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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kehidupan manusia di dunia ini, yang berlainan jenis kelaminnya 

(laki-laki dan perempuan) secara alamiah mempunyai daya tarik menarik 

antara satu dengan yang lainnya untuk dapat hidup bersama, atau secara 

logis dapat dikatakan untuk membentuk suatu ikatan lahir dan batin 

dengan tujuan menciptakan suatu keluarga atau rumah tangga yang rukun, 

bahagia, sejahtera dan abadi.1  

Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebut dengan 

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang 

sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah. 

Dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat : 3 dijelaskan : 

ُوْ  ل ِ د ْ اتَع   َّ َال ُمْ  أ ت ْ ف ِ ْ  خ ِن َإ نَ  ف ْ ث َ ٰ م ُ  ى ث َ ٰ و بٰ ل رُ َ َ و ۚ ث َ ع آ   َ ِّس ءِ الن   ِّ نَ م مْ   ُ َك َابَ  ل ا ط َ وْ  م ُ ح ِ ك ْ َان اف   

وْ  ُوْ تَعُ ا۞ل   َّ َال ْ  أ ۗ م ُ ُك ان َ یْم َ ٰ  أ ٰ ذ ن ْ د َ ِكَ أ ىل َكَتْ   ل َ ا م َ ةً  وْ اَ  م دَ ِ اح َ َو  ف

 ٣ ٭النساء

 

 
                                                             
1 Djoko Prakoso dan I ketut murtika, 1987, Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta : 
Bina Aksara, hal.1. 
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Artinya : 

“Menikahlah perempuan (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. 
Tetapi  Jika kalian kawatir tidak bisa berlaku adil maka cukuplah satu 
atau apa yang di miliki tangan kananmua (budak). Demikian itu lebih 
dekat agar kamu tidak berbuat zalim. (QS An Nisa’ ayat 3). 

Pernikahan hukumnya bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh 

dan haram. Pernikahan menjadi wajib bagi orang yang telah mempunyai 

kemauan dan kemampuan untuk nikah dan dikhawatirkan tergelincir pada 

perzinaan jika tidak nikah. Perkawinan hukumnya sunnah bagi orang yang 

telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk nikah, tetapi kalau tidak 

nikah tidak dikhawatirkan akan berbuat zina. Pernikahan hukumnya haram 

bagi orang yang tidak mempunyai kemauan, tidak mempunyai 

kemampuan bertanggung jawab dalam rumah tangga, sehingga jika nikah 

akan terlantarlah dirinya, istri dan anaknya. Pernikahan hukumnya makruh 

bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk nikah dan kemampuan 

menahan diri agar tidak tergelincir berbuat zina, sekiranya tidak nikah, 

tetapi tidak punya keinginan kuat untuk memenuhi kewajiban suami-istri 

dengan baik. Pernikahan hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai 

kemampuan untuk nikah, tetapi apabila tidak nikah tidak khawatir berbuat 

zina dan apabila nikah juga tidak akan menelantarkan istri. Nikah hanya 

sekedar memenuhi syahwat dan kesenangan bukan bertujuan menjaga 

kehormatan agama dan membina keluarga sejahtera.2 

                                                             
2 Johanna Yusak, 2011, Bahan Kuliah Hukum Keluarga Islam, Surakarta:TU Fakultas Hukum 
UMS, hal.4. 



3 
 

 
 

Bagaimana juga suatu perkawinan yang sukses tidak diharapkan 

dari mereka yang masih kurang matang, baik fisik maupun mental 

emosiaonal, melainkan menuntut kedewasaan dan tanggung jawab serta 

kematangan fisik mental. Untuk itu suatu perkawinan haruslah dimasuki 

dengan suatu persiapan matang.3 Dengan adanya kematangan fisik 

maupun kematangan emosional ini dapat terwujudkan tujuan pernikahan 

yang dimaksud perundangan. 

Demi mencapai pernikahan yang bertujuan membentuk keluarga 

sakinah, mawadah dan warahmah maka perlu dilakukuan penbatasan 

umur. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka harus didukung oleh 

kesiapan fisik maupun mental yang matang dari masing-masing calon 

pasangan, sehingga dapat menimbulkan pertanggung jawaban pada 

mereka. Dalam pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 

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

16 (enam belas) tahun. Ketentuan ini diadakan untuk menjaga kesehatan 

suami istri, keturunan dan karena itu dipandang perlu diterangkan batas 

umur untuk perkawinan dalam Undang-Undang perkawinan.4 

Seiring dengan semakin cepatnya arus globalisasi, banyak budaya 

barat yang tidak sesuai dengan kebudayaan timur Indonesia. Salah satunya 

adalah pergaulan bebas yang menjurus kearah negatif seperti sex bebas, 

hal tersebut dianggap lumrah. Namun berakibat terjadinya hamil di luar 

nikah yang mengharuskan kedua belah pihak yaitu laki-laki dan 
                                                             
3 Sution Usman Adji, 1989, Kawin Lari dan Kawin Antar Agama,  Yogyakarta : Liberty, hal.20. 
4 C.S.T. Kansil, 1984, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, Hal.230. 
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perempuan untuk melangsungkan pernikahan di usia muda. Adapula yang 

beranggapan bahwa kekhawatiran orang tua pada anaknya akan hal 

perzinaan pada masa pacaran maka orang tua memohonkan dispensasi 

nikah kepada Pengadilan. 

Apabila dalam hal keadaan memaksa  mengenai pernikahan di 

bawah umur bisa dimintakan dispensasi ke Pengadilan Agama yang telah 

ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak yang ingin meminta dispensasi, 

sesuai pasal 7 ayat (1) Undang-undang no. 1 tahun 1974 ini dapat minta 

dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua 

orang tua pihak pria atau pihak wanita.5  

Pernikahan harusnya mendapat izin dari kedua orang tua dan 

apabila izin tersebut tidak didapat dari orang tua, maka barulah pengadilan 

dapat memberikan suatu izin berdasarkan atas permintaan orang-orang 

yang hendak melangsungkan pernikahan. Apabila penetapan izin sudah 

dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, maka kedua mempelai yang meminta 

dispensasi nikah di bawah umur dapat melaksanakan pernikahan.6 

Namun, dalam Islam tidak mengenal dispensasi nikah, akan tetapi 

dalam mencapai tujuan dilangsungkannya pernikahan, ketentuan batas usia 

pernikahan dalam undang-undang perkawinan sejalan dengan ketentuan 

                                                             

5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 ayat (2). 
6 Ngasdi, Pegawai KUA Kabupaten Grobogan, wawancara langsung, Grobogan, 25 Maret 2014, 
pukul 09.30 WIB. 
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Maqasid asy-Syari’ah yaitu bertujuan mendatangkan maslahah bagi calon 

suami istri, dalam rangka memelihara agama, jiwa dan keturunan. 

Pada dasar pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi 

pernikahan usia dini anak di bawah umur sesuai dengan Undang-Undang 

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membatasi usia pernikahan 

minimal 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Usia dan 

kedewasaan menjadi hal yang harus diperhatikan dalam pernikahan bagi 

laki-laki dan perempuan yang ingin melangsungkan pernikahan. Tetapi 

pada realitanya masyarakat Grobogan masih ada yang meminta dispensasi 

nikah dengan berbagai alasan. Hamil di luar nikah, anggapan bahwa 

menjadi perawan tua untuk orang pedesaan dan kekhawatiran orang tua itu 

yang sering menjadi alasan untuk nikah dini. Tetapi dalam kenyataannya 

hakim ketika diajukan perkara permohonan dispensasi kawin menghadapi 

masalah yang sangat dilematis. Satu sisi sebagai lembaga yudikatif, harus 

menegakkan hukum. Tetapi di sisi lain terbentur dengan fakta mau tak 

mau harus memberi ijin menikah karena sudah hamil terlebih dahulu.7 

Dari berbagai permohonan penetapan dispensasi nikah di 

Pengadilan Agama Kabupaten Grobogan, penulis hanya mengambil data 

sebanyak 2 (dua) penetapan dispensasi nikah. Satu permohonan dispensasi 

nikah yang dikabulkan Pengadilan Agama Kabupaten Grobogan yaitu 

Penetapan Nomor : 0031/Pdt.P/2014/PA Pwd ditetapkan pada hari rabu 

tanggal 19 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi’ul 
                                                             
7 A. Manyar, WASEK Pengadilan Agama Kelas I A Purwodadi, wawancara langsung, Purwodadi, 
17 Maret 2014, pukul 10:25 WIB. 
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Ahkir 1435 Hijriyah oleh hakim Drs. FAIZIN, S.H., M.Hum. Permohonan 

