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ABSTRAK 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Adapun 
yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk menafsirkan atau menuturkan 
yang pada pokoknya merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah yang ada, 
kemudian data tersebut dikumpulkan, disusun, disimpulkan untuk selanjutnya 
dipakai dasar dalam penyusunan skripsi ini. Sedangkan metode pendekatan dalam 
penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. 
Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan berupa data penetapan dispensasi 
nikah yang telah dijelaskan dalam uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka 
dapat disimpulkan bahwa dasar hakim memberikan penetapan dispensasi nikah 
No: 0031/Pdt.P/2014/PA Pwd. dan penetapan No: 0024/Pdt.G/2014/PA.Pwd. 
telah sesuai dengan perundangan yang mengatur mengenai permohonan 
dispensasi nikah yang berpedoman pada hukum Islam. Mengenai syarat dan rukun 
nikah pada dua penetapan tersebut telah terpenuhi, begitu juga syarat mengajukan 
permohonan dispensasi nikah.  

Kata kunci : dispensasi nikah, di bawah umur. 

In this study, the author use descriptive research. The question in this research is 
to interpret or said that in essence is a way to solve the problem, then the data is 
collected, compiled, summarized as a base in thesis forming. Whereas the 
approach methode of study used socio-juridical approach. Based on the data has 
been collected in form of data determination marriage dispensations that have 
been described in description of research and discussion, so can be concluded that 
basis of judge giving  dispensation marriage determination No: 0031/
Pdt.P/2014/PA.Pwd. and determination of No: 0024/Pdt.G/2014/PA.Pwd. 
accordance with the regulations governing of application for marriage 
dispensations which are based on Islamic law. Regarding terms and on two pillars 
of marriage such determination has been completed, so do the requirements to 
apply for a marriage dispensation. 

 
Keywords: marriage dispensation, underage. 
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PENDAHULUAN 

Islam adalah agama sempurna yang Allah SWT ciptakan untuk kita 

manusia. Serta ayat-ayat Al-Qur’an yang Allah SWT turunkan kepada Rasul 

melalui wahyu Allah SWT, sebagai pedoman dan petunjuk jalan manusia menuju 

surga-Nya Allah dan petunjuk untuk keselamatan umat manusia di dunia dan 

akhirat.1 

Dalam 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/rumah tangga yang rukun, bahagia, sejahtera dan 

abadi.2 

Menurut UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa 

Perkawinan adalah 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”.3  

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, 

                                                             
1 Wirjono Prodjodikoro, 1959, Hukum Perkawinan di Indonesia, Bandung: Vorkik Van Hoeve, 
hal. 105. 
2 Djoko Prakoso dan I ketut murtika, 1987, Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta : 
Bina Aksara, hal.1. 
3Mohammad Idris Ramulyo, 1996, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Bumi Aksara. hal. 54 
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keturunan dan karena itu dipandang perlu diterangkan batas umur untuk 

perkawinan dalam Undang-Undang perkawinan.4 

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.5 

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.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 Maqasid asy-

Syari’ah yaitu bertujuan mendatangkan maslahah bagi calon suami istri, dalam 

rangka memelihara agama, jiwa dan keturunan. 

Masalah yang 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? 

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi 

dasar pemberian dispensasi pernikahan oleh hakim di Pengadilan Agama Kelas 
                                                             
4 C.S.T. Kansil, 1984, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, Hal.230. 
5 Sution Usman Adji, 1989, Kawin Lari dan Kawin Antar Agama,  Yogyakarta : Liberty, hal.20. 
6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 ayat (2). 
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1A Purwodadi Grobogan. (2) Untuk mengetahui kajian hukum Islam terhadap 

pemberian dispensasi pernikahan. Manfaat penelitian adalah: (1) 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) 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) menambah pengetahuan penulis dan bisa memberikan wawasan terhadap 

orang-orang di sekitar lingkungan penulis yang belum mengatahui tentang 

dispensasi nikah. (4) agar memberi pandangan kepada penegak hukum khususnya 

pada penegak hukum yang menangani perkara permintaan dispensasi pernikahan, 

agar tidak salah menetapkan. Secara metodelogis, penelitan ini termasuk dalam 

menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu untuk memberikan data yang 

seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya.7 Penelitian ini 

membutuhkan satu jenis data yang terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu: (a) Bahan 

Hukum Primer. (b) Bahan Hukum Sekunder. Penelitian ini mendasarkan pada 

penelitian huku yang dilakukan dengan pendekatan non doktrinal kualitatif 

(yuridis sosiologis), yaitu suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan 

hukum dan fenomena atau kenyataan yang terjadi di lapangan.8  

                                                             
7Soekanto Soerjono, 1998, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Pres, hal. 58 
8 Sutopo, H.B, 1994,Pengantar Penelitian Kualitatif, Surakarta: Pusat Penelitian UNS, hal.37. 
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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.9 

