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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah  

Manusia sejak dilahirkan ke dunia selalu mempunyai kecenderungan 

untuk hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. 

Hidup bersama di dalam bentuknya yang terkecil itu dimulai dengan adanya 

sebuah keluarga, karena keluarga merupakan gejala kehidupan umat manusia 

yang pada mulanya dibentuk paling tidak oleh seorang laki-laki dan seorang 

perempuan. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang 

telah memenuhi persyaratan inilah yang disebut dengan perkawinan. Perkawinan 

merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam 

kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan-aturan hukum 

yang baik tertulis (hukum negara) maupun yang tidak tertulis (hukum adat).  

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah hukum 

negara yang mengatur mengenai masalah perkawinan, di lain pihak hukum adat 

yang mengatur mengenai perkawinan dari dulu hingga sekarang tidak berubah, 

yaitu hukum adat yang telah ada sejak jaman nenek moyang hingga sekarang ini 

yang merupakan hukum yang tidak tertulis.  

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

menyatakan bahwa perkawinan adalah sebagai berikut : “Ikatan lahir batin antara 

seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk 

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

Maha Esa”.  
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Syarat sahnya perkawinan adalah bahwa para pihak yang akan melakukan 

perkawinan telah siap jiwa raganya. Oleh karena itu di dalam Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan batas umur minimal untuk 

melangsungkan perkawinan. Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut 

terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan yang mengatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak 

pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 

tahun”. Dari adanya batasan usia ini dapat ditafsirkan bahwa Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak menghendaki pelaksanaan 

perkawinan di bawah umur yang telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan.  

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan 

pembatasan umur minimal untuk kawin bagi warga negara pada prinsipnya 

dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki 

kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. 

Keuntungan lainnya yang diperoleh adalah kemungkinan keretakan rumah tangga 

yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut 

memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan 

perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin.  

Demikian dalam hal perkawinan di bawah umur terpaksa dilakukan, maka 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan masih memberikan 

kemungkinan penyimpangannya. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu dengan adanya 
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dispensasi dari Pengadilan Agama bagi yang belum mencapai batas umur 

minimal tersebut. Dispensasi perkawinan di bawah umur dapat diartikan sebagai 

izin yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang sesuai 

dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku masih berusia di bawah 

umur.  

Adanya ketentuan batas umur untuk kawin menurut Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun pada kenyataannya 

perkawinan di bawah umur masih banyak dilakukan oleh masyarakat. Sebagai 

contoh perkawinan yang dilakukan oleh Syekh Puji dan Ulfa. Di mana Syekh 

Puji atau Pujiono Cahyo Widianto telah berusia 43 tahun dengan Lutfiana Ulfa 

yang berusia 12 tahun, yang terjadi pada tahun 2008. Hal tersebut jelas 

melanggar ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria 

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

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan menyatakan bahwa: “perkawinan hanya diizinkan jika pihak 

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

umur 16 (enam belas tahun)”. Lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: 

Dalam hal ini apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1), maka 

kepada mereka harus terlebih dahulu dimintakan dispensasi kepada Pengadilan 

Agama untuk dapat diizinkan melakukan perkawinan. 

Alasan Pengadilan agama memberikan dispensasi nikah ada tiga hal     

yaitu: 1) Alasan prosedural yang terdiri dari adanya permohonan dari orang tua 
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calon mempelai, alasan permohonan dispensasi serta tidak adanya larangan 

kawin sebagaimana diatur dalam UU perkawinan Pasal 8. 2) Alasan 

Kemaslakatan dan Kemudarotan, yaitu penyebabnya yaitu hamil diluar nikah, 

sebab kemauan orang tua, dan sebab kemauan anak, 3) Kesiapan Calon 

Mempelai. Selain yang telah disebutkan diatas hakim dalam menetapkan 

dispensasi nikah juga mengacu pada kesiapan masing-masing pasangan yang 

hendak melangsungkan pernikahan, calon istri sudah siap menjadi calon ibu dan 

begitu juga sebaliknya, sehingga walaupun pernikahan itu dilaksanakan oleh anak 

yang kurang umur menurut undang-undang perkawinan itu akan sesuai dengan 

apa yang diharapkan oleh undang-undang.1 

Berdasarkan kenyataan tersebut penulis merasa tertarik untuk mengetahui 

lebih jauh tentang pelaksanaan perkawinan di bawah umur dalam bentuk 

penulisan skripsi dengan judul: “TINJAUAN YURIDIS TENTANG 

PERKAWINAN ANTARA LAKI-LAKI DI ATAS UMUR (MANNEN BOVEN 

DE LEEFTIJD) DAN PEREMPUAN DI BAWAH UMUR (VROUWEN ODER 

DE LEEFTIJD VAN) (STUDI DI PENGADILAN AGAMA SRAGEN)”. 

 
B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka timbul 

beberapa pertanyaan yang hendak dicari jawabannya melalui penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimanakah keabsahan pelaksanaan perkawinan antara laki-laki di atas 

umur dan perempuan di bawah umur menurut Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang perkawinan? 

                                                
1 Abdul Munir, 2011, Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Eksistensi Pernikahan (Studi 

Analisis di Pengadilan Agama Kendal), Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 
Semarang, Hal. 69. 
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2. Bagaimanakah akibat hukum perkawinan antara laki-laki di atas umur dan 

perempuan di bawah umur? 

 
C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengetahui keabsahan pelaksanaan perkawinan antara laki-laki di atas umur 

dan perempuan di bawah umur menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang perkawinan. 

2. Mengetahui akibat hukum perkawinan antara laki-laki di atas umur dan 

perempuan di bawah umur. 

 
D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun praktis, sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis kaitannya dengan hukum 

perkawinan, yang mengatur mengenai batasan umur seseorang 

diperobolehkan dalam melangsungkan perkawinan. 

2. Bagi Masyarakat 

a. Agar masyarakat Indonesia mengetahui pelaksanaan perkawinan di 

bawah umur menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan 

b. Agar masyarakat Indonesia mengetahui aspek yuridis dan aspek 

sosiologis akibat perkawinan di bawah umur.  
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3. Bagi Ilmu Pengetahuan 

a. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum 

keluarga. 

b. Memberikan masukan kepada pemerintah untuk menciptakan suatu 

peraturan yang seragam terhadap pelaksanaan perkawinan di bawah 

umur. 

c. Sebagai bahan masukan kepada pihak-pihak yang belum melangsungkan 

perkawinan, agar memperhatikan batas umur minimal bagi calon 

mempelai.  

 
E. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian hukum normatif atau kepustakaan, yang mana menggunakan data 

sekunder yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka 

atau data sekunder. Dalam penelitian hukum normatif digunakan bahan-bahan 

hukum berupa peraturan perundangan dan kajian pustaka.  

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini 

melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan 

menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami 

dan disimpulkan.2 

                                                
2 Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, Hal. 9. 
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Deskriptif dalam arti bahwa penulis bermaksud untuk menggambarkan 

dan melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu 

yang berkaitan dengan perkawinan di bawah umur menurut Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta aspek yuridis dan aspek 

sosiologis akibat perkawinan di bawah umur. 

3. Bahan atau Materi Penelitian  

Dalam penelitian ini bahan atau materi penelitian bersumber dari data 

sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung dari 

sumbernya, tetapi diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan 

yurisprudensi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, 

yaitu sebagai berikut: 

Data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan sebagai berikut: 

a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, 

terdiri dari : 

1) KUH Perdata 

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder berupa buku-buku, literatur-literatur, 

makalah-makalah dan data-data yang berkaitan dengan judul dan 

permasalahan yang diteliti. 
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c. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus 

hukum, ensiklopedia, surat kabar dan majalah. 

Data primer, yang terdiri dari: 

a. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sragen, dengan 

pertimbangan diperolehnya data penelitian berupa penetapan dari pengadilan 

mengenai perkawinan di bawah umur dengan perkawinan di atas umur. 

b. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini berupa Penetapan Pengadilan Negeri Sragen berkaitan 

dengan pemberian ijin perkawinan di bawah umur dengan perkawinan di atas 

umur. 

4.   Metode Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini alat pengumpulan data yang digunakan berupa studi 

kepustakaan.  

a.  Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh 

dengan mempelajari ketiga sumber data yang meliputi data primer, data 

sekunder dan data tersier dengan cara membaca buku-buku literatur yang 

berkaitan dengan pembahasan skripsi ini maupun berupa UU No. 1 Tahun 

1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan.  
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b.  Studi Lapangan 

 Studi lapangan dilaksanakan dengan cara peneliti mengajukan daftar 

pertanyaan melalui kegiatan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri 

Sