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ABSTRAK  

 
 
Rini Puji Astuti C.100.080.145. Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Orang 
Dewasa dengan Anak Di Bawah Umur ( Studi Kasus Pengadilan Agama 
Boyolali). Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.  

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana menurut 
hukum perkawinan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah 
umur.untuk mengetahui dasar hakim memberikan pertimbangan putusan 
perkawinan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah 
umur.untuk menjelasakan dan mendeskripsikan bagaimana akibat hukum jika 
sudah terjadi perkawinan orang dewasa dengan anak dibawah umur. 

Sedangkan metode pendekatan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode 
pendekatan yuridis sosiologis ialah suatu pendekatan dengan cara pandang dari 
kaca mata hukum mengenai segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat yang 
berakibat hukum untuk dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan yang 
ada. 
 
Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan berupa data hasil wawancara dan 
perkawinan orang dewasa dengan anak dibawah umur jelas menyalahi peraturan 
undang-undang akan tetapi misalnya karena hamil tetlebih dahulu maka 
pernikahan orang dewasa dengan anak di bawah umur diperbolehkan dengan 
adanya penyimpangan batas umur dengan di mintakkan dispensasi nikah yang 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pertimanbangan hakim dalam 
mennentukan batas umur melakukan perkawinan hakim dalam pertimbangannya 
karena khawatiran keluarga, masalah ekonomi serta sudah terlanjur menerima 
lamaran dari calon suami karena sudah  dijelaskan dalam uraian hasil penelitian 
dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam 
Serta hakim dapat menyesuaikannya dengan peraturan perundangan yang 
mengatur perkara permohonan dispensasi nikah. Sehingga melalui adanya 
penyesuaian antara hukum yang berlaku terhadap kenyataan yang terjadi maka 
didapat suatu penetapan yang memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang 
bersangkutan dispensasi nikah ini. . Oleh karena itu hakim mempertimbangkan 
keputusannya dengan melihat kemaslahatan umat atau kepentingan umum dari 
para pihak. . Sedangkan mengenai dasar hukum yang digunakan oleh hakim 
dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan bagi orang dewasa dengan anak 
dibawah umur , seorang hakim harus memiliki dasar yang kuat agar keputusannya 
dapat dipertanggung jawabkan Hakim wajib mencantumkan dasar pertimbangan 
yang cukup dan matang dalam setiap keputusan. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan 
Pasal 7 ayat (1) (2) UU No 1 tahun 1974,serta Akibat hukum setelah  terjadi 
perkawinan  orang dewasa dengan anak dibawah umur maka perkawinan itu sah 
menurut hukum dan hubungannya menjadi suami istri yang mempunyai 
kewajibangan suami istri.  

Kata kunci: Perkawinan, orang dewasa ,Anak di Bawah Umur. 
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ABSTRACT 

 

Praise Rini Astuti C.I00.080.145. Judicial Review Against Marriage with Adult 
Children Under Age (A Case Study of the Religious Boyolali). Thesis Faculty of 
Law, University of Muhammadiyah Surakarta. . The purpose of this research is 
dibolekdh Can marriage marriage legally performed by an adult against a minor, 
the judge gave consideration the institution of marriage by an adult against a 
minor, the legal consequences if it occurred the marriage of adults with children 
under in the Religious Boyolali. method approach in this study the authors use 
sociological juridical approach. Based on the data that has been collected in the 
form of interview data and determination of marriage dispensations that have 
been described in the description of the research and discussion, it can be 
concluded that the consideration of the judge in setting No. SKH 
034/Pdt.P/20J/PA.Bi reasonable to granting of the petition. And judges can adapt 
to the rules and regulations governing the application for dispensation of 
marriage case. So through an adjustment between the law applicable to the 
reality of the matter then obtained a settlement that satisfies the sense of justice 
for the parties concerned this marriage dispensation. . Therefore the judge 
reconsider his decision to look at the benefit of the people or the common interests 
of the parties. . While the legal basis used by the judge in granting marriage 
license application for an adult with a minor, a judge must have a solid 
foundation so that decisions can be justified Judges must include sufficient 
rationale and mature in every decision. The provisions of Article 6 paragraph (1) 
and Article 7 (1) (2) of Law no. 1 of 1974, Article 15 paragraph (1) and Article 53 
of the Compilation of Islamic Law (KHI), and Rule Fiqhiyyah be judges in the 
legal basis to grant marriage licenses to adults with children under the age of 
mating itself, as well as the legal consequences after the marriage of adults with 
children under the age of that child has been considered mature and competent in 
performing a legal act or she is not under guardianship parents again. Regulation 
of marriage minors and marital dispensation has been set out clearly in the Law 
no. 1 of 1974 on Marriage.  