dispensasi nikah yang ditolak Pengadilan Agama Kabupaten Grobogan 

yaitu Penetapan Nomor : 0024/Pdt.G/2014/PA/Pwd ditetapkan pada hari 

rabu tanggal 05 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 

Rabi’ul Tsani 1435 Hijriyah oleh hakim Drs. FAIZIN, S.H., M.Hum. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melaksanakan 

penelitian dan mengangkat sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi 

dengan judul “KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN 

DISPENSASI PERNIKAHAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN 

AGAMA KABUPATEN GROBOGAN)”. 

B. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan oleh 

penulis di atas, maka penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah 

mengetahui pertimbangan hakimdalam memberikan penetapan dispensasi 

pernikahan? Bagaimana kajian hukum Islam mengenai dispensasi nikah? 

Untuk lebih fokus pada penelitian ini, maka penelitian ini dibatasi 

pada penetapan dan para pihak dari Pengadilan Agama kelas 1A 

Purwodadi Grobogan, namun hanya pihak dari Pengadilan Agama kelas 

1A Purwodadi Grobogan yang dapat penulis wawancarai, dikarenakan 

hanya penetapan yang sudah diputuskan atau penetapan dari pihak 

Pengadilan Agama kelas 1A Purwodadi Grobogan. 
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C. Perumusan Masalah 

Dalam setiap penulisan karya ilmiah pasti penulis merumuskan 

masalah yang bertujuan agar perumusannya tidak menyimpang jauh dan 

menghindari kesamaran dan perluasan pembahasan, sehingga tujuan 

perumusan masalah agar  penelitian ini lebih jelas arah dan maksudnya. 

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan dikaji dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Dasar pemberian dispensasi nikah oleh hakim Pengadilan Agama 

Kelas 1A Purwodadi Grobogan? 

2. Bagaimana kajian hukum Islam terhadap pemberian dispensasi 

pernikahan? 

D. Tujuan Penellitian 

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian ini antara lain : 

1. Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi dasar pemberian dispensasi 

pernikahan oleh hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Purwodadi 

Grobogan. 

2. Untuk mengetahui kajian hukum Islam terhadap pemberian dispensasi 

pernikahan. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan tidak hanya 

memberikan manfaat kepada penulis saja, tetapi bermanfaat positif kepada 

pihak lain. Menurut penulis antara lain : 
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1. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Hasil penelitian ini dapat memberikan pengehatuan khasanah 

intelektual di bidang studi Islam khususnya ilmu mengenai 

pernikahan. Baik secara ilmu agama maupun secara ilmu sosial yang 

ada di masyarakat. Memberi anggapan positif kepada masyarakat 

yang kurang memiliki pengetahuan tentang pernikahan yang telah 

dianjurka undang-undang maupun agama khususnya agama Islam. 

2. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan memberi pengetahuan kepada 

masyarakat mengenai pentingnya perkawinan diusia yang telah diatur 

undang-undang perkawinan agar tercipta keluarga yang sakinah, 

mawadah, warahmah dan agar masyarakat lebih mengutamakan 

kemaslahatan orang-orang yang ingin menikah. 

3. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan agar menambah pengetahuan penulis 

dan bisa memberikan wawasan terhadap orang-orang di sekitar 

lingkungan penulis yang belum mengatahui tentang dispensasi nikah. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang 

didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang 
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bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu 

dengan jalan menganalisisnya.8 Penulis menggunakan metode penelitian : 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif,  

artinya penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang suatu hal 

di daerah tertentu dan pada saat tertentu.9 

2. Metode Pendekatan  

Metode pendekatan merupakan pola pemikiran secara ilmiah 

dalam penelitian. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian 

ini adalah metode penelitian non doktrinal kualitatif (yuridis 

sosiologis), yaitu suatu penelitian yang didasarkan pada suatu 

ketentuan hukum dan fenomena atau kenyataan yang terjadi di 

lapangan.10 

3. Data dan sumber data 

Terdapat dua jenis data dalam penelitian ini, yaitu data primer 

dan data sekunder, dengan uraian sebagai berikut: 

a. Data primer 

Data primer adalah data-data yang diperoleh secara 

langsung dengan subjek penelitian. Yaitu wawancara 

dengan Tanya jawab langsung dengan subjek penelitian. 

