an dan Sunnah Rasul 

dapat diperoleh ketentuannya dengan menggunkaan pikiran (ra‟yu). 

Menurut Khozin Siraj, sumber hukum Islam dapat dibedakan menjadi 

dua yaitu hukum Ashliyyah dan sumber hukum Tabayyah. Sumber 

hukum Ashliyyah adalah sumber hukum yang penggunaannya tidak 

tergantung pada sumber hukum yang lain, yan terdiri dari Al-Qur‟an dan 

Al-Hadits saja. Sedangkan sumber hukum Tabayyah adalah sumber 

hukum yang penggunaannya tergantung pada sumber hukum utama yaitu 

Al-Qur‟an dan Al-Hadits, antara lain meliputi ijma‟, qiyas, istishlah atau 

maslahah mursalah, istihsan istishab dan al „urfu.
44
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C. Tahapan Tugas Hakim Dalam Penemuan Hukum 

Tugas hakim adalah menerima, memeriksa dan memutuskan serta 

menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan asas 

bebas, jujur dan tidak memihak di suatu sidang pengadilan dengan 

menjatuhkan suatu putusan yang disebut dengan putusan hakim. Jadi dalam 

hal ini, hakim bersifat pasif atau hanya menunggu adanya perkara yang 

diajukan kepadanya dan tidak aktif mencari atau mengejar perkara. 

Ada 3 tahapan tugas yang wajib bagi hakim dalam rangka manjatuhkan 

putusan yaitu sebagai berikut : 

1. Tahap Mengkonstatir 

Dalam tahap ini, hakim akan mengkonstatir atau melihat untuk 

membenarkan atau tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. 

Untuk memastikan hal tersebut, maka diperlukan pembuktian karena itu 

hakim harus bersandarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut hukum 

perdata sebagaimana dalam pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg/Pasal 1866 

KUH Perdata, yaitu alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, 

persangkaan, pengakuan dan sumpah.
45

 

2. Tahap Mengkualifikasi 

Pada tahap ini hakim mengkualifisir dengan menilai peritiwa 

kongkret yang telah dianggap benar-benar terjadi itu, termasuk hubungan 

hukum apa atau yang bagaimana atau menemukan hukum untuk 

peristiwa-peristiwa tersebut. Dengan kata lain, mengkuatifisir berarti 
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mengelompokkan atau menggolongkan peristiwa konkret tersebut masuk 

dalam kelompok atau golongan peristiwa hukum. 

Jika peristiwanya sudah terbukti dan peraturan hukumnya jelas dan 

tegas, maka penerapan hukumnya kan mudah, tetapi jika tidak jelas atau 

tidak tegas hukumnya, maka hakim bukan lagi harus menemukan 

hukumnya saja, tetapi lebih dari tiu ia harus menciptakan hukum, yang 

tentu saja tidak boleh bertentangan dengan keseluruhan sistem 

perundang-undangan dan memenuhi pandangan serta kebutuhan 

masyarakat atau zamannya.
46

 

3. Tahap Mengkonstituir  

Dalam tahap ini, hakim menetapkan hukumnya terhadap peristiwa 

tersebut dan memberi keadilan kepada para pihak yang bersangkutan.  

  Jadi, jika diperhatikan secara seksama, maka proses atau cara 

penemuan hukum dapat diamati dengan dimulai pada tahap kualifikasi 

dengan menilai peristiwa konkret yang dianggap benar-benar telah terjadi 

itu atau menemukan hukum untuk peristiwa-peristiwa konkret tersebut, 

dengan mengelompokkan atau menggolongkan peristiwa konkret 

tersebut masuk dalam kelompok atau golongan peristiwa hukum. Proes 

selanjutnya, hakim akan menetapkan hukumnya terhadap peristiwa 

konkret tersebut, dimana jika peraturannya jelas hakim hanya akan 

menerapkan ketentuan peraturan tersebut sesuai dengan peristiwa konkret 

yang terjadi. Akan tetapi jika peraturannya sudah ada tetapi tidak jelas 

untuk diterapkan pada peristiwa konkret atau mengandung arti 
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pemecahan atau penguraian akan suatu makna ganda, norma yang kabur, 

konflik antar norma dan ketidakpastian dari suatu perundang-undangan 

atau dalam hal peraturannya tidak ada atau tidak mengaturnya sehingga 

terdapat kekosongan hukum/ kekosongan undang-undang maka hakim 

akan memutus suatu perkara berdasarkan metode-metode penemuan 

hukum yang dikenal selama ini.
47

 

D. Penemuan Hukum Dengan Metode Interpretasi Hukum 

Metode interpretasi adalah metode untuk menafsirkan terhadap teks 

perundang-undangan yang tidak jelas, agar perundang-undangan tersebut 

dapat diterapkan pada peristiwa konkrit tertentu. Ajaran interpretasi dalam 

penemuan hukum ini sudah lama dikenal yang disebut dengan hermeneutika 

yuridis. Penafsiran tidak hanya dilakukan oleh hakim tetapi juga oleh peneliti 

hukum dan mereka yang berhubungan dengan kasus (konflik) dan peraturan-

peraturan hukum. Yang dimaksud penafsiran oleh hakim adalah penafsiran 

dan penjelasan yang harus menuju pada penerapan atau tidak menerapkan 

suatu peraturan hukum umum terhadap peristiwa konkrit yang dapat diterima 

oleh masyarakat. 
48

 

Dengan demikian arti penafsiran sebagai suatu kesimpulan dalam usaha 

memberikan penjelasan atau pengertian atau suatu kata atau istilah yang 

kurang jelas maksudnya, sehingga orang lain dapat memahaminya, atau 

mengandung arti pemecahan atau penguraian kan suatu makna ganda, norma 

yang kabur (vage normen), antinomy hukum (konflik norma hukum) dan 

ketidakpastian dari suatu aturan perundang-undangan. Tujuannya tidak lain 
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adalah mencari serta menemukan hal yang menjadi maksud para 

pembuatnya.
49

 

Berikut ini dikemukakan uraian singkat tentang bermacam-macam 

metode interpretasi yang dikenal dalam kegiatan penemuan hukum dalam 

bentuk table berikut : 

Tabel Metode Interpretasi
50

 

No. Nama Interpretasi Keterangan 

1.  

Gramatikal 

(Objektif) 

Penafsiran menurut bahasa antara lain dengan 

melihat definisi leksikalnya. Contoh : istilah 

“menggelapkan barang” (Pasal 41 KUHP) 

diartikan sebagai “menghilangkan atau 

mencuri barang yang dipercayakan 

kepadanya.” 

2.  Otentik 

Penafsiran menurut batasan yang 

dicantumkan dalam peraturan itu sendiri, 

yang biasanya diletakkan dalam bagian 

penjelasan (memoriean toelichting), rumusan 

ketentuan umumnya maupun dalam salah satu 

rumusan pasal lainnya. Contoh: semua kata 

“penyidik” yang ada dalam KUHP harus 

ditafsirkan sesuai dengan bunyi pasal 1 

KUHP tersebut, yaitu pejabat polisi negara 
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Republik Indonesia atau pejabat pegawai 

negeri sipil yang diberi wewenang khusus 

oleh undang-undang untuk melakukan 

penyidikan. 

3.  

Teoleologis 

(Sosiologis) 

Penafsiran bersadarkan tujuan 

kemasyarakatan. Contoh: Pasal 534 KUHP 

tentang tindakan mempertunjukkan alat 

mencegah kehamilan mengalami 

dekriminalisasi demi tujuan sosiologis 

(Sejalan Program Keluarga Berencana). 

4.  Sistematis (logis) 

Penafsiran yang mengaitkan suatu peraturan  

dengan peraturan lainnya. Contoh: ketentuan 

tentang pengakuan anak dalam KUH Perdata 

ditafsirkan sejalan dengan ketentuan Pasal 

278 KUHP. 

5.  

Historis 

(Subjektif) 

Penafsiran dengan menyimak latar belakang 

sejarah hukum atau sejarah perumusan suatu 

ketentuan tertentu (sejarah undang-undang). 

Contoh: kata “Indonesia asli” dalam pasal 6 

menurut pemikiran yang muncul dalam 

siding-sidang BPUPKI dan PPKI tahun 1965. 

6.  Komparatif  

Penafsiran dengan cara membandingkan 

peraturan pada suatu sistem hukum dengan 

peraturan yang ada pada sistem hukum 
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lainnya. Contoh: syarat-syarat “gugatan 

kelompok” dalam pasal 46 UU Perlindungan 

Konsumen ditafsirkan dengan 

membandingkannya dengan syarat-syarat 

class action menurut pasal 23 US Federal 

Rule of Civil Procedure. 

7.  

Futuristis  

(Antisipatif) 

Penafsiran dengan mengacu kepada rumusan 

dalam rancangan undang-undang atau 

rumusan yang dicita-citakan (ius 

consituendum). Contoh: rumusan delik 

“pencurian” atas informasi elektronik via 

internet ditetapkan dengan beredoman pada 

rumusan dalam RUU Teknologi Informasi 

(yang belum secara final berlaku sebagai 

sumber hukum).  

8.  Restriktif  

Penafsiran dengan membatasi suatu cakupan 

ketentuan. Contoh: istilah “tetangga” dalam 

pasal 666 KUH Perdata harus berstatus 

pemilik rumah disebelah tempat tinggal 

seseorang. 

9.  Ekstentif 

Penafsiran dengan memperluas cakupan suatu 

ketentuan. Contoh: istilah tetangga dalam 

pasal 666 KUH Perdata ditafsirkan tidak 

harus si pemilik, tetapi juga mereka yang 
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berstatus penyewa dari rumah di sebelah 

tempat tinggal seseorang. 

10.  Interdisipliner 

Interpretasi jenis ini biasa dilakukan dalam 

suatu analisis masalah yang menyangkut 

berbagai disiplin ilmu hukum. Contoh: 

interpretasi atas pasal yang menyangkut 

kejahatan “korupsi”, hakim dapat menafsirkan 

ketentuan pasal ini dalam berbagai sudut 

pandang, yaitu hukum pidana, administrasi 

negara dan perdata. 

11.  Multidisipliner 

Dalam interpretasi multidisipliner, hakim 

harus mempelajari suatu atau beberapa 

disiplin ilmu lain diluar ilmu hukum. 

Kemungkinan kedepan, interpretasi 

multidisipliner ini sering terjadi mengingat 

kasus-kasus kejahatan diera global sekarang 

ini mulai beragam dan bermunculan. Seperti 

kejahatan cyber crime, wait color crime, 

terorisme, dan lain sebagainya. 