Keywords: Marriage adults with Children Under Age. 
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 “TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERKAWINAN YANG DILAKUKAN 
OLEH ORANG DEWASA DENGAN ANAK DIBAWAH UMUR  (Studi 
Kasus di Pengadilan Agama Boyolali)” 

 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluargan 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha 

Esa.1 Untuk menjembatani antara kebutuhan kodrati manusia dengan 

pencapaian esensi dari suatu perkawinan, Undang-undang Perkawinan telah 

menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah 

satunya dalam pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan 

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

wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” 

 Sangat jelas tercantum dalam Pasal 26 ayat 1 butir c undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa orang tua 

berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan 

di usia anak-anak. Pencantuman kalimat tersebut merupakan keharusan yang 

harus menjadi perhatian bersama, hal ini disebabkan anak-anak yang terpaksa 

menikah dalam usia yang masih tergolong anak dilihat dari aspek hak anak, 

mereka akan terampas hak-haknya, seperti hak bermain, hak pendidikan (9) 

                                                           
1
 Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
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tahun, hak untuk bermain, pada hak bertumbuh kembang sesaui dengan 

usiannya, terpaksa bertumbuh menjadi orang dewasa. 

Oleh karena itu, sudah ditentukan batas umur  untuk melaksanakan 

perkawinan yaitu bagi pria 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun. Namun dalam 

keadaannya yang memaksa untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur 

yang sesuai dengan Undang –undang perkawinan setelah memperoleh 

dispensasi dari Pengadilan atas permintaan orang tua. Sehingga ada berbagai 

faktor yang mendorong untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ke 

pengadilan agama yaitu faktor terjadinya hamil diluar nikah, kekhawatiran 

orang tua terhadap hubungan dekat anaknya dengan lawan jenis dan 

ditakutkan melanggar norma-norma agama.  

Sehingga berdasar latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan yaitu  Bolehkah menurut 

hukum perkawinan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah 

umur, Hakim memberikan pertimbangan penetapan perkawinan yang 

dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur, serta akibat hukum 

jika sudah terjadi perkawinan orang dewasa dengan anak dibawah umur. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal menambah 

wawasan atau pengetahuan terutama bagi penulis pribadi dalam bidang hukum 

perdata, memberikan sumbangan penelitian bagi Pengadilan Agama dalam 

meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga peradilan yang senantiasa 

menegakkan keadilan dan menjamin kepastian hukum.  
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METODE PENDEKATAN 

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan 

yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan dengan cara pandang dari kaca mata 

hukum mengenai segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat yang berakibat 

hukum untuk dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. 

 

PEMBAHASAN 

Bolehkah menurut hukum perkawinan yang dilakukan oleh orang 
dewasa terhadap anak dibawah umur 
 

Menurut pasal 7 ayat (1)  bahwa perkawinan hanya diizinkan jika 

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

mencapai umur 16 (enam belas) tahun. 

 Jadi sebenarnya suatu perkawinan itu tidak diperbolehkan bagi orang 

dewasa menikah dengan anak dibawah umur sebab sudah ada ketentuan 

peraturan yang mengatur batas umur perkawinan di dalam Undang-undang 

Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan karena sudah dijelaskan dalam pasal 

7 ayat (1) mengenai ketentuan dalam Undang-undang perkawinan. 

