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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Sudah menjadi kodratnya alam bahwa manusia sejak dilahirkan 

kedunia selalu mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan 

manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup perkawinan merupakan tali 

ikatan yang melahirkan keluarga yakni hidup bersama antara seorang pria dan 

seorang prempuan yang telah memenuhi persyaratan untuk melakukan 

perkaiwinan. 

Mengenai ini dapat dilihat dari rumusan pengertian perkawinan pasal 1 

Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai 

berikut  yaitu :“ 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.” 

Melakasanakan perkawinan ada pembatasannya yang sesuai dengan 

undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu pria sudah 

mencapai umur 19 tahun sedang bagi wanita mencapai umur 16 tahun akan 

tetapi dalam penulisan ini bagai pihak wanita belum mencapai umur yang 

ditentukan. 

Pernikahanseharusnya adanya kesiapan antara pria dengan wanita 

yakni kesiapan phisik maupun kesiapan mentalnya agar rumah tangga yang 
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dibinaoleh suami istri tidak berakhir dengan keahancuran rumah tangga itu 

sendiri,karena pasang tersebut memiliki kesadaran dan kematangan dalam 

pengertian yang lebih matang mengenai tujuan pernikahan yang menekankan 

pada aspek-aspek  kebahagian lahir batin.salah satunya pada 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.” 

Ketentuan ini di adakan adalah untuk menjaga kesehatan dari si istri 

dan keturunannya yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya 

perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur karena itu 

dipandang perlu diterangkan batas umur untuk perkawinan dalam Undang-

undang perkawinan tersebut.1Agar tercapai tujuan pernikahan tersebut, dan 

agar tidak terjadi kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri didalam 

rumah tangga seperti penyiksaan terhadap istri atau tepatnya penyiksaan 

terhadap perempuan dalam relasi hubungan intim dan mengarah pada 

sistematika, kekuasaan dan kontrol. Meskipun demikiandalam hal perkawinan 

dibawah umur terpaksa dilakukan, dengan  berbagai faktor terjadinya 

pernikahan maka di dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 masih 

memberikan penyimpangannya yakni pada pasal 7 ayat (2) dalam Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu: 

“Adanya dipensasi dari pengadilan bagi yang belum mencapai batas 

umur minimal.” 

                                                           
1 CST. Kasil, 1989, Pengertian Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 
hal.230 
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Namun sering kali dalam kehidupan masyarakat belum menyadari 

bahwa dipensasi nikah diberikan hakim ialah untuk melindungi perempuan 

dan anak-anak, yaitu apabila suatu saat terjadi konflik dalam rumah tangga, 

keluarga tersebut mempunyai kekuatan hukum sehingga hak-haknya tetap 

terpenuhi.Danadanya faktor-faktor yang mendorong untuk melaksanakan 

perkawinan tersebut, dan dari pihak orang tua  mengizinkan anaknya untuk 

melaksanakn pernikahan tersebut,sebab adanya faktor-faktor yang mendorong 

untuk melaksanakan pernikahan yakni faktor ekonomi supaya perekonomian 

orang tuanya bisa terbantu setelah anak perempuannya diserahkan suaminya,  

padahal orang tua mempunyai peran penting dalam kesejahteran anaknya 

menurut pasal 9 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteran 

anak yakni: 

“orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas 

terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun 

sosial.”2 

Pada dasarnya ada pun asas -asas pererkawinan yang sudah ditentukan 

pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah bahwa 

calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat 

melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan dari tujuan perkawinan 

secara baik dan sehat. Maka dari itu harus dicegah perkawinan bagi anak yang 

masih dibawah umur, akan tetapi pada kenyataannya hak anak sangatlah jelas 

pada yang tercantum dalam pasal 26 ayat (1) butir 23 Tahun 2002 Tentang  

                                                           
2Lihat pasal 9  Undang – undang Nomor 4 Tahun 1979, tentang kesejateran anak. 
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Perlindungan anak yakni orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab 

untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak-anak terpaksa menikah pada 