12.  Kontrak 

Penentuan makna yang harus ditetapkan dari 

pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh pasa 

pihak dalam kontrak dan akibat-akibat hukum 

yang timbul karenanya. Jika kontrak harus 

ditafsirkan sesuai dengan itikad baik, maka 
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setiap isi kontrak harus ditafsirkan secara fair 

dan patut. Sekarangini dianut paham bahwa 

dalam penafsiran kontrak tidak lagi dibedakan 

antara isi kontrak yang jelas dan yang tidak 

jelas, bahkan terhadap kata-kata yang tampak 

jelas dapat dilakukan penafsiran dengan 

mengarahkannya kepada kehendak para pihak 

atau keadaan khusus yang relevan untuk 

menentukan makna yang mereka maksud. 

 

E. Penemuan Hukum Dengan Metode Argumentasi 

Metode penemuan hukum yang kedua adalah metode penalaran hukum, 

redenering atau reasoning. Metode ini digunakan apabila undang-undangnya 

tidak lengkap, maka untuk melengkapinya dipergunakan metode argumentasi. 

Menurut Kenneth J. Vandevelde menyebutkan lima langkah penalaran 

hukum, yaitu: 

1. Mengidentifikasi sumber hukum yang mungkin, biasanya berupa peraturan 

perundang-undangan dan putusan pengadilan (identify the plcable sources 

of law). 

2. Menganalisis sumber hukum tersebut untuk menetapkan aturan hukum 

yang mungkin dan kebijakan dalam aturan tersebut (analyze the sources of 

law). 

3. Mensintetiskan aturan hukum tersebut ke dalam struktur yang koheren, 

yakni struktur yang mengelompokkan aturan-aturan khusus di bawah 
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aturan-aturan umum (Synthetisze the applicable rules of law into a 

coherent structure). 

4. Menelaah fakta-fakta yang tersedia (research the available facts). 

5. Menerapkan struktur aturan tersebut pada fakta-fakta untuk memastikan 

hak atau kewajiban yang timbul dari fakta-fakta itu, dengan menggunakan 

kebijakan yang terletak dalam aturan-aturan hukum dalam hal 

memecahkan kasus-kasus sulit (apply he structure of rules to the facts).  

Sedangkan Shidarta menyimpulkan ada (6) enam langkah utama 

penalaran hukum yaitu : 

1. Mengidentifikasi fakta-fakta untuk menghasilkan suatu struktur (peta) 

kasus yang sungguh-sunguh diyakini oleh hakim sebagai kasus yang riil 

terjadi. 

2. Menghubungkan (mengsubsumsi) struktur kasus tersebut dengan 

sumber-sumber hukum yang relevan, sehingga ia dapat menetapkan 

perbutn hukum dalam peristilahan yuridis (legal term). 

3. Menyeleksi sumber hukum dan aturan hukum yanag relevan untuk 

kemudian mencari tahu kebijakan yang terkandung di dalam aturan 

hukum itu (the policies underlying those rules), sehingga dihasilkan 

suatu struktur (peta) aturan yang koheren. 

4. Menghubungkan strutur aturan dengan struktur kasus. 

5. Mencari alternatif-alternatif penyelesaian yang mungkin. 

6. Menetapkan pilihan atas salah satu alternatif untuk kemudian 

diformulasikan sebagai putusan akhir. 
51
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Proses penemuan hukum dengan menggunakan metode argumentasi 

atau penalaran hukum dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:  

1. Metode Analogi (Argumentum Per Analogiam). 

Dengan metode analogi, maka peristiwa yang serupa, sejenis, atau 

mirip dengan yang diatur dalam undang-undang diperlakukan sama. Jadi 

analogi merupakan merupakan metode penemuan hukum dimana hakim 

mencari esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum atau 

perbuatan hukum baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun 

yang belum ada peraturannya.  

Di sini, suatu peraturan khusus dalam undang-undang dihadirkan 

ketentuan umum yang tidak tertulis dalam undang-undang (diperluas), 

kemudian digali asas yang terdapat didalamnya dandisimpulkan dari 

ketentuan yang umum itu eristiwa yang khusus yang tidak diatur dalam 

undang-undang tetapi mirip atau sejenis. Peraturan umum yang tidak 

tertulis dalam undnag-undang itu diterapkan terhadap peristiwa tertentu 

yang tidak diatur dalam undang-undang tersebut, tetapi mirip atau serupa 

dengan peristiwa yang diaatur dalam undang-undang.
52

 

Analogi merupakan metode penemuan hukum dimana hakim 

mencari esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum atau 

perbuatan hukum baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun 

yang belum ada peraturannya. 

Sebagai contoh dapat dilihat pasal 1576 KUH Perdata, yang 

mengatur bahwa jual beli tidak memutuskan hubungan sewa-menyewa. 
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Kemudian dalam praktik, perkara yang dihadapi hakim adalah apakah 

hibah tidak memutuskan hubungan sewa-menyewa atau sebaliknya ? 

karena dalam undang-undang hanya mengatur tentang jual beli, dan tidak 

dengan hibah, maka hakim wajib melakukan penemuan hukum agar 

dapat mebuat putusan dalam perkara terebut. Hakim wajib memutuskan 

berdasarkan asas ius curia novit,  dimana pertama-tama hakim mencari 

esensi dari perbuatan hibah, yaitu peralihan hak. Dengan demikian, 

ditemukan bahwa peralihan hak merupakan genus (peristiwa umum), 

sedangkan jual beli dan hibah masing-masing adalah species (peristiwa 

khusus), sehingga metode analogi ini menggunakan penalaran induksi 

yaitu berfikir dari peristiwa khusus ke peristiwa umum. Jadi, 

kesimpulannya hibah juga tidak memutuskan hubungan sewa-menyewa. 

Dengan analogi maka peristiwa yang serupa, sejenis, atau mirip dengan 

yang diatur dalam undang-undang diperlakukan sama.
53

 

2. Metode A Contrario (Argumentum A Contrario). 

Metode A Contrario merupakan cara menjelaskan makna undang-

undang dengan didasarkan pada pengertian yang sebaliknya dari 

peristiwa kongket yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam 

undang-undang. Apabila suatu peristiwa tertentu diatur dalam undang-

undang, tetapi peristiwa yang lainnya mirip tidak maka berlaku hal yang 

sebaliknya. Metode ini memberikan kesempatan kepada hakim untuk 

menemukan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang 

menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, maka peraturan itu 
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terbatas pada peristiwa tertentu itu dan untuk peristiwa diluarnya berlaku 

kebalikannya. Jadi esensinya mengedepankan cara penafsiran yang 

berlawanan pengertian antara peristiwa konkret yang dihadapai dengan 

yang diatur dalam undang-undang. Pada metode argumentum a contrario 

ini titik berat diletakkan pada ketidaksamaan peristiwanya. Di sini 

diperlukan segi negatifnya dari undang-undang.
54

 

Pada metode ini, hakim diberi kesempatan untuk melakukan 

penemuan hukum dengan pertimbangan, bahwa dalam undang-undang 

menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu itu dan bagi 

peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya.
55

 

Cara menemukan hukumnya ialah dengan pertimbangan apabila 

undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, 

maka peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan untuk 

peristiwa di luarnya berlaku sebaliknya. Ini merupakan metode a 

contrario. Ini merupakan cara penafsiran atau penjelasan undang-undang 

yang didasarkan pada pengertian sebaliknya dari peristiwa kongkret yang 

dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Apabila 

suatu peristwa tertentu diatur, tetapi perstiwa lainnya yang mirip tidak, 

maka untuk yang terakhir ini berlaku hal yang sebaliknya : Dilarang 

berjualan disini, jadi perkir kendaraan boleh, pemulun dilarang masuk 

daerah ini, jadi pengemis boleh, dilarang merokok, kalau begitu meludah 

boleh. Persoalannya ialah apakah berdasarkan adanya unsur-unsur yang 

sama pada dua peristiwa, ketentuan undang-undnag yang berlaku bagi 
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salah satu dari peristwa tersebut harus diterapkan pada peristiwa yan 

lainnya yang tidak diatur oleh ketentuan undang-undang tersebut atau 

haruslah karena ketidaksamaan peristiwa itu, ketentuan undang-undang 

tersebut tidak diperlakukan atau diperlakukan tetapi secara sebaliknya. 

Disini dalam hal ketidaksamaan ada unsur kemiripan. Ini dijawab oleh 

metode argumentum a contrario. 

Disipun hakim menemukan peraturan untuk peristwa, yang mirip: 

disini hakim mengatakan “peraturan ini saya terapkan pada peristiwa 

yang tidak diatur ini, tetapi secara sebaliknya”. 

Pada a contrario titik berat diletakkan pada ketidaksamaan 

peristiwanya. Disini peraturan yang disediakan untuk peristiwa yang 

hendak dicarikan hukumnya tidak ada. Yang ada adalah peraturan yang 

khusus disediakan untuk peristiwa lain yang tidak sama, tetapi ada unsur 

kemiripannya dengan peristiwa denan yang hendak dicarikan hukumnya. 

Pada a contrario peraturan yan isediakan untu perstiwa yang mirip 

dengan peristiwa yang hendak dicarikan hukumnya, melakukan 

(bukannya tidak diperlakukan) hanya saja secara a contrario secara 

sebaliknya.  

Bagi seorang duda yang hendak kawn lagi tidak tersedia peraturan 

yang khusus. Peraturan yang tersedia bagi peristiwa yang tidak sama 

tetapi mirip, ialah bagi janda yaitu pasal 38 PP no. 9 tahun 1975 : bagi 

janda yang hendak kawin lagi harus menungu masa iddah. Maka pasal 

tersebut diberlakukan bagi duda secara a contrario, sehinga duda kalau 

hendak kawin lagi tidak perlu menunggu. 
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Seringkali analogi dan a contrario dikategorikan dalam metode 

interpretasi. Analogi dan a contrario merupakan bentuk penalaran 

(reasonin, redenering, argumentasi). Analogi dan a contrario bukan 

merupakan argumentasi untuk membenarkan rumusan peraturan tertentu, 

tetapi untuk mengisi kekosongan atau ketidak lengkapan undang-undang. 

Baik argumentum per analogium maupun argumentum a contrario 

berakar pada asas keadilan: peristiwa yang sama diperlakukan sama 

(analog), peristiwa yang tidak sama diperlakukan tidak sama.
56

 

3. Metode Penyempitan atau Pengongkretan Hukum 

(Rechtvervijning). 