Apabila untuk melakukan suatu perkawinan seharusnya menunggu 

anak itu berumur sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-undang 

pwerkawinan , maka jika anak yang dibawah umur itu melakukan perkawinan  

jelas melanggar peraturan perundang-undanga Nomor 1 tahun 1974 Tentang 

Perkawinan. Kecuali dalam keadaan tetentu dan mendesak Hakim dapat 

mempertimbangkan untuk diberikan dispensasi kepada anak dibawah umur 

yang akan melangsungkan perkawinan dengan orang dewasa.  



4 

 

Pertimbangan hakim dalam menentukan penetapan dispensasi 

perkawinan bagi anak yang masih dibawah umur 

Batas minimal usia seseorang untuk menikah sebagai salah satu syarat 

melangsungkan perkawinan yang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku yaitu laki-laki 19 tahun dan wanita 16 tahun. Apabila 

perkawinan dilakukan di bawah batas minimal umur yang telah ditentukan, 

maka akan menimbulkan dampak yang kurang baik bagi kedua belah pihak. 

Oleh karena itu, undang-undang memberikan batasan usia seseorang untuk 

melakukan perkawinan agar supaya mendapatkan kepastian hukum. 

Kebanyakan para pihak mengajukan izin perkawinan karena 

dikhawatirkan anak mereka akan terjerumus kedalam pergaulan bebas tanpa 

kendali apabila tidak segera dinikahkan dan mereka sudah satu kali 

berhubungan badan namum tidak sampai hamil maka agar menunjukkan 

bertanggung jawab oleh masing-masing pihak maka pihak yang  bersangkutan 

baik pihak perempuan maupun pihak laki-laki mengajukan permohonan 

dispensasi nikah untuk anak-anak mereka ke pengadilan Agama. Permohonan 

dispensasi ini dilakukan oleh Pemohon sebagai syarat untuk melangsungkan 

perkawinan yang sah. Ini menunjukkan itikad baik dan pantas mendapatkan 

perhatian dan pelayanan seperlunya, agar niat baik mereka tidak membuahkan 

hal-hal buruk dan masalah. 

a) Karena kekhawatiran orang tua.  
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Orang tua khawatir anaknya terjerumus dalam pergaulan bebas 

karena hubungan anaknya yang sudah terlalu dekat sehingga sulit 

dipisahkan. 

Seperti yang terjadi dalam perkara dengan Nomor Register 

: 034/Pdt.P/2012/PA.Bi. Pemohon merupakan orang tua dari anak 

perempuan yang usianya masih 15 tahun,5 bulan. Dan anak 

Pemohon memiliki seorang kekasih berusia 22 tahun. Karena 

diantara anak Pemohon dengan kekasihnya telah bertunangan sejak 

kurang lebih 8 bulan dan hubungan cinta mereka sudah sangat erat 

dan sulit untuk dipisahkan, dan Pemohon sangat khawatir anaknya 

melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh ketentuan 

hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan. Dalam undang-

undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 7 ayat (2) 

dijelaskan bahwa, “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”.2 

Undang-undang perkawinan hanya mengatur tentang dispensasi 

dan tidak menjelaskan secara rinci syarat-syarat diajukannya 

dispensasi tersebut. Oleh karena itu hakim mempertimbangkan 

keputusannya dengan melihat kemaslahatan umat atau kepentingan 

umum dari para pihak. 

b) Karena masalah ekonomi keluarga. 

                                                           
2
 Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
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Masalah ekonomi keluarga merupakan salah satu hal yang 

dipertimbangkan oleh hakim. Ketika orang tuanya mengalami 

kesulitan atau masalah ekonomi, justru anak perempuannyalah 

yang harus menjadi korban. Meskipun menurut Undang-undang 

Perkawinan anak di bawah umur belum cukup matang jiwa 

raganya untuk melangsungkan perkawinan, maka mau tidak mau 

mereka sebagai anak harus mau untuk menikah karena tuntutan 

orang tuanya. Tetapi pertimbangan hakim dalam hal ini tidak 

sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No.1 

Tahun 1974, karena masalah perekonomian keluarga itu bukan 

merupakan suatu keadaan yang mendesak. Karena yang dimaksud 

keadaan mendesak disini adalah keadaan dimana apabila tidak 

segera dinikahkan maka akan menimbulkan dampak yang buruk 

bagi pihak yang bersangkutan. Jadi, hakim cukup melihat ada 

tidaknya alasan yang mendesak yang menyebabkan harus 

dikabulkannya perkara ini. 