usia remaja atau pada usia muda yang masih tergolong dari aspek hak-haknya 

anak itu terampas hak pendidikan (9 tahun), hak untuk bermain, pada hak 

bertumbuh kembang sesaui dengan usiannya, dan disisi lain pada pernikahan 

bagi anak perempuan dengan orang dewasa sering kali terjadi adanya berbagai 

faktor ekonomi dari keluarga miskinyang beranggapan supaya ekonomi orang 

tua terbantu setelah anak perempuannya diserahkan kepada suaminya, 

rendahnya pendidikan orang tua yang minim senhingga berpikiran sempit, 

orang tua takut terjadinya perzinan  dari hal pemahaman budaya dan nilai-nilai 

agama tertentu, juga karena hamil terlebih dahulu dan keluarga miskin yang 

mempunyai anggapan darikeluarga bahwa anak perempuan dengan menikah 

dengan orang dewasa akan mengurangi beban ekonomi dari keluarga dan 

dengan menikah akan bisa membantu beban perekonomian dari keluarganya 

tanpa memikirkan dampak dari pernikahan tersebut. Keluarga hanya 

mementingkan kepentingannya sendiri tanpa mau mempertimbangan umur 

dari si anak perempuannya.3 

Oleh karenan itu, sudah ditentukan batas umur  yang sesuai dengan 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 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 

                                                           
3Artikel pernikahan anak perempuan dib bawah umur, http://www.artikel2.htm,diunduh pada hari 
jumat tanggal 23 maret 2012 pukul :  18.30 WIB  
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memperoleh dispensasi dari Pengadilan dan orang tua memgizinkan untuk 

melaksanakan pernikahan anaknya dengan orang dewasa. 

Perkawinan sebenarnya mempunyai arti agar terbentuknya 

kesejahteraan, ketentraman dan keserasian keluarga besar atau bangsa sangat 

bergantung pada kesejahteraan, ketentraman dan keserasian keluarga, agar 

tidak terjadinya perceraian, sehingga si suami istri benar-benar menghargai 

satu sama lain.4 

Sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia masih muncul 

permasalahan yang terjadi dalam masyarakat maupun dalam keluarga para 

orang tua menikahkan anak-anak perempuannya dengan orang dewasa (laki-

laki) dalam usia yang masih dini. Di antaranya mereka ada yang menikah pada 

usia 14 tahun , 15 tahun dengan menambahkan usia beberapa tahun lebih tua, 

sehingga menjadi 20 tahun ke atas mereka yang menikah rata-rata sudah tidak 

lagi duduk di bangku sekolah, karena tidak  mempumyai perkerjan maka 

mereka memutuskan menikah adalah langkah terbaik yang dipilih selain itu 

mereka bisa mendapatkan uang tanpa pendidikan yang tinggi. 

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, hubungan 

kerja orang tua sehingga anak menjadi korban kawin paksa, pergaulan bebas 

anaknya nantinya akan berakibat buruk bagi masa depannya.  

                                                           
4Hukum perkawinan indonesia,Http://www.opini.htm,diunduh pada hari sabtu tanggal 24 maret 
2012 pukul : 19.00 WIB 
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Dalam hal ini merupakan tanggung jawab keluarga dan pihak laki -laki 

yang sudah mengajukan permohonan dispensasi pernikahan. kepada anak 

perempuan agar tidak terjadi hal-hal yang buruk. Maka hakim dalam 

memberikan pertimbangan dengan rasa keadilan dan rasa kepatutan bagi 

masing-masing pihak. Hakim sebagai pembuat keputusan harus memiliki 

pemahaman, wawasan, serta kepekaan terhadap hukum, dengan tepat berpijak 

pada peraturan perundang -undangan yang berlaku yang berlaku serta nilai-

nilai yang bersumber dari keyakinan hati nuraninya.5 

Hakim sebagai subyek haruslah bertindak bijaksana dan berhati-hati 

sehingga tidak mudah dalam menberikan dispensasi tersubut. Sebab tanpa 

alasan yang kuat dalam mengajukan permohonan dispensasi dari pihak yang 

bersangkutan, maka hakim bisa menolak atau tidak memberikan dispensasi. 

Mengingat akan kebebasan yang dimiliki hakim dalam memeriksa dan 

memutuskan perkara, hal ini nampaknya yang membuat hakim mempunyai 

pendirian lain karena pertimbangan mengenai pemberian dispensasi terhadap 

perkawinan orang dengan anak di bawah umur yang ditinjau dari segi norma 

kesusilaan. 