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Kajian Hukum Islam Terhadap Pemberian Dispensasi Pernikahan di 
Pengadilan Agama Grobogan 

Kata nikah berasal dari bahasa Arab  نكاح yang merupakan masdar atau asal 

dari kata kerja نكح. Sinonimnya تزوج kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa 

Indonesia dengan perkawinan. Kata nikah telah dibakukan menjadi bahasa 

Indonesia. Oleh karena itu, secara sosial, kata pernikahan dipergunakan dalam 

berbagai upacara perkawinan.10 

Pada pasal  7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah 

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

16 (enam belas) tahun. Kemudian pada ayat 2 menyatakan dalam hal 

penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat dimintakan dispensasi kepada 

Pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria 

maupun pihak wanita. 

Dispensasi nikah dimintakan oleh orang tua dari salah satu calon suami 

atau istri kepada Pengadilan Agama untuk calon suami dan calon istri yang salah 

satu atau keduanya belum cukup umur sesuai ketentuan perundangan yang 

berlaku di Indonesia. 

                                                             
9Hilman Hadikusuma, 1991, Pembuatan Kertas Kerja Skripsi Hukum, Bandung: Mandar Haji, hal. 
80 
10 Mustofa Hasan, 2011, Pengantar Hukum Keluarga, Bandung :  Pustaka Setia, hal.10. 
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Data yang diteliti berupa 2 (dua) penetapan dispensasi nikah oleh 

pengadilan agama kelas 1A Purwodadi kabupaten Grobogan Penetapan dispensasi 

yang diterima 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. 

Permohonan dispensasi nikah yang diterima, Pemohon bernama Suwito, 

umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun 

Tangsri RT.004 RW.002 Desa Temon Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan, 

sebagai “PEMOHON I”, Wartini, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, 

tempat tinggal di Dusun Tangsri RT.004 RW.002 Desa Temon Kecamatan Brati 

Kabupaten Grobogan, sebagai “PEMOHON II”. Kedua pemohon tersebut adalah 

orang tua dari pihak calon istri. Saksi-saksi Sri Widodo Istin Putro, umur 32 

tahun, agama Islam. Sudarmin, umur 48 tahun, agama Islam. 

Anak pemohon bernama BETA RESKA ASRI LESTARI, yang lahir 

tanggal 09 Desember 2002 (11 tahun 11 bulan), adalah calon istri yang 

dimintakan dispensasi.  

 Penetapan yang ditolak 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. 

Permohonan dispensasi nikah yang ditolak, Pemohon bernama Sunardi, 

umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Dusun Tempel 

RT.003 RW.006 Desa Ngraji Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, 

sebagai “PEMOHON”. Pemohon adalah orang tua kandung dari calon mempelai 

perempuan. Saksi-saksi Harno, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani. 
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Suraji, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani. Anak pemohon bernama 

DIAN RAHAYU binti SUNARDI, anak ke 3, yang lahir pada tanggal 09 Mei 

1999 (umur 14 tahun 9 bulan), adalah calon istri yang dimintakan dispensasi.  

Pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan 

Dispensasi Nikah. Pada permohonan yang diajukan para pemohon dari dua 

penetapan di atas, umur dari mempelai perempuan masih di bawah batas yang 

ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mempelai perempuan 

sekurang-kurangnya 16 tahun. 

Pada Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam disebutkan perkawinan 

hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang 

ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami 

sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya 16 

tahun. Namun, dalam hal kurang umur dapat dimintakan dispensasi nikah 

sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974. 

Dari penetapan pertama yang dikabulkan oleh majelis hakim pada 

permohonan 0031/Pdt.P/2014/PA Pwd. Diketahui mengenai pertimbangan hakim 

dalam mengabulkan permohonan penetapan dispensasi nikah para pemohon 

adalah orang tua kandung dari anaknya yang bernama Beta Reska Asri Lestari 

yang berumur 15 tahun 1 bulan bermaksud dinikahkan dengan calon suaminya 

yang bernama Andi Susanto. 

Para pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan pada Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan, namun ditolak dengan alasan anak 

para Pemohon masih di bawah umur sebagaimana dalam Surat Penolakan Nomor 

: Kk.11.15.01/PW.01.2/06/2014 tanggal 24 Januari 2014. 
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Dalam hal memutus hakim telah melihat terpenuhinya syarat mengajukan 

dispensasi nikah. Para pihak telah membuktikan dalil-dalilnya melalui beberapa 

alat bukti yang dikumpulkan hakim, maka hakim memutuskan untuk memberikan 

penetapan dispensasi nikah kepada para pemohon. 