Selain itu juga mengambil berkas perkara berupa penetapan 

                                                             
8 Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: Fakultas 
Hukum UMS, hal.1 
9 Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta : Sinar Grafika, hal.9 
10 Sutopo, H.B, 1994,Pengantar Penelitian Kualitatif, Surakarta: Pusat Penelitian UNS, hal.37. 
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atau putusan dispensasi nikah. Penulis menggunakan 

metode ini untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam 

mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan implikasi 

hukum terhadap pemberian dispensasi nikah studi kasus di 

Pengadilan Agama Kabupaten Grobogan. Berkas yang 

dimaksud adalah : 

1) Penetapan Nomor : 0031/Pdt.P/2014/PA Pwd 

ditetapkan pada hari rabu tanggal 19 Februari 2014 

Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi’ul Ahkir 

1435 Hijriyah oleh hakim Drs. FAIZIN, S.H., 

M.Hum.  

2) Penetapan Nomor : 0024/Pdt.G/2014/PA/Pwd 

ditetapkan pada hari rabu tanggal 05 Februari 2014 

Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabi’ul Tsani 

1435 Hijriyah oleh hakim Drs. FAIZIN, S.H., 

M.Hum. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data-data lain yang 

berhubungan dengan peneliti, data yang diperoleh dari 

bahan pustaka sebagai dasar penelitian. Data sekunder yang 

berkaitan dengan penelitian meliputi: Kompilasi hukum 

Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 buku-buku 

yang berkaitan dengan penelitian. 
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4. Analisis Data 

Metode analsis data dengan menggunakan metode Penelitian 

Kepustakaan yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara 

membaca atau mempelajari buku peraturan perundang-undangan dan 

sumber kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan objek 

penelitian.11 

G. Sistematika Skripsi 

Untuk mempermudah dalam memperoleh gambaran dalam hasil 

skripsi ini, maka secara umum sistematika skripsi disusun terdiri dari 

empat bab, dan masing-masing bab dibagi atas sub-sub bab. Masing-

masing bab membahas permasalahan tersendiri, tetapi masih saling 

berkaitan antara satu bab dengan bab berikutnya. Secara global sistematika 

skripsi ini adalah sebagai berikut : 

Untuk mempermudah dalam memperoleh gambaran dalam hasil 

skripsi ini, maka secara umum sistematika skripsi disusun terdiri dari 

empat bab, dan masing-masing bab dibagi atas sub-sub bab. Masing-

masing bab membahas permasalahan tersendiri, tetapi masih saling 

berkaitan antara satu bab dengan bab berikutnya. Secara global sistematika 

skripsi ini adalah sebagai berikut : 

Bab satu, berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar secara 

keseluruhan, sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang 

pembahasan skripsi ini. Bab satu ini memuat latar belakang masalah, 

                                                             
11Hilman Hadikusuma, 1991, Pembuatan Kertas Kerja Skripsi Hukum, Bandung: Mandar Haji, 
hal. 80 
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pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian. 

Bab dua, merupakan tinjauan umum tentang konsep pernikahan, 

syarat dan rukun pernikahan, dasar hukum pernikahan, tinjauan dispensasi 

nikah secara umum, tinjauan umum mengenai pertimbangan hakim. Hal 

ini diperlukan karena pada dasarnya penelitian ini terfokus pada dispensasi 

nikah. 

Bab tiga, memaparkan hasil penelitian yaitu data dari penetapan 

Pengadilan Agama kelas 1A Purwodadi Grobogan, penetapan nomor : 

0031/Pdt.P/2014/PA.Pwd. yaitu permohonan dispensasi nikah yang 

diterima. Serta penetapan nomor : 0024/Pdt.G/2014/2014/PA.Pwd. yaitu 

permohonan dispensasi yang ditolak. Kemudian menggambarkan tentang 

rangkuman dari dua penetapan tersebut, kemudian menganalisis sebab, 

alasan mangajukan permohonan dispensasi, serta mencari dasar hukum 

Islam yang berkaitan dengan dispensasi nikah. 

Bab empat, merupakan penutup yang berisi kesimpulan hasil 

penelitian dan saran. 