Metode pengongkritan hukum (rechtsvijnings) bertujuan untuk 

mengongkritkan/ menyempitkan suatu aturan hukum yang terlalu 

abstrak, pasif serta umum, agar dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa 

tertentu.
57

 Dikatakan abstrak karena aturan hukum bersifat umum (norma 

luas) dan dikatakan pasif karena aturan hukum tersebut tidak akan 

menimbulkan akibat hukum kalau tidak terjadi peristiwa kongkrit. Dalam 

metode ini dibentuklah pengecualian-pengecualian atau penyimpangan-

penyimpangan baru dari peraturan yang bersifat umum. Peraturan yang 

bersifat umum ini diterapkan terhadap peristiwa atau hubungan hukum 

yang khusus dengan penjelasan atau konstruksi dengan memberi ciri-

ciri.
58

 

                                                             
56

 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, 89-91. 
57

 Hamidi Jazim, Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum (Yogyakarta: UII Press, 

2005), 81. 
58

 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, 83. 



 

53 
 

Pasal 1365 KUH Perdata, dapat dijadikan contoh dalam metode ini. 

Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: “Tiap perbuatan melawan 

hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang 

yang karena salahnya menertibkan kerugian itu, mengganti kerugian 

tersebut”. Dalam pasal ini timbul pertanyaan seperti apa yang dimaksud 

dengan perbuatan melawan, apakah yang hanya melanggar undang-

undang saja atau lebih luas lagi. Sehingga merupakan norma yang kabur, 

jika akan diterapkan pada peristiwa konkretnya maka hakim harus 

mempersempit ruang lingkupnya atau harus dikonsentrasi dan 

dihubungkan dengan peristiwa konkret. 

Sebelum tahun 1919, sebagai akibat dianutnya aliran legisme, maka 

para hakim mengidentikkan perbuatan melawan hukum itu adalah 

perbuatan yang melanar undang-undang. Kemudian setelah keluara 

Putusan HR. 31 Januari 1919 dalam kasus Lindenbauw versus Cohen, 

telah menyempitkan arti perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH 

Perdata) itu, adalah berbuat atau tidak berbuat, yang: 

a. Melanggar hak subyek hukum lain. 

b. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku. 

c. Bertentangan dengan nilai kepatutan yang seyogyanya diindahkan 

dalam kehidupan bersama terhadap integritas subyek hukum maupun 

harta bendanya.
59

 

4. Fiksi Hukum 
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Di dalam ilmu hukum adakalanya kita menggunakan istilah-istilah 

yang fiktif (khayal) yang berbentuk kata kiasan, untuk memberikan suatu 

pengertian atau suatau abstraksi, suatu gambaran semu, yang tidak 

sebenarnya, tetapi yang bermaksud agar dianggap benar. Apabila kita 

telah mengganggap benar apa yang tidak benar karena kebutuhan 

pengertian hukum maka kita telah memasuki fiksi hukum. 

Jadi yang dimaksud dengan fiksi hukum adalah sesuatu yang 

khayal yang digunakan di dalam ilmu hukum dalam bentuk kata-kata, 

istilah-istilah yang berdiri sendiri atau dalam bentuk kalimat yang 

bermaksud untuk memberikan suatu pengertian hukum. Bentuk fiksi 

hukum ini lebih banyak digunakan didalam hukum adat banyak 

memaknai bentuk pepatah atau peribahasa, sedangkan hukum 

perundangan memaknai bentuk kalimat pasal demi pasal.
60

 

Satjipto Raharjo dan Paul Scholten berbeda pendapat mengenai 

fiksi hukum ini, dimana menurut Satjipto Raharjo, fiksi hukum 

merupakan bagian dari kontruksi hukum, sedangkan menurut Paul 

Scholten, kontruksi hukum dengan fiksi hukum adalah berbeda. 

Perbedaannya terletak pada penyederhanaannya yang dilakukan demi 

kepentingan kontruksi, maka sebagian fakta-faktanya dihilangkan dan 

sebaliknya pada fiksi, fakta-fakta yang oleh peristiwanya tidak 

dikemukakan dapat saja ditambahkan. Dengan demikian setiap kontruksi 

boleh mengandung unsur fiksi, akan tetapi kontruksi tidak pernah boleh 
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menjadi fiksi dan kontruksi itu menjadi sesegera kontruksi menganggap 

benar adanya fakta-fakta itu.
61

 

Menurut Paton, metode hukum melalui fiksi hukum ini bersumber 

pada fase perkembangan hukum dalam periode menengah, yaitu setelah 

berakhirnya periode hukum primitif. Lisensi dari fiksi hukum merupakan 

metode penemuan hukum yang mengemukakan fakta-fakta baru sehingga 

tampil suatu personifikasi baru dihadapan kita. Fungsi dari fiksi hukum 

disamping untuk memenuhi hasrat menciptakan stabilitas hukum. 

Utamanya waaktu mengisi kekosongan undang-undang. Dengan kata 

lain, fiksi hukum itu bermaksud untuk mengatasi konflik antara tuntutan-

tuntutan baru dari sistem hukum yang ada.
62

 

Esensi dari fiksi hukum merupakan metode penemuan hukum yang 

mengemukakan fakta-fakta baru, sehingga tampil suatu personifikasi 

baru dihadapan kita. 
63

 

F. Teori Penemuan Hukum Dengan Metode Penemuan Hukum Islam 

Pada hakikatnya secara garis besar ada dua metode penemuan Hukum 

Islam yang paling umum digunakan dalam mengkaji dan membahas Hukum 

Islam, yaitu metode istimbath dan ijtihad. Secara ringkas keduaa metode 

tersebut akan diuraikan dibawah ini:  

1. Metode istimbath 

Metode istimbath adalah cara-cara menetapkan (mengeluarkan) 

Hukum Islam dari dalil nash, baik dari ayat-ayat Al-Qur‟an maupun as-

Sunnah, yang lafadz (perkataannya) sudah jelas/ pasti (qath‟i). Jalan 
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istimbath ini memberikan kaidah-kaidah yang bertalian dengan 

pengeluaran hukum dari dalil. Sebagai contoh ketentuan Al-Qur‟an 

mengeai larangan kawin antara wanita dengan pria nonmuslim 

peraturan tidak berbeda pendapat dengan masalah ini. Karena isinya 

sudah jelas dan tidak dapat ditafsirkan lain. QS. Al Baqarah ayat 221 

menyebutkan sebagai berikut : 

“Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan 

wanita-wanita yang mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya 

budak yang beriman lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia 

menaarik hatimu.” 

2. Metode ijtihad 

Ijtihad dalam Islam sebagaimana dikatakan oleh iqbal merupakan 

“the principle of movement” sebagai daya gerak kemajuan umat islam. 

Dengan kata lain, ijtihad merupakan kunci dinamika ajaran islam, 

termasuk bidang hukumnya. Hukum Islam yang kita warisi hingga kini 

merupakan hasil ijtihad para faqih yang sifatya kontekstual. Kajian 

Hukum Islam masa depan, perlu keberanian untuk melakukan ijtihad 

secara bertaanggung jawab dengan mengacu kepada Al-Qur‟an dan as-

Sunnah serta mempertimbangkan secara kritis situasi peradaban manusia 

kontenporer.  

Selanjutnya metode-metode ijtihad yang meliputi ijma‟, 

qiyas,istishlah atau Al Masholih Al Mursalah, ihtisan, ihstishab, dan al 

„urfu akan diuraikan dibawah ini:
64
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a. Ijma’  

Ijma‟ menurut bahasa, mengandung dua pengertian, yaitu: ittifaq 

artinya kesepakatan dan Azm artinya cita-cita atau hasrat. Sedangkan 

menurut istilah Ijma‟ yaitu kesepakatan pendapatdalam ijtihad yang 

dilakukan secara kolektif oleh para ulama Mujtahid, yang dilakukan 

setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW tentangsuatu hukum syara‟ 

yang amali, seperti kewajiban, keharaman, sah dan wajib.
65

 

Ijma‟ adalah kesempatan para Mujtahid dari umat Muhammad 

sesudah wafat beliau tentang hukum syara‟. Jadi ijma‟ merupakan 

kesepakatan bulat pendapat dalam ijtihad yang dilakukan secara 

kolektif oleh para Mujtahid. 

b. Qiyas  

Qiyas adalah memperbandingkan hal yang tidak ada nash-nya 

dengan hal yang sudah ada nash-nya dalam hukum syara‟ yang 

bersifat pasti, untuk mencari persamaan alasan hukum. Apabila ada 

sesuatu kejaadian yang belum ada ketentuan hukumnya secara khusus, 

kemudian dibandingkan dengan kejadian serupa, akan tetapi ketentuan 

hukumnya telah ada. Akhhirnya ditetapkanlah suatu hukum yang telah 

di-nash-kan terhadap kejadian lain yang di dalamnya terdaapat alasan 

hukum yang serupa. Dengan kata lain qiyas adalah menyamakan hal 

yang hukumnya tidak terdapat ketentuannya dalam Al-Qur‟an dan 

Sunnah Rasul dengan hal yang hukumnya terdapa ketentuan dalam 

Al-Qur‟an dan Sunnah Rasul karena adanya ersamaan „illat hukum 
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atau hal yang melatarbelakangi adanya ketentuan hukum. Misalnya, 

QS. Al Maidah: 90 melarang minum khamar, minuman keras yang 

dibuat dari buah anggur. Hal yang melatarbelakangi larangan tersebut 

atau „illat hukumnya adalah karena minuman itu memaabukkan. Maka 

segala minuman yang memabukkan yaang dibuat bukan dari buah 

anggur dapat di-qiyas-kan hukumnya dengan khamar, seperti tuak 

yang dibuat dari air bunga enau, dan sebagainya. Jika berjual beli 

khamar hukumnya haram, hukum berjual beli tuak hukumnya juga 

haram atas dasar qiyas. 

c. Istishab atau Al-Masholih Al-Mursalah  

Istishab adalah pertimbangan kepentingan masyarakat. 

Menentukan hukum atas dasar istishlah tertuju pada hal-hal yang tidak 

diatur ketentuannya dalam Al-Qur‟an dan Sunnah Rasul. Misalnya, 

menetapkan kewajiban membayar pajak perdagangan yang sama 

sekali tidak disinggung dalam AL-Qur‟an dan Sunnah Rasul dapat 

dibiarkan atas pertimbangan kepentingan masyarakat dalam rangka 

pemeraataan pendapatan dalam pengelolaan negara, atau untuk 

memperoleh pendapatan negara yang diperlukan untuk kepentingan 

masarakat. 

d. Istihsan  

Istihsan adalah mengambil ketetapan yang dipandang lebih baik 

sesuai tujuan Hukum Islam, dengan jalan meninggalkan dalil khusus 

untuk menyamakan dalil umum. Misalnya, Islam mengajarkan agar 

hak milik perorangan dijamin dan hanya dibenarkan untuk dilepaskan 
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dengan jalan suka rela pemiliknya. Akan tetapi jika kepentingan 

umum mendesak, dimungkinkan penguasa mencabut hak milik 

perorangan dengan paksa, meskipun seharusnya dengan memberikan 

ganti rugi kecuali jika untuk itu memang tidak dimungkinkan. 