Para pemohon mengajukan dispensasi nikah dikarenakan anak para 

pemohon (Beta Reska Asri Lestari) telah menjalin hubungan akrab/pacaran 

dengan seorang laki-laki bernama Andi Susanto dan para pemohon kawatir 

apabila tidak dinikahkan akan terjadi pelanggaran ajaran agama Islam serta akan 

timbul hal-hal yang tidak diinginkan. 

Para pemohon mendalilkan antara anak pemohon dengan calon suaminya 

tidak ada hubungan mahram baik nasab, semenda maupun susuan yang 

menghalangi sahnya pernikahan. Pihak calon suami telah memiliki pekerjaan dan 

hasil dari pekerjaan calon suami tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup 

rumah tangganya. 

Dari penetapan kedua dalam data ini yang tolak oleh majelis hakim pada 

permohonan 0024/Pdt.G/2014/PA.Pwd. Pemohon memiliki anak yang bernama 

Dian Rahayu anak ketiga yang lahir pada tanggal 09 mei 1999 (umur 14 tahun 9 

bulan), bermaksud ingin dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama Nanang 

Eko Prasetyo yang berumur 20 tahun. Pemohon mengajukan dispensasi nikah 

dikarenakan anak  pemohon Dian Rahayu telah menjalin hubungan akrab/pacaran 

dengan seorang laki-laki bernama Nanang Eko Prasetyo dan para pemohon 

kawatir apabila tidak dinikahkan akan terjadi pelanggaran ajaran agama Islam 

serta akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan. 
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Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, akan tetapi 

pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan 

alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat 

Penolakan Nomor : Kk.11.15.14/PW.01/011/2014 tanggal 15 Januari 2014, maka 

oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi dapat 

memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut.  

Para pemohon mendalilkan antara anak pemohon dengan calon suaminya 

tidak ada hubungan mahram baik nasab, semenda maupun susuan yang 

menghalangi sahnya pernikahan. Calon suami masih berstatus sebagai mahasiswa 

dan belum memiliki pekerjaan tetap guna membiayai keluarga mereka. Dalam hal 

ini hakim menolak permohonan dispensasi ini dikarenakan hakim melihat status 

calon suami yang belum memiliki pekerjaan yang dikawatirkan tidak bisa 

membiayai keluarganya kelak. 

Dalam perspektif fiqh Islam tidak ditemukan mengenai pebatasan usia 

minimal pernikahan dalam Islam. Justru, dalil-dalil menunjukkan bolehnya 

pernikahan pada usia dini, di antara dalil-dalil tersebut .11 

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara 

perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka 

iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang 

tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah 

sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa 
                                                             
11 http://aliranim.blogspot.com/2013/01/nikah-dini-dalam-perspektif-fiqh-islam.html?m=1/, 

diakses   minggu 7 September 2014, pukul 17.48 wib. 
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kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.( 

Al-Qur’an yaitu QS At-Thalaq : 4).” 

Dijelaskan pula dalam Hadis Rasulullah SAW, diantaranya adalah:“Dari 

Aisyah ra (menceritakan) bahwasannya Nabi SAW menikahinya pada saat beliau 

masih anak berumur 6 tahun dan Nabi SAW menggaulinya sebagai istri pada 

umur 9 tahun dan beliau tinggal bersama pada umur 9 tahun pula” (Hadist Shohih 

Muttafaq ‘alaihi).” 

Bolehnya seorang bapak untuk menikahkan anak gadis kecilnya yang telah 

baligh merupakan ijma’ ulama, atau minimal ijma’ shohabat. Sebagaimana 

riwayat Imam Ahmad dalam al-Masa’il-dari riwayat Sholih- (3/129), al-Maruzi 

dalam  Ikhtilaf al’Ulama’ (hal 125), Ibnu Mundzir dalam ‘Al-‘Ijma’ (hal 91), Ibnu 

Abdil Bar dalam al-Tamhid, al-Baghowi dalam “Syarh as-Sunnah” (9/37), An-

Nawawi “Syarh Muslim” (9/206), Ibnu Hajar al-Asqolany dalam “Fath al-Bari” 

(12/27), al-Bajiy dalam “al-Muntaqo” (3/272), Ibnu al-‘Arobi dalam “’Aridhoh al-

Ahwadzi” (5/25) dan al-Syinqithi dalam “ Mawahib al-Jalil” (3/27). Dalil yang 

menjadi dasar adanya ijma’ ini di antaranya adalah ayat-ayat di atas, sunnah Nabi 

dan tradisi (al’Urf) di kalangan sahabat dan tabi’in dan generasi selanjutnya. 