Apapun yang menjadi alasan perkawinan yang dilaksanakan orang 

dewasa dengan anak di bawah umur yang ditinjau dari berbagai aspek sangat 

merugikan kepentingan si anak dan akan membahayakan kesehatan anak yang 

di akibatkan dampak perkawinan di bawah umur. Berdasarkan uraian tersebut 

                                                           
5 Hilman Hadi Kusuma, 2003, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, 
Hukum Agama, Bandung : Mandar Maju, hal. 183. 
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di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk sebuah 

penulisan hukum dengan judul : 

“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERKAWINAN YANG 

DILAKUKAN OLEH ORANG DEWASA DENGAN ANAK DIBAWAH 

UMUR  (Studi Kasus di Pengadilan Agama Boyolali)”. 

 

B. Perumusan Masalah  

Masalah adalah suatu kesenjangan antara yang ada dengan 

kenyataannya  

Agar penulis mudah dalam penyusunan skripsi, maka penulis 

merumuskan permasalahan menjadi tiga pokok permasalahan yang 

selanjutnya akan dibahas di dalam penulisan hukum ini, adapun pokok 

permasalahan yang akan penulis bahas adalah sebagai berikut :  

1. Bolehkah menurut hukum perkawinan yang dilakukan oleh orang dewasa 

terhadap anak dibawah umur? 

2. Bagaimana Hakim memberikan pertimbangan penetapan perkawinan yang 

dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur? 

3. Bagaimana akibat hukum jika sudah terjadi perkawinan orang dewasa 

dengan anak dibawah umur?     

C. Tujuan Penelitian  

Penulis dalam melakukan penelitian ini tujuan mempunyai:  

1. Untuk mengetahui bagaimana menurut hukum perkawinan yang 

dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur. 



8 

 

 

2. Untuk mengetahui dasar hakim memberikan pertimbangan putusan 

perkawinan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah 

umur. 

3. Untuk menjelasakan dan mendeskripsikan bagaimana akibat hukum 

jika sudah terjadi perkawinan orang dewasa dengan anak dibawah 

umur. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah  

1. Manfaat Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini dapat membantu penulis dalam memahami mengenai 

perkawinan yang dilakukan oleh orang  dewasa dengan anak dibawah 

umur dan hakim memberikan pertimbangan putusan dan akibat hukum 

jika sudah terjadi perkawinan juga cara penyelesainya. 

2. Manfaat Bagi llmu Pengetahuan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan ilmu 

pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan hukum pada umumnya khususnya hukum perdata lebih 

khusus lagi hukum-hukum perkawinan. 

3. Manfaat Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada 

masyarakat, mengenai perkawinan agar tidak melanggar peraturan 

didalam Undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974. 
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E. Metode Penelitian 

Dalam suatu penelitian guna menemukan dan mengembangkan 

kejelasan dari sebuah pengetahuan maka diperlukan metode penelitian. 

Karena dengan menggunakan metode penelitian akan memberikan kemudahan 

dalam mencapai tujuan dari penelitian. 

Adapun Metode yang akan digunakan dalam penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1. Metode Pedekatan  

Pendekatan penelitian adalah salah satu pola pemikiran  secara 

ilmiah dalam suatu penelitian. pendekatan penelitian yang digunakan 

adalah metode pendekatan  yuridis sosiologis yang diteliti adalah 

aspek-aspek hukum kaedah-kaedah hukum dan kedudukan hukum 

tentang perlindungan hukum bagi anak dibawah umur.  

2. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis dalam 

penulisan ini adalah penelitian deskripsi pada penelitian ini, 

penulis bermaksud untuk mendeskripsikan dengan cara 

menggambarkan dan menguraikan segala hal yang berhubungan 

dengan  penelitian penyelesaian perkara perkawinan orang dewasa 

terhadap anak dibawah umur seperti peraturan apa saja atau dasar 

hukumnya yang menjadi acuan, pertimbangan  dan langkah hakim 

semua hal tersebut dideskripsikan agar dapat diketahui dan 

mendapatkan hasil yang terperinci untuk menjawab penelitian ini. 
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3. Sumber Data  

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang meliputi: 

a. Penelitian Kepustakaan 

Penelitian kepustakaan ini digunakan untuk mendapatkan data 

sekunder, untuk memperoleh dasar teori dalam memecahkan 

masalah yang timbul dengan bahan-bahan sebagai berikut: 

1) Bahan Hukum Primer (yaitu bahan-bahan hukum yang 

mempunyai kekuatan mengikat) yang terdiri dari: 

a) UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan  

b) UU No 4 Tahun 1979 tentang kesajateran anak. 