Misalnya, mencabut hak milik tanah perorangan untuk pelebaran jalan 

dan pembuatan waduk air gula mengairi tanah-tanah tandus dalam 

rangka penyuburan dan peningkatan produksi pangan. 

e. Istishlah 

Istishlah adalah melangsungkan berlakunya hukum yang telah 

ada karena hukum adanya ketentuan lain yang membatalkannya. 

Misalnya dalam perjanjian utang piutang yang telah terjadi, tiba-tiba 

pihak berutang mengatakan telah membayar kembali utangnya 

padahal tanpa saksi atau alat bukti lainnya. Dalam hal seperti ini atas 

dasar istishab, ditetapkan bahwa pihak berutang masih belum 

membayar kembali utangnya jika pihak berpiutang menyangkal 

pernyataan pihak berutang tersebut. 

f. Al-‘Urfu   

Al-„Urfu adalah sesuatu yang dikenal oleh orang banyak dan 

dikerjakaan baik brupa perkataan perbuatan maupun keengganan. 

Sementara ulama da yang menyamakan dengan adat kebiasaan, karena 

ia merupakann sesuatu hal yang bisa dikerjakan ataudiucapkan oleh 

mereka. Dengan demikian, hal-hal yang tidak bertentangan dengan 

ketentuan syara‟ dapat dikukuhkan tetap berlaku bagi masyarakat 

yang mempunyai adat istiadat tersebut. Bagi umat islam, Hukum Adat 
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setempat masih dapaat dipandang berlaku, selagi tidak bertentangan 

dengan nash Al-Qur‟an dan Sunnah Rasul. 
66

 

Dalam konteks metode ijtihad, Prof. Dr. Amir Mu‟allim 

menawarkan suatu metode ijtihad alternatif yang disebut metode ijtihad 

responsif. Metode ini dapat dijabarkan dalam alur sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi dan memahami problem kontenporer yang perlu 

solusi dari aspek Hukum Islam. Langkah ini perlu dilakukan untuk 

mengetahui secara persis segala sesuatu berkaitan dengan problem 

kontenporer yang perlu dicarikan solusi. 

2. Mencari dan memahami teks yang berkaitan dengan problem yang 

dihadapi. Pemahaman secaara mendalam terhadap makna teks yang 

dijadikan dalil dalam suatu realitas sosial merupakan suatu langkah 

awal yang harus dilakukan mendialogkan peran teks dengan realita 

sosial. Pemahaman terhadap makna teks ini dapat ditempuh dengan 

mengetahui arti dan kandungan nash, mengetahui asbabun nuzul-nya, 

menggali penafsiran ulama terhadap nash dan menyimpulkannya. 

3. Membaca filosofi teks untk menemukan subtansi pesan teks. Dalam 

kaitan ini penting untuk memahami kondisi aktual masyarakat Arab 

pra-Islam dan masa nabi dalam rangka menafsirkan pernyatan legal 

dan sosio-ekonomik Al-Qur‟an. Pendekatan historis ini adalah salah 

satu cara yang dapat diterima dan berlaku adil kepada tuntutan 

intelektual ataupun integritas moral. 
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4. Melihat maqasid syari‟ah. Kajian utama dalam teori maqasid syari‟ah 

adalah mengenai tujuan Hukum Islam yang diwujudkan dalam bentuk 

kemaslahatan umat mansia baik di dunia maupun di akhirat. Salah 

satu persyratan penting mujtahid dalam melakukan ijtihadnya adalah 

keharusan mengetahui tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam. 

5. Memahami realitas sosial termasuk sejarah sosial dan pendapat 

ulama/pakar. Dalam pelaksanaan ijtihad, faktor-faktor yang harus 

diperhatikan adalah perubahan sosial, budaya, kemajuan ilmu 

pegetahhuan dan tteknologi dan lebih dari itu harus sesuai dengan 

tuntutan zaman. Jadi dalam ijtihad dibutuhkan analisis yang cermat 

terhadap masalah yang dikaji. Analisis tidak hanya terbatas pada dalil-

dalil dan argumentasi melainkan juga harus melihat relevansinya 

dengan masa sekarang. 

6. Meresonsifkan subtansi pesan teks, pemahaman maqsid syari‟ah, 

pendapat ulama/pakar, realitas sosial, dan problem kontenporer yang 

perlu dicarikan solusinya. Setelah subtansi pesan teks dipahami, 

maqasyid syariah telah dimengerti, pendapat ulama/pakar telah dicari, 

realitas sosial telah dielaborasi, dann problem kontenporer yang perlu 

dicarikan solusinya telah teridentifikasi, maka selanjutnya dilakukan 

penalaran responsif terhadap aspek-aspek tersebut untuk menemukan 

beberapa alternatif solusi terhadap problem kontenporer yang dikaji. 

7. Menemukan solusi dan menetapkan solusi yang dianggap benar 

sebagai jawaban terhaadap problem kontenporer yang sedang dihadapi 
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masyarakat. Solusi yang telah didapatkan selanjutnya ditetapkan 

seagai jaawaban terhadap problema kontenporer yang dihadapi.
67
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BAB III 

PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG 

TENTANG PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN 

 

A. Deskripsi PerkaraTentang Penolakan Dispensasi Kawin 

Terkait dengan kasus yang penulis ambil yaitu penetapan dispensasi 

kawin nomor 0168/Pdt.P/2018/PA.TA yang berisikan penolakan dispensasi 

kawin yang dimohonkan oleh Ibu pemohon yaitu Idawati binti Suwito, umur 

63 tahun (25 Mei 2018), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan 

dagang, bertempat tingal di Dusun Genting RT.01 RW.03 Desa Kendalbulu 

Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung yang hendak mengajukan 

permohonan dispensasi kawin untuk anak kandungnya yang bernanama 

Hendy Eka Marnanta bin Karyadi, umur 13 tahun 9 bulan (25 Mei 2018), 

agama Islam, pekerjaan serabutan, bertempat tinggal di Dusun Genting RT.01 

RW.03 Desa Kendalbulu Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung. 

Dengan termohon yaitu DEVIKA ERMAS NOFASARI binti SINTO, umur 

15 tahun 11 bulan (25 Mei 2018), agama Islam, tidak punya pekerjaan, 

bertempat tinggal di Dusun Kalituri RT.02 RW.02 Desa Waung Kecamatan 

Boyolangu Kabupaten Tulungagung. 

Dispensasi kawin yaitu permohonan yang diajukan untuk 

mendapatkan izin dari pengadilan agar dapat melakukan perkawinan bagi 

mereka yang belum mencapai cukup umur berdasarkan undang-undang yang 

berlaku. Menurut Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan 
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bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 

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

belas) tahun. Pada pasal tersebut telah jelas bahwa perkawinan hanya bisa 

dilakukan oleh mereka yang telah mencapai umur 19 tahun bagi laki-laki dan 

16 tahun bagi perempuan. Sementara bagi mereka yang belum mencapai 

umur 19 tahun  bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan menurut 

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 

Tentang Pencatatan Nikah Pasal 8 disebutkan bahwa apabila seorang calon 

suami belum mencapai umur 19 tahun dan seorang calon isteri belum 

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

Agama (KUA) Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung sebagaimana 

dalam suratnya nomor: B.114.Kua.13.04.11/PW.01/5/2018 tanggal 25 Mei 

2018. Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena 

calon pengantin perempuan sudah hamil kurang lebih 26 minggu, maka dari 

itu pemohon tetap ingin menikahkan anak pemohon, meskipun umur anak 

pemohon belum mencapai batas yang ditentukan oleh undang-undang. 

Adapun alat bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu : 

1. Alat bukti tertulis 

a. P1: Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon 

(Idawati) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, Nomor 3504025804830003, 

Tanggal 13 Agustus 2013. 

b. P2: Fotocopy Surat Keterangan, Nomor 145/146/403.06/2018, Tanggal 

21 Mei 2018, atas nama Hendy Eka Marnanta yang dikeluarkan oleh 
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kepala desa Kendalbulur Kecamatan Boyolangu Kabupaten 

Tulungagung, menerangkan bahwa yang Hendy Eka Marnanta belum 

wajib E-KTP. 

c. P3: Fotocopy Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan 

Boyolangu nomor :B.114.Kua.13.04.11/PW.01/5/2018 tanggal 25 Mei 

2018. 

d. P4: Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Hendy Eka Marnanta yang 

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Tulungagung Nomor 4338/A/2004, Tanggal 21 Juli 2004. 

e. P5: Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Devika Ermas Nofasari yang 

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Tulungagung Nomor 5076/A/2002, Tanggal 06 Agustus 

2002. 

f. P6: Fotocopy Hasil Pemeriksaan PP Tes, tanpa nomor tertanggal 18 

Mei 2018, atas nama Devika Ermas Nofasari yang dikeluarkan oleh 

Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung Puskesmas Boyolangu. 

g. P7: Fotocopy Surat Hasil Rapat tentang Pernikahan Anak, Nomor 

001/ULT-PSAI/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh 

Koordinator Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif 

Kabupaten Tulungagung. 

h. P8: Fotocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup. Surat 

pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Iswandi dan Idawati 

(orang tua calon mempelai laki-laki) tertanggal 28 Juni 2018 yang 

menyatakan bahwa kedua orang tua dimaksud sanggup menanggung 
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biaya hidup Hendy Eka Marnanta dan Devika Ermas Novasari serta 

anak yang akan dilahirkan. 

i. P9: Fotocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup. Surat 

pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sutiah (orang tua calon 

mempelai wanita) tertanggal 2 Juli 2018 yang menyatakan bahwa kedua 

orang tua termaksud sanggup menanggung biaya hidup Hendy Eka 

Marnanta dan Devika Ermas Novasari serta anak yang akan 

dilahirkan.
68

 

2. Alat bukti saksi 

a. Sismadi bin Galung, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan 

Wiraswasta/Tani, Tempat kediaman di Dusun Genting RT.01 RW.03 

Desa Kendalbulur Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, 

telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya 

sebagai berikut : 

1) Saksi kenal dengan Pemohon karena sebagi tetangga satu desa 

dengan pemohon. 

2) Saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan 

anaknya yang masih dibawah umur. 

3) Saksi tahu calon mempelai laki-laki yang bernama: Hendy Eka 

Marnanta bin Karyadi adalah anak kandung Pemohon. 

4) Saksi tahu usia anak kandung Pemohon asih sekitar 13 tahun, 9 

bulan. 
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5) Saksi tahu anak kandung Peohon telah mempunyai calon isteri yang 

bernama: Devika Ermas Novasari binti Sinto yang sekarang hamil 7 

bulan. 

6) Calon mempelai laki-laki belum bekerja karena masih duduk di kelas 

V Sekolah Dasar. 

7) Bahwa saksi tahu antar anak Pemohon dengan calon isterinya tidak 

ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi 

halangan untuk menikah. 

b. Wiki Astuti binti Muradi, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan 

Wiraswasta/Karyawan Pabrik Roko, Tempat Kediaman di Dusun 

Gempolan RT.03 RW.02 Desa Gempolan Kecamatan Pakel Kabupaten 

Tulungagung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang 

pada pokoknya sebagai berikut: 

1) Saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga satu desa 

dengan calon ibu mempelai perempuan. 

2) Saksi tahu pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya 

yang bernama Hendy Eka Marnanta bin Karyadi yang sampai 

sekarang belum cukup umur. 

3) Saksi tahu usia anak kandung pemohon masih 13 tahun, 9 bulan. 

4) Pemohon hendak menikahkan anaknya yang masih dibawah umur 

disebabkan calon isterinya telah hamil 7 bulan. 

5) Saksi tahu bahwa anak laki-laki pemohon belum bekerja dan 

sekarang masih duduk dibangku sekolah kelas V Sekolah Dasar. 
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6) Saksi tahu antara anak pemohon dengan calon isterinya tidak dan 

hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan 

untuk menikah. 

Selain kedua orang saksi pemohon tersebut majelis hakim 

menghadirkan 2 orang staf dari Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial 

Anak Integratif Kabupaten Tulungagung yang pada pokoknya menerangkan 

sebagai berikut:  

1. Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten 

Tulungagung telah melakukan beberapa langkah yaitu: mengadakan 

kunjungan kerumah para pihak terkait, memanggil para pihak terkait ke 

Kontor Unit Layanan Terpadu hingga tiga kali, juga mengadakan rapat 

dengan berbagai instansi terkait dengan nernagai sumber yang hasil 

kesimpulannya dalam surat nomor : 001/ULT-PDAI/VI/2018 tanggal 26 

Juni 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Koordinator Unit Layanan 

Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung, 

yang selengkapnya adalah sebagai berikut: 

2. Pada dasarnya Unit Layanan Terpadu Perlindungan Anak tidak menyetujui 

adanya perkawinan pada usia anak, sebagaimana amanah Undang-Undang 

nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. 

3. Dalam hal terjadi perkawinan pada usia anak karena suatu sebab (anak 

perempuan sudah hamil) maka unit layanan terpadu perlindungan sosial 

anak berpandangan bahwa kedua anak adalah korban yang hak-haknya 

tetap harus dipenuhi. 
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4. Dalam hal jika terjadi pernikahan pada usia anak karena suatu sebab (anak 

perempuan sudah hamil) dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi 

anak, maka kedua orang tua anak harus melakukan hal-hal berikut ini yang 

termaktub dalam amar putusan dispensasi nikah oleh hakim, yaitu: 

a. Mempersiapkan kedua anak dengan pembinaan intensip agar siap 

kejiwaanya menghadapi rumah tangganya. 

b. Memberikan akses layanan kesehatan intensip kepada anak perempuan 

sebagai calon ibu agar selamat ibu dan bayinya nanti. 

c. Memberikan akses layanan psikologi kepada kedua anak dan rutin 

terjadwal ke PUSPAGA. 

d. Memberikan akses layanan pendidikan kepada kedua anak untuk masa 

depannya. 

e. Berkomunikasi dan koordinasi dengan Unit Layanan Terpadu 

Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung untuk 

pendampingan dan akses layanan. 

5.  Para pihak sepakat adanya berbagai upaya yang kuat dari pemerintah dan 

masyarakat untuk mencegah anak-anak menikah dini.
69

 

B. Dasar Hukum Hakim Tentang Penolakan Dispensasi Kawin 

Dasar hukum hakim dalam memberikan penetapan perkara nomor 

0168/Pdt.P/2018/PA.TA tentang dispensasi kawin mempunyai beberapa dasar 

hukum diantaranya yaitu berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan 

bahwa perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 
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tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun, pasal mana secara filosofis 

harus dipahami, bahwa batas minimah usia perkawinan ditetapkan oleh 

undang-undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani 

kehidupan rumah tangga secara baik dengan jiwa yang matang. 

Untuk menjamin cita-cita luhur dari perkawinan maka Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegakkan atas dasar 6 (enam) 

prinsip dasar, yang salah satunya adalah prinsip: kematangan calon mempelai 

yang dikandung maksud bahwa calon mempelai bukan saja telah memenuhi 

batas minimal umur diperbolehkannya menikah, tetapi juga harus matang 

jasmani dan rohaninya agar dapat tercapai tujuan luhur suatu perkawinan. 

Secara yuridis pasl 6 Undang-Undang nomor 1 tahun 1975 tentang 

perkawinan tidak mengenal adanya perkawinan anak atau perkawinan 

dewasa, akan tetapi hanya memberi batasan minimal usia ideal bagi warga 

negara untuk kawin, yaitu setelah umur 21 tahun, baik laki-laki maupun 

perempuan, kemudian ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 

tahun 1974 Jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan 

bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 

tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kemudian pasal 7 

ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 memperbolehkan laki-laki yan 

berumur dibawah 19 tahun dan perempuan berumur di bawah 16 tahun untuk 

menikah, sepanjang telah mendapatkan dispensasi dari pengadilan. 

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) menyebutkan: “Anak adalah seseorang 

yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak masih dalam 
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kandungan”. Dan terbukti anak kandung Pemohon yang dimohonkan 

dispensasi kawin ke pengadilan masih berusia 13 tahun 9 bulan masih duduk 

di kelas V bangku Seolah Dasar, masih dalam kategori anak-anak serta masih 

jauh dari usia ideal untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang 

dipersyratkan peraturan perundang-undangan. 

Secara filosofis digambarkan tujuan perkawinan, sebagimana dalam 

pasal 1 ayat (1) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

menyebutkan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga 

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

Esa” dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Perkawinan 

menurut hukum Islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau 

miitsaaqan ghaliidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya 

serupakan ibadah”, serta dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam 

menyebutkan “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah 

tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”, dengan demikian makapihak 

yang akan melangsungkan perkawinan diperlukan kedewasaan yang 

memadahi. 

Anak kandung Pemohon yang bernama Hendy Eka Marnanta bin 

Karyadi dari segi usianya baru berusia 14 tahun dan masih sekolah yan 

sekaran duduk di kelas V Sekolah Dasar dan belum memiliki penghasilan 

sama sekali, sedangkan seorang suami sebagai kepala keluarga harus pula 

bertanggung jawab dalam hal nafkah kiswah dan tempat kediaman bagi isteri 

dan anak serta biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak 



 

72 
 

serta biaya pendidikan bagi anak sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat 4 

huruf (a), (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan anak 

pemohon tersebut sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menunaikan 

tugas dan tanggung jawabnya tersebut. 

Menimbang bahwa dengan memperhatikan sabda Rasulullah SAW 

 : ْج، فَإِنَّهُ أََغضُّ ِلْلبََصـِر، َوأَْحَصُن ِلْلفَ  بَاِب، َمِن اْستََطاعَ ِمنُْكُم اْلبَاَءةَ فَْليَتََزوَّ َوَمْن لَْم . ـْرجِ يَا َمْعَشَر الشَّ

ْوِم، فَإِنَّهُ لَهُ ِوَجاء    .يَْستَِطْع فَعَلَْيِه بِالصَّ

“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, 

maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih 

memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah 

ia berpuasa; sebab puasa dapat menekan syahwatnya.” 

Kata AL BAA‟AH dalam hadis tersebut menurut pendapat Taqiyyudin Abdul 

Fathi Muhammad bin Ali bin Wahab dan Al Ma‟ruf ibnu Daqia Al Abdi 

dalam kitabnya AHKAMUL AHKAM Syarah UMDATUL AHKAM 

halaman 389 disebutkan bahwa makna AL BAA‟AH (mampu utnuk kawin) 

adalah kemampuan untuk membayar mahar dan nafkah. 

C. Pertimbangan Hukum Hakim Tentang Penolakan Dispensasi Kawin 

Penulis akan mengemukakan tentang pertimbangan yang digunakan 

oleh hakim dalam memberikan penetapan tentang dispensasi kawin yang 

diajukan oleh pemohon, majelis hakim telah menemukan fakta  sebagai 

berikut: 

1. Anak Pemohon yang bernama Hendy Eka Marnanta bin Karyadi masih 

umur 14 tahun dan belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana batas 
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minimal usia perkawinan yang ditetapkan oleh Undang-Undang 

perkawinan. 

2. Dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata anak Pemohon belum 

pantas melakukan pernikahan. 

Hal tersebut diyakini hakim dan terbukti dalam persidangan. 

Hakim tidak boleh semata-mata menyandarkan diri pada pembuktian 

materiil suatu fakta atau keadaan objektif yang terjadi pada suatu kasus 

namun, hakim juga harus menyertakan keyakinan. Dalam hal ini hakim 

berkeyakinan bahwa : 

“Secara fisik, anak pemohon masih kecil, masih anak SD dan 

belum bekerja. Dilihat dari cara berbicaranya serta menjawab 

pertanyaan yang dilontarkan oleh hakim bisa disimpulkan bahwa 

cara berfikirnya masih tergolong anak-anak, memang pada 

kenyataannya anak pemohon ini masih anak-anak sesuai dengan 

masanya yang masih anak-anak, belum mampu dan belum pantas 

melakukan pernikahan.”
70

 

 

3. Anak pemohon yang bernama Hendy Eka Marnant bin Karyadi belum 

mempunyai pekerjaan atau penghasilan dan masih duduk di kelas V 

Sekolah Dasar. Hakim juga memberi keterangan lebih jelas kepada 

penulis bahwa: 

“Anak pemohon ini masih Sekolah Dasar kelas V, jadi bagaimana 

mungkin dia akan memenuhi kebutuhan isteri dan anaknya nanti. 

Dia sendiri masih meminta kepada orang tua, padahal menikah itu 

sendiri banyak tanggung jawab yang dipikul oleh suami 

sedangkan dia tidak bekerja.”
71

 

 

4. Calon mempelai wanita yang bernama Devika Ermas Nofasari bin Sinto 

sudah cukup dewasa dan telah hamil 7 bulan. 
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5. Pendapat dari Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif 

Kabupaten Tulungagung adalah tidak menyetujui adanya pernikahan 

anak dikarenakan kedua anak tersebut adalah korban. 

Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan hakim, lebih lanjut 

menjelaskan sebagai berikut:  

“Dalam persidangan, saksi ahli dalam hal ini perwakilan dari Unit 

Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten 

Tulungagung, memberikan jawaban secara lisan dan tertulis, yang 

pada intinya menolak terjadinya pernikahan pada usia anak, hal 

tersebut sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 Tentang Perlindungan Anak”.
72

 

6. Jika harus dilaksanakan pernikahan kedua orangtua anak tersebut harus 

memperhatikan kepentingan anak dan harus melakukan tindakan sesuai 

yang dipersyaratkan; 

Hakim meyakini dalam hal ini, pemohon sebagai orangtua calon 

mempelai yang masih di bawah umur dianggap tidak bisa melakukan 

tindakan yang dipersyaratkan sehingga mungkin jika permohonan 

tersebut di tolak. Berikut wawancara penulis dengan hakim : 

“Jika terjadi pernikahan anak dibawah umur yang ditentukan 

undang-undang maka orang tua sebagai pemohon harus melakukan 

tindakan sesuai yang dipersyaratkan yaitu bertanggung jawab 

memenuhi segala kebutuhan mempelai mulai dari melakukan 

bimbingan, pendidikan dan kebutuhan mempelai beserta bayi yang 

nantinya dilahirkan. Dalam kasus ini tidak mungkin pemohon 

memenuhi syarat tersebut, karena pemohon bekerja di luar negeri 

dan suami pemohon telah meninggal dunia, jadi mau bagaimana 

rumah tangga anak-anak nanti, yang sejatinya mereka masih butuh 

bimbingan dan binaan dari orang tua.”
73

 

 

7. Pemohon selaku ibu kandung anak Hendy Eka Marnanta bin Karyadi 

adalah bekerja sebagai TKW ke luar negeri (Taiwan). 
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Secara sosiologis penentuan batas umur untuk melangsungkan 

perkawinan sangatlah penting, karena suatu perkawinan disamping 

menghendaki kematangan biologis juga menghendaki kematangan 

psikologis. Oleh karena itu dalam penjelasan undang-undnag dinyatakan, 

bahwa calon suami isteri itu telah harus matan jiwa dan raganya (jasmani dan 

rohaninya) untuk melangsungkan perkawinan agar supaya dapat 

mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir adanya perceraian dan 

mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya 

perkawinan antara calon mempelai yang masih dibawah umur. 

Sedangkan nyatanya benar menurut penialaian majelis bahwa tanda tanda 

kemampuan tersebut belum ada pada diri laki-laki Pemohon yang bernama 

Hendy Eka Marnanta tersebut. 

Terlebih lagi hakim memberi keterangan dalam wawancara yang dilakukan 

penulis yaitu : 

“Calon mempelai laki-laki belum layak atau mampu secara mental dan 

jaminan hidup, karena pemikirannya masih anak-anak, masih kelas V 

Sekolah Dasar dan belum bekerja, sedangkan peran suami dalam rumah 

tangga sangat besar tanggung jawabnya.  Tugas dan tanggung jawab 

suami termaktub dalam Pasal 80 ayat 2 dan ayat 4 Kompilasi Hukum 

Islam.”
74

 

 

Meskipun calon mempelai perempuan telah hamil dan telah mencapai 

umur 16 tahun tetapi calon mempelai laki-laki berumur 14 tahun dan apabila 

harus dilaksanakan pernikahan orangtua harus tetap memperhatikan 

kepentingan terbaik karena sesungguhnya anak tersebut adalah sebagai 

korban dan kedua orang tua harus memberikan bimbingan yang ketat 

sebagaimana ketentuan yang dipersyaratkan sedangkan ayah calon mempelai 
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laki-laki telah meninggal dunia dan ibunya bekerja keluar negeri untuk itu 

majelis hakim berpendapat memberikan bimbinan sebagaimana ketentuan 

yang dipersyaratkan tersebut adalah merupakan hal yang tidak mungkin 

dilaksanakan oleh orang tua calon mempelai laki-laki. 

Tangung jawab beban rumah tangga yang harus dipikul oleh seorang 

suami tidaklah ringan oleh karena itu seorang laki-laki untuk memasuki 

gerbang pernikahan harus telah siap lahir batin sehingga diperlukan 

kematangan usia dan kemempuan lahir batin, oleh karena itu membebani 

anak yang sesungguhnya belum siap untuk menerima beban yang semestinya 

akan menjadi tanggung jawabnya itu adalah harus dicegah karena pasti akan 

mendatangkan madlarat bagi anak tersebut hal ini sesuai dengan dalil syar‟i : 

 درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan daripada 

mengambil manfaat.” 

Hal tersebut dijelaskan hakim dalam wawancara yang dilakukan oleh 

penulis sebagai berikut: 

“Aturan dibuat demi kemashlahatan ummat. Jika permohonan ini 

dikabulkan justru akan menimbulkan kemadharatan yang lebih besar, 

karena perkawinan adalah ikatan yang mitsaaqan ghaliidzan tidak boleh 

main-main, tanggung jawabnya sampai akhirat. Ini bukan hanya demi 

masadepan kedua calon mempelai tetapi demi bayi yang dikandung 

oleh calon mempelai wanita. Jika calon suami sebagai nahkoda rumah 

tangga saja tidak mampu maka akan bagaimana rumah tangganya nanti. 

Tidak akan tercapai tujuan pernikahan, tidak ada kesiapan mental dan 

jaminan hidup. Oleh karena itu membebani anak yang sesungguhnya 

belum siap menerima beban yang semestinya akan menjadi 

tanggungjawabnya itu harus dicegah karena pasti akan menimbulkan 

kemadharatan bagi anak tersebut.”
75
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Berdasarkan dasar hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil pemohon mengenai anak 

pemohon yang sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga 

sebagaimana dalam posita (7) tidak terbukti kebenarannya menurut hukum.
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BAB IV 

ANALISIS TEORI PENEMUAN HUKUM TERHADAP PENETAPAN 

HAKIM PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TENTANG 

PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN 

 

A. Analisis Teori Penemuan Hukum Terhadap Dasar Hukum Hakim 

Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Penolakan Dispensasi Kawin  

Dalam bab ini penulis akan menganalisa  penetapan perkara nomor 

0168/Pdt.p/2018/PA.TA tentang penolakan dispensasi kawin ditinjau dari 

teori penemuan hukum terhadap dasar hukum hakim dalam memberikan 

penetapan di Pengadilan Agama Tulungagung. 

Dispensasi kawin adalah suatu kelonggaran atau keringanan yang 

diberikan oleh pengadilan kepada calon suami istri yang belum mencapai 

batas usia perkawinan yaitu umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi 

perempuan untuk dapat melangsungkan perkawinan. Dalam menetapkan baik 

mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin, hakim wajib 

mempertimbangkan segala hal yang dapat memperkuat penetapan yang akan 

ditetapkan. 

Di Pengadilan Agama Tulungagung selama tahun 2018 ada 157 

permohonan dispensasi kawin yang tidak semuanya dikabulkan, ada salah 

satu permohonan dispensasi kawin yang ditolak yaitu dispensasi kawin 

nomor perkara 0168/Pdt.P/2018/PA.TA. dimana anak pemohon yaitu laki-

laki yang masih berusia 13 tahun 9 bulan dan termohon yaitu perempuan 

berusia 15 tahun 11 bulan. 
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Hakim di Pengadilan Agama Tulungagung dalam menetapkan 

permohonan dispesasi kawin sudah sesuai dengan prosedur penemuan hukum 

dan peraturan undang-undang yang selama ini dijadikan sebagai pedoman 

hakim sebelum mengabulkan atau menolak suatu perkara yang masuk di 

Pengadilan Agama Tulungagung. Dalam hal permohonan dispensasi kawin 

yaitu seorang yang hendak menikah namun usianya belum mencukupi 

menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus mendapatkan izin dari 

Pengadilan. Pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama 

oleh orang tua sebagai pemohon.  

Hakim sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman mempunyai 

kemerdekan dan otoritas dalam menjalankan setiap tugasnya, dalam 

menjalankan tugasnya hakim tidak dipengaruhi oleh suatu instansi manapun 

karena hakim hanya tunduk kepada hukum dan keadilan. Atau dengan kata 

lain hakim dalam menjalankan tugasnya tidak boleh terikat dengan apapun 

atau tertekan oleh siapapun tetapi leluasa untuk berbuat apapun.
77

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi dasar pertimbangan hakim maupun 

putusan yang mengabulkan atau menolak dipensasi usia perkawinan yaitu 

hakim tidak saja berdasarkan pada hukum baik tertulis maupun tidak tertulis 

tetapi juga dapat melakukan penemuan hukum dengan pertimbangan bahwa 

apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, 

berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu. Dasar hukum hakim 

Pengadilan Agama Tulungagung dalam memberikan penetapan dispensasi 

kawin pada perkara nomor 0168/Pdt.P/2018/PA.TA tentunya menggunakan 
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sumber hukum yaitu peraturan perundang-undangan hukum tertulis dan 

hukum tidak tertulis.  

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan oleh penulis dalam bab III, 

dalam memeriksa suatu perkara, hakim telah menjalankan tugasnya untuk 

mengkonstatir atau melihat untuk membenarkan atau tidaknya suatu peristiwa 

yang diajukan kepadanya berdasarkan alat bukti yang sah dalam persidangan 

yaitu berupa alat bukti tertulis dan pembuktian dengan saksi yang dihadirkan 

oleh pemohon dan saksi yang dihadirkan dari majelis hakim. Alat bukti 

tertulis yang diajukan yaitu alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9 yang 

bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan alat bukti saksi 

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

2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh hakim dari Unit Layanan Terpadu 

Perlindungan Sosial Anak Integratif Tulungagung. 
78

 

Selanjutnya hakim mengkualifikasi dengan menilai peristiwa kongkret 

yang telah dianggap benar terjadi termasuk bagaimana menemukan hukum 

untuk peristiwa konkret tersebut. Untuk itu maka diadakan prosedur jawab 

menjawab itu akhirnya diketahui oleh hakim peristiwa kongkret yang telah 

terjadi. Dalam proses persidangan permohonan dispensasi kawin perkara 

nomor 0168/Pdt.P/PA.TA hakim memeriksa kebenaran peristiwa kongkret 

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

kemampuan dari anak pemohon dan termohon.
79
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Pada tahap konstituir ini hakim menetapkan hukumnya sesuai dengan 

peristiwa konkret yang telah dibuktikan dalam persidangan. Untuk 

mengetahui peristiwa tersebut relevan atau tidak maka harus terlebih dahulu 

diketahui peraturan hukumnya. Dalam perkara nomor 

0168/Pdt.P/2018/PA.TA sudah ada peraturan yang mengatur, tetapi tidak 

jelas untuk diterapkan pada peristiwa kongkret maka hakim memutus perkara 

berdasarkan metode penemuan hukum. 
80

 

Metode penemuan hukum yang relevan dengan dasar hukum hakim 

dalam memberikan penetapan terhadap permohonan dispensasi kawin perkara 

nomor: 0168/Pdt.P/2018/PA.TA yaitu ada beberapa metode, karena untuk 

memutus atau menetapkan pekara tersebut hakim melihat dari berbagai aspek 

sehingga beberapa metode penemuan hukum tersebut saling bersinergi untuk 

memberikan penetapan yang sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan, 

kepastian dan kemanfaatan. 

Penemuan hukum dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal 

yaitu menafsirkan kata-kata atau istilah dalam perundang-undangan sesuai 

kaidah bahasa (hukum tata bahasa) yang berlaku.
81

 Selaras dengan dasar 

hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam 

perkara nomor 0168/Pdt.P/2018/PA.TA yaitu Pasal 7 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam 

disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 

19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pasal tersebut 

ditafsirkan dengan pengertian bahwa batas minimal usia perkawinan yang 
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ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud agar calon mempelai mampu 

menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dengan jiwa yang matang. 

Begitu pula Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang 

ditegakkan atas 6 prinsip dasar dalam perkawinan yang salah satunya yaitu 

prinsip kematangan calon mempelai yang ditafsirkan dengan maksud kata 

kematangan tersebut adalah bahwa calon mempelai bukan saja telah 

memenuhi batas minimal umur diperbolehkannya menikah, tetapi juga sudah 

harus matang jasmani dan rohaninya agar tercapai tujuan luhur perkawinan. 

Selain itu, hakim menggunakan interpretasi sosiologis yaitu penafsiran 

berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Terdapat dalam pasal 1 Ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dan 

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang digunakan hakim sebagai dasar hukum 

dalam perkara dispensasi kawin ini, dimana peraturan tersebut mengatur 

tentang tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia, melaksanakan 

perintah Allah dan mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan 

rahmah. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pihak yang akan 

melangsungkan perkawinan diperlukan kedewasaan dan kemampuan yang 

memadai.  

Metode argumentasi disebut juga dengan metode penalaran hukum, 

redenering atau reasoning. Disini hakim melakukan penalaran hukum dengan 

mengidentifikasi, menganalisis dan menelaah fakta. Dalam ketentuan Pasal 

80 ayat 4 huruf (a), (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia 

disebutkan bahwa seorang suami harus bertanggung jawab dalam hal nafkah 

kiswah, tempat kedian isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, 
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pengobatan dan pendidikan bagi isteri dan anaknya, namun di persidangan 

hakim menemukan fakta dan mempunyai keyakinan bahwa calon mempelai 

tidak memiliki kemampuan untuk menunaikan tugas dan tanggung jawab 

tersebut. 

Dasar hukum hakim lainnya dalam upaya penemuan hukum juga 

menggunakan metode penemuan hukum Islam dengan cara ijtihad yaitu 

dengan menggali Hukum Islam dari dalil nash, baik dari ayat-ayat Al-Qur‟an 

maupun dari as-Sunnah yang memerlukan perenungan yang mendalam, 

mengingat lafadh (perkataannya) bersifat dzonni (belum pasti).
82

 Melalui 

metode penemuan hukum ini pula yang dijadikan sebagai dasar hukum hakim 

Pengadilan Agama tulungagung untuk memberikan penetapan penolakan 

dispensasi kawin dalam perkara nomor 0168/Pdt.P/2018/PA.TA. hakim 

menggunakan dasar hukum hadis, dari sabda Rasulullah SAW yaitu : 

، فاِإنَُّه أاغاضُّ لِْلباصا ِر، واأاْحصاُن لِْلفا رِْج. واماْن َلاْ َيا ماْعشارا الشَّبااِب، ماِن اْستاطااعا ِمْنُكُم اْلبااءاةا ف اْلي ات ازاوَّجْ 

اء    .ياْستاِطْع ف اعالاْيِه ِِبلصَّْوِم، فاِإنَُّه لاُه ِوجا

Artinya : “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang 

mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat 

menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa 

yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; sebab puasa dapat 

menekan syahwatnya.” 

Hakim melakukan penggalian hukum dan perenungan yang mendalam 

untuk menafsirkan hadis tersebut. Sehingga hakim menemukan kata AL 
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BAA‟AH dalam hadis tersebut menurut pendapat Taqiyyudin Abdul Fathi 

Muhammad bin Ali bin Wahab dan Al Ma‟ruf ibnu Daqia Al Abdi dalam 

kitabnya AHKAMUL AHKAM Syarah UMDATUL AHKAM halaman 389 

disebutkan bahwa makna AL BAA‟AH (mampu utnuk kawin) adalah 

kemampuan untuk membayar mahar dan nafkah. Sedangkan nyatanya benar 

menurut penialaian majelis hakim bahwa tanda- tanda kemampuan tersebut 

belum ada pada diri anak laki-laki Pemohon yang bernama Hendy Eka 

Marnanta. Sehingga semakin kuat keyakinan hakim untuk memberikan 

penetapan penolakan pada permohonan dispensasi kawin tersebut.  

Apabila ditarik keseluruhan metode yang digunakan hakim dalam 

memberikan penetapan berdasarkan dasar hukumnya maka  hakim  

melakukan penemuan hukum dengan metode interpretasi sistematis yaitu 

penafsiran yang mengaitkan suatu peraturan dengan peraturan lainnya. Dalam 

perkara permohonan dispensasi kawin ini hakim menggunakan dasar hukum 

peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan satu dengan lainnya, 

baik Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi 

Hukum Islam maupun secara yuridis Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1975 tentang perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak. Dimana Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1975 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan tidak 

mengenal adanya perkawinan anak atau perkawinan dewasa, akan tetapi 

hanya memberi batasan minimal usia ideal bagi warga negara untuk kawin 

yaitu setelah umur 21 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. 

Pengertian anak pun dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
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2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa yang disebut anak adalah seseorang 

yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 

Dengan peraturan tersebut jelas bahwa anak pemohon masih berusia 13 tahun 

9 bulan, masih duduk di kelas V Sekolah Dasar, masih dalam kategori anak-

anak dan jauh dari usia ideal untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana 

dipersyaratkan oleh undang-undang. 

B. Analisis Teori Penemuan Hukum Terhadap Pertimbangan Hukum 

Hakim Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Penolakan Dispensasi 

Kawin 

Berdasarkan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim 

Pengadilan Agama Tulungagung dalam memberikan putusan perkara nomor 

0168/Pdt.P/2018/PA.TA tersebut  hakim menggunakan beberapa sumber 

hukum yaitu : 

1. Peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) 

Upaya hakim dalam melakukan penemukan hukum tentu 

menjadikan peraturan perundang-undangan diprioritaskan dari sumber-

sumber penemuan hukum yang lain karena peraturan perundang-undangan 

bersifat otentik dan berbentuk tertulis yang lebih menjamin kepastian 

hukum. Selain itu, undang-undang merupakan sumber penemuan hukum 

yang pertama dan utama, akan tetapi harus diingat bahwa undang-undang 

dengan hukum tidaklah identik. Tidak mudah membaca undang-undang 

karena tidak hanya sekedar membaca bunyi kata-kata saja namun harus 

pula mencari arti, makna dan tujuan undang-undang tersebut. Megingat 

hukum itu adalah suatu sistem, maka untuk memahami suatu pasal dalam 
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undang-undang atau untuk memahami suatu undang-undang harus dibaca 

juga pasal yang lain dan dalam kaitannya dengan perkara nomor 

0168/Pdt.P/2018/PA.TA, hakim menggunakan pertimbangan beberapa 

peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan perkara tersebut yaitu 

berdasarkan pertimbangan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 3 

yang telah diubah dengan Undnag-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut 

penjelasannya pada huruf a angka 3 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang 

memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo. Selaras dengan bunyi 

pasal tersebut dimana pemohon beragama Islam, bertempat tinggal di 

Kabupaten Tulungagung dan Pengadilan Agama mempunyai kekuasaan 

relatif dimana perkara tersebut diajukan di Pengadilan Agama 

Tulungagung. Pertimbangan lainnya ada dalam peraturan perundang-

undangan pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo 

pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang batas 

minimal usia perkawinan yaitu umur 19 tahun bagi laki-laki dan umur 16 

tahun bagi perempuan dan dalam faktanya anak pemohon belum mencapai 

usia minimal melakukan perkawinan karena anak pemohon masih 

tergolong anak-anak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) yang 

menyebutkan bahwa usia yang termasuk anak-anak adalah usia 0-18 tahun 

sehingga jika anak pemohon masih berusia 13 tahun, maka termasuk 
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dalam kategori anak-anak jadi masih jauh dari usia ideal melakukan 

pernikawinan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh undang-undang.
83

 

2. Hukum tidak tertulis (hukum kebiasaan) 

Kebiasaan atau tradisi adalah sumber hukum yang tertua, sumber 

hukum darimana dikenal atau digali dari sebagian hukum diluar undang-

undang, tempat dapat menggali atau menemukan hukumnya. Hukum 

kebiasaan adalah hukum yang tidak tertulis. Jadi apabila ternyata dalam 

peraturan perundang-undangan tidak ada ketentuannya atau jawabannya, 

maka barulah mencari hukum kebiasaan atau kearifan lokal. Untuk 

menemukannya dengan cara menanyakan kepada tokoh masyarakat atau 

warganya yang dianggap mengetahui tentang kebiasaan masyarakat 

setempat. Disini kebiasaan diakui apabila undang-undang 

menunjukkannya. Hukum kebiasaan pada umumnya melengkapi peraturan 

perundang-undangan dan tidak dapat mengesampingkannya. Kaitannya 

dengan perkara nomor 0168/Pdt.P/2018/PA.TA hakim 

mempertimbangkan aspek filosofis dari tujuan perkawinan yaitu untuk 

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan 

rahmah,  dengan demikian untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan 

kedewasaan yang memadai. Selain itu hakim juga mempertimbangkan dari 

aspek sosiologis penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan 

sangatlah penting, karena suatu perkawinan disamping menghendaki 

kematangan biologis juga menghendaki kematangan psikis. Oleh karena 

itu dalam penjelasan undang-undang dinyatakan, bahwa calon suami isteri 

                                                             
83

 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 0168/Pdt.P/2018/PA.TA dan Sudjarwanto, Hasil 

Wawancara, Tulungagung. 4 Maret 2019. 