Maka dapat disimpulkan bahwa pemberian dispensasi menurut 

pandangan Islam diperbolehkan karena demi kemaslahatan bersama dengan 

syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku di 

Negara. 
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PENUTUP 
Kesimpulan 

Adapun yang dijadikan dasar oleh hakim untuk memberikan dispensasi 

nikah dilihat dari beberapa hal sebagai berikut : (a) Mengenai syarat dan rukun 

pernikahan Pada penetapan nomor 0031/Pdt.P/2014/PA.Pwd. dan penetapan 

nomor 0024/Pdt.G/2014/PA.Pwd. syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi 

sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam yang merujuk pada hukum Islam. (b) 

Mengenai surat permohonan dispensasi nikah, surat permohonan dispensasi nikah 

pada penetapan nomor 0031/Pdt.P/2014/PA.Pwd. dan penetapan nomor 

0024/Pdt.G/2014/PA.Pwd. yang diajukan telah sesuai prosedur. Baik mengenai 

syarat mengajukan permohonan nikah, siapa yang mengajukan permohonan 

dispensasi, isi dari surat permohonan dan syarat administrasi. (c) Mengenai alasan 

hakim menolak dispensasi nikah, dasar pemberian dispensasi adalah karena telah 

menjalin hubungan pacaran dengan calon mempelai laki-laki dan para pemohon 

kawatir akan terjadi pelanggaran agama Islam serta timbul hal-hal yang tidak 

diinginkan, tidak terdapat hubungan nasab antara calon mempelai. Namun pada 

penetapan nomor 0024/Pdt.G/2014/PA.Pwd dalam hal pekerjaan, hakim 

berpendapat lain dengan menolak dispensasi nikah calon mempelai laki-laki yang 

belum memiliki pekerjaan. Hakim berpendapat demikian demi kelangsungan 

hidup keluarga kelak. 

Secara perspektif fiqh Islam tidak ditemukan mengenai pebatasan usia 

minimal pernikahan dalam Islam. Bahkan dibeberapa surat Al-Qur’an, Hadist 

maupun Ijma’ menerangkan tentang menikah diusia dini, seperti dalam Al-

Qur’an: Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara 

perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka 
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iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang 

tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah 

sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa 

kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.( 

Al-Qur’an yaitu QS At-Thalaq : 4).” 

Begitu pula dalam Hadist yang menerangkan Dari Aisyah ra 

(menceritakan) bahwasannya Nabi SAW menikahinya pada saat beliau masih 

anak berumur 6 tahun dan Nabi SAW menggaulinya sebagai istri pada umur 9 

tahun dan beliau tinggal bersama pada umur 9 tahun pula” (Hadist Shohih 

Muttafaq ‘alaihi).” 

Selain Al-Qur’an dan Hadist, juga terdapat dalam Ijma’ ulama, atau 

minimal ijma’ shohabat Sebagaimana riwayat Imam Ahmad dalam al-Masa’il-dari 

riwayat Sholih- (3/129), al-Maruzi dalam  Ikhtilaf al’Ulama’ (hal 125), Ibnu 

Mundzir dalam ‘Al-‘Ijma’ (hal 91), Ibnu Abdil Bar dalam al-Tamhid, al-Baghowi 

dalam “Syarh as-Sunnah” (9/37), An-Nawawi “Syarh Muslim” (9/206), Ibnu 

Hajar al-Asqolany dalam “Fath al-Bari” (12/27), al-Bajiy dalam “al-Muntaqo” 

(3/272), Ibnu al-‘Arobi dalam “’Aridhoh al-Ahwadzi” (5/25) dan al-Syinqithi 

dalam “ Mawahib al-Jalil” (3/27). Dalil yang menjadi dasar adanya ijma’ ini di 

antaranya adalah ayat-ayat di atas, sunnah Nabi dan tradisi (al’Urf) di kalangan 

sahabat dan tabi’in dan generasi selanjutnya. 

Saran 
Pertama, bagi para pemohon sebagaimana adalah orang tua pada 

umumnya dan khususnya orang tua para calon mempelai hendaknya lebih 

mengawasi anaknya yang baru menginjak dewasa dalam hal pergaulan dengan 
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lawan jenis. Tidak perlu dilarang, namun dijelaskan mana yang benar dan mana 

yang salah dalam pergaulan. 

Kedua, bagi remaja yang ingin menikah muda agar memikirkan lebih jauh, 

tidak hanya mengenai harta, tapi juga kematangan fisik maupun mental harus 

dipikirkan. Semata demi kemaslahatan keluarga kelak yang akan dibina 

Ketiga, bagi hakim yang menengani perkara permohonan dispensasi nikah 

hendaknya mengutamakan atau member saran agar menunda pernikahan sebelum 

usia matang. Apabila tidak tercapai maka hakim harus lebih jeli mengenai alasan 

para pemohon dispensasi nikah demi kelangsungan keluarga agar sesuai dengan 

perundangan yang berlaku dan pastinya harus sesuai dengan agama. 
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