2) Bahan Hukum Skunder (yaitu bahan yang memberikan 

penjelasan bahan hukum primer, yaitu literatur yang ada 

hubungannya dengan perkawinan orang dewasa dengan anak 

dibawah umur. 

b. Penelitian Lapangan  

Penelitian lapangan ini dilakukan secara langsung di lokasi 

penelitian guna memperoleh data primer yang diperlakukan 

penulis: 

1. Lokasi Penelitian 

Untuk memperoleh pengumpulan data yang sesuai dengan 

permasalahan yang penulis teliti, maka dilakukan berdasarkan 

penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Boyolali. 

Penetuan lokasi ini dilakukan berdasarkan pertimbangan 
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dikarenakan banyaknya data-data yang mendukung penelitian 

penulis sehingga penulis memilih lokasi tersebut.  

2. Subyek Penelitian  

Subyek pada penelitian ini adalah dari seperti hakim yang 

pernah menangani atau  menyelesaikan perkara perkawinan 

orang dewasa terhadap anak dibawah umur. 

4. Metode Pengumpulan data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui  dua 

metode yaitu: 

a. Studi kepustakan  

Studi kepustakan diperoleh untuk menghimpun, mengumpulkan, 

mempelajari bahan hukum primer dan hukum skunder. 

b. Studi lapangan 

Adalah merupakan suatu cara tentang pengumpulan data dengan cara 

terjun langsung ke lapangan.  

Adapun cara pengumpulan datanya melalui: 

1) Observasi 

Adalah suatu tekhnik pengumpulan data yang dilakukan oleh 

penulis dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap 

objek yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan tujuan 

untuk mendapatkan data yang menyeluruh melalui pengamatan 

langsung di pengadilan agama boyolali. 

2) Membuat Daftar Pertanyaan 
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Membuat daftar pertanyaan yang akan diberikan kepada responden 

untuk mendapatkan data yang di butuhkan. 

3) Wawancara(interview) 

Wawancara yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan 

bertanya langsung kepada yang di wawancara.  

5. Metode Analisis Data 

Setelah penulis mendapat data dari penelitian data tersebut dianalisis 

secara kualitatif yaitu hanya mengambil data yang berkaitan dengan 

permasalah yang dibahasn peraturan,literatur mengenai perkawinan orang 

dewasa dengan anak dibawah umur yang di kaitan dengan pendapat 

responden dan dicarikan pemecahannya dan kemudian dapat disimpulkan. 

Data yang berhasil di kumpulkan dalam penelitian ini(baik data primer 

maupun data sekunder) di analisis dengan menggunakan analisis kualitatif 

sehingga memungkinkan menghasilkan kesimpulan akhir yang memadai 

sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi. 

 

F. Sistematika Skripsi 

Untuk menyusun penelitian ini penulisan akan membahas dan 

menguraikan masalah-masalah mengenai pelaksanaa perkawinan orang 

dewasa dengan anak dibawah umur ini ke dalam 4 (empat) bab, yaitu sebagai 

berikut: 

BAB I    PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 
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B.  Pembatasan Masalah 

C.  Perumusan Masalah 

D.  Tujuan Penelitian 

E.  Manfaat Penelitian 

F.  Sistematika Penulisan 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

1. Pengertian perkawinan. 

2. Pengertian orang yang telah dewasa. 

3. Pengertian anak dibawah umur. 

4. Batas umur dalam melakukan perkawinan. 

5. Tujuan Perkawinan. 

6. Asas-asas Perkawinan. 

7. Syarat-syarat Perkawinan. 

8. Sahnya perkawinan. 

9. Dispensasi Perkawinan 

10. Kewenangan Pengadilan Agama dalam memberikan dispensasi 

nikah bagi anak yang masih dibawah umur 

BAB III  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Bolehkah menurut hukum perkawinan yang dilakukan oleh orang 

dewasa terhadap anak dibawah umur? 

2. Pertimbangan Hakim menentukan penetapan perkawinan yang 

dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur? 
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3.  Akibat hukum  setelah terjadi perkawinan orang dewasa dengan anak 

dibawah umur ? 

BAB IV PENUTUP 

A. Kesimulan 

B.  Saran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