 

88 
 

itu harus matang jiwa dan raganya. Tanggung jawab beban rumah tangga 

yang harus dipikul oleh seorang suami tidaklah ringan oleh karena itu 

seorang laki-laki untuk memasuki gerbang pernikahan harus telah siap 

lahir batin sehingga diperlukan kematangan usia dan kemampuan lahir 

batin, oleh karena itu membebani anak yang sesungguhnya belum siap 

untuk menerima beban yang mestinya akan menjadi tanggung jawabnya 

itu adalah harus dicegah karena pasti akan mendatangkan madlarat bagi 

anak tersebut.
84

 

3. Yurisprudensi 

Apabila dalam hukum kebiasaan tidak ada ketentuannya atau jawabannya, 

maka barulah mencari dalam yurisprudensi. Yurisprudensi sebagai sumber 

hukum, tidak berarti bahwa hakim terikat pada putusan mengenai perkara 

yang sejenis yang pernah diputuskan. Sebab B.W. Pasal 1917 

menyebutkan bahwa suatu putusan pengadilan itu hanya mengikat pihak-

pihak yang bersangkutan dan tidak mengikat hakim lain yang akan 

memutus perkara atau peristiwa yang serupa. Namun dalam perkara ini 

hakim tidak memakai yurisprudensi.
85

 

4. Doktrin/ fatwa 

Doktrin adalah pendapat ahli hukum yang mempunyai pengaruh dalam 

perkembangan dan praktek hukum, yang biasanya dijadikan sebagai acuan 

bagi hakim maupun pemangku hukum lainnya dalam mengambil suatu 

keputusan. Batasan atau pengertian hukum yang terlalu umum, tidak 
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lengkap atau tidak jelas dalam peraturan perundang-undangan, maka 

doktrin akan melengkapi dan menjelaskan. Kaitannya dengan perkara 

nomor 0168/Pdt.P/2018/PA.TA hakim menghadirkan saksi ahli yang 

mempunyai kapasitas sesuai dengan perkara tersebut yaitu 2 (dua) orang 

staf dari Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif 

Tulungagung yang pada pokoknya tidak menyetujui adanya perkawinan 

pada usia anak dikarenakan anak tersebut adalah korban dimana kedua 

orang tua anak tersebut harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi 

anak manakala harus dilakukan perkawinan maka kedua orang tua harus 

melakukan hal-hal yang dipersyaratkan. Selain itu dari Unit Layanan 

Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Tulungagung juga 

memberikan balasan surat secara tertulis yaitu hasil rapat tentang 

pernikahan anak yang pada intinya tidak menyetujui adanya pernikahan 

anak. Hal tersebut menjadi pertimbangan hakim karena peraturan 

perundang-undangan tidak memberi jawaban dan tidak pula ada putusan 

pengadilan mengenai perkara sejenis yang akan diputuskan, maka hakim 

mencari pendapat dari para yuris.
86

 

Dalam putusan tersebut, pertimbangan hakim juga menggunakan 

penemuan hukum Islam juga. Upaya hakim dalam menemukan hukum Islam 

menurut penulis, hakim menggunakan metode ijtihad yang dalam hal ini lebih 

terfokus pada metode maslahah mursalah dengan kaidah fiqh: 

  درءاملفاسد مقدم على جلب املصاحل
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Artinya: mencegah kerusakan atau kemadlaratan harus didahulukan 

daripada mengambil suatu manfaat.
87

 

Ijtihad dalam bahasa Arab secara bahasa berarti bersungguh-sungguh 

atau mencurahkan segala daya dalam berusaha. Secara istilah, ulama ushul 

mendefinisikan ijtihad sebagai mencurahkan kesanggupan dalam 

mengeluarkan hukum syara‟ yang bersifat „amaliyah dari dalil-dalil yang 

terperinci baik dalam Al-Qur‟an maupun Sunnah. Dalam hubungannya dalam 

hukum, ijtihad adalah usaha atau ikhtiar yang sungguh-sungguh dengan 

menggunakan segenap kemampuan yang ada, yang dilakukan oleh orang (ahli 

hukum) yang memenuhi syarat untuk merumuskan garis hukum yang belum 

jelas atau tidak ada ketentuannya didalam Al-Qur‟an dan Sunnah Rasulullah. 

Beberapa metode ijtihad yang umum dipergunakan adalah istihsan, 

maslahah mursalah, istishab, dan urf. Dalam perkara nomor 

0168/Pdt.P/2018/PA.TA metode maslahah mursalah dijadikan pedoman oleh 

hakim untuk mencegah timbulnya kemadlaratan yang akan terjadi jika 

perkawinan atas usia anak-anak diberlakukan.
88

 Tujuan utama maslahah 

mursalah adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemudlaratan dan 

menjaga kemanfaatannya. Dalam rangka menciptakan kemaslahatan, 

disamping tidak terdapatnya dalil yang membenarkan atau menyalahkan . 

karenanya maslahah mursalah  itu disebut mutlak lantaran tidak terdapat dalil 

yang menyatakan benar dan salah. Pembentukan hukum berdasarkan 

kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan 
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manusia. Artinya, dalam rangka mencari sesuatu yang menguntungkan dan 

juga menghindari kemadlaratan manusia yang bersifat sangat luas.  

Sehubungan dengan perkara permohonan dispensasi kawin nomor 

0168/Pdt.P/2018/PA.TA, ijtihad majelis hakim yang menolak permohonan 

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

jika permohonan tersebut dikabulkan dikhawatirkan anak pemohon belum 

mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang ayah dan seorang suami. 

Bahwa perkawinan sebenarnya bukan hanya soal pertanggung jawaban atas 

kehamilan calon mempelai wanita saja, melainkan perkawinan merupakan 

mitsaqan ghalidzan atau akad yang sangat kuat yang mana didalamnya 

terkandung tugas, kewajiban, hak serta tanggung jawab dari kedua belah 

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

itulah yang harus ditanggung oleh pelaku perkawinan agar dapat tercapai 

tujuan dari perkawinan. Dalam pelaksanaan dan pencapaiannya diperlukan 

kematangan dari segi berpikir dan bertindak, dari segi lahir maupun batin. 

Sehingga jika anak kelas 5 SD diizinkan untuk melakukan perkawinan, 

dikhawatirkan banyak tugas dan kewajibannya sebagai seorang kepala 

keluarga yang tidak dapat terpenuhi dan hanya akan menimbulkan 

kemadlaratan bagi anak dan istrinya kelak.
89

 

Sedangkan upaya hakim dalam penemuan hukum umum yaitu hakim 

mencari dan menggali hukum dari Yuridis Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1975 tentang perkawinan tidak mengenal adanya perkawinan anak 

atau dewasa, akan tetapi yang hanya memberikan batasan minimal usia ideal 
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21 tahun baik laki-laki maupun perempuan, kemudian Pasal 7 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi 

Hukum Islam menyebutkan hanya memberi izin jika pria sudah berumur 19 

tahun dan pihak wanita sudah berumur 16 tahun, sepanjang mendapat 

dispensasi dari pengadilan.  Majelis hakim dalam memberikan putusan 

penolakan karena mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 

tentang perkawinan yang tegak diatas 6 prinsip dasar yang salah satunya 

adalah prinsip kematangan calon mempelai yang dikandung maksud calon 

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

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

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam 

yang menentukan batasan minimal melakukan perkawinan yaitu laki-laki 

umur 19 tahun dan perempuan umur 16 tahun yang pada faktanya anak 

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

dan dikhawatirkan menimbulkan madharat yang lebih banyak jika 

permohonan dispensasi dikabulkan.
90

 

Dalam pertimbangan hukum hakim menggunakan beberapa metode 

penemuan hukum, pertimbangan yang paling menguatkan adalah 

pertimbangan sosiologis yaitu menikah sebelum waktunya tidak sesuai 

dengan tujuan pembuatan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan. Dimana tujuan pembuatan undang-undang tersebut yaitu agar 

mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan 

kekal berdasarkan Ketuhanan Yan Maha Esa.   
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

1. Menurut analisis teori penemuan hukum oleh hakim, maka dasar hukum 

penolakan perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilaan Agama 

Tulungagung menggunakan metode sistematis. Metode sistematis yaitu 

penafsiran yang mengaitkan suatu peraturan dengan peraturan lainnya. 

Dibuktikan dengan dasar hukum hakim dalam penetapan tersebut 

menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.  

2. Menurut analisis teori penemuan hukum oleh hakim, pertimbangan hukum 

yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam 

menolak permohonan dispensasi kawin sesuai dengan metode sosiologis 

yaitu penafsiran bersadarkan tujuan kemasyarakatan. Bahwa tujuan 

pembuatan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu 

agar mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia 

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yan Maha Esa. Sedangkan menikah 

sebelum waktunya tidak sesuai dengan tujuan pembuatan Undang-Undang 

No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

B. SARAN-SARAN 

Berdasarkan kenyataan yang sudah diuraikan diatas, maka saran yang 

dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:  
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1. Hakim dalam memberikan penetapan menolak permohonan dispensasi 

kawin sebaiknya juga mempertimbangkan dampak negatif yang akan 

ditimbulkan secara imbang bagi kedua belah pihak. Sehingga tujuan 

hukum untuk memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan dapat 

dirasakan oleh para pihak.  

2. Hendaknya orang tua melakukan pendidikan agama, perhatian dan 

pengawasan yang lebih terhadap anak. Karena orang tua mempunyai 

peran penting terhadap perkembangan anak agar anak tidak mengalami 

penyimpangan. 

3. Masyarakat juga memiliki peranan yang besar untuk mendidik generasi 

milineal, memberi pengarahan terhadap norma yang berlaku di 

masyarakat agar tercipta suasana masyarakat yang tertib, aman dan 

damai. 
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