Akibat hukum setelah  terjadi perkawinan  orang dewasa 
dengan anak dibawah umur 

Setiap perkara perkawinan antara orang yang sudah memenuhi 

cukup umur dengan yang masih dibawah umur tersebut akhirnya sah 

menurut hukum karena adanya dispensasi izin nikah dari Pengadilan 

Agama setempat Pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No 1 Tahun 1974 

tentang perkawinan yakni “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) 

pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain 
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yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”maka 

perkawinan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah 

umur itu dianggap sah oleh hokum, maka statusnya menjadi suami istri 

yang mempunyai hak dam kewajiban sebagai suami istri. 

Berdasarkan itu maka ada pun kewajiban suami istri setelah 

menikah yang sebagaiman sudah diatur didalam Undang-undang No 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan ada beberapa pasal yang mengatur 

bahwa, “ Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan 

rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Pada pasal 

31 ayat (1) dijelaskan bahwa,”Hak dan kedudukan istri adalah seimbang 

dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan 

pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.”Pada pasal 32 ayat (1) 

yakni.”Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.”  Dan 

Pasal 34 ”Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala 

sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya 

dan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. 

Dengan demikian suatu perkawinan itu bisa dinggap sah apabila 

sudah ada izin dispensasi nikah dari Pengadilan Agama maka pernikahan 

yang dilakukan oleh dewasa terhadap anak di bawah hukum dianggap sah 

dan mengerti akan hak dan kewajiban sebagai suami istri. 
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PENUTUP  

Kesimpulan  

1. Berdasarkan Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa 

suatu perkawinan dapat dilaksanakan apabila pihak calon suami telah 

mencapai umur 19 tahun sedangkan calon istri telah mencapai umur 16 

tahun maka apabila ingin melakukan suatu perkawinan seharusnya 

menunggu umur yang sesuai dengan  ketentuan peraturan perundang-

undangan jadi perkawinan anak di bawah umur dengan orang dewasa itu 

menyalah i peraturan atau perundang-undangan kecuali ada suatu alasan 

yang mendesak untuk segera dinikahkan misalnya hamil diluar nikah 

maka harus segera dinikahkan dan dimintakan permohonan dispensasi ke 

Penggadilan Agama setempat yang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dimana permohonan dispensasi ini harus diajukan oleh orang 

tua mempelai yang belum memenuhi ketentuan umur yang sudah 

ditetapkan dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tersebut.  

2. Pertimbangan hakim dalam menentukan penetapan dispensasi perkawinan 

orang dewasa dengan anak dibawah umur  

Hakim mempertimbangkan yang mendasar dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dengan alasan penyimpangan batas umur 

dalam melakukan perkawina karena Karena kekhawatiran orang tua dan 

Karena masalah ekonomi keluarga.  

3. Akibat hukum setelah terjadinya perkawinan orang dewasa dengan anak 

dibawah umur yakni perkawinan yang dilakukan oleh orang yang sudah 
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cukup umur dengan anak dibawah umur itu menjadi sah menurut hukum. 

Dengan demikian setelah melakukan perkawinana statusnya menjadi 

suami istri dan mempunyai hak dan kewajiban sebagai suami istri yang 

sudah ada ketentuan menurut pasal 31 ayat (1), Pada pasal 32 ayat (1) dan 

pasal 34 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  

 

Saran  

1. Hendaknya pengadilan Agama memberikan pengarahan dengan melalui 

penyuluhan mengenai perkawinan khususnya perkawinan anak di bawah 

umur. Dan sebaikannya pengadilan Agama memberikan pengertian-

pengertian yang baik agar mau menunggu sampai umur yang sudah 

ditentuka oleh Undang-undang perkawinan. 

2. Orang tua hendaknya meningkatkan pengetahuan anak- anaknya tentang 

ajaran- ajaran agama agar dapat dijadikan pedoman di dalam hidupnya 

dan memperbaiki akhlak anak- anak sehingga tidak terjadi perkawinan 

yang belum cukup umur. 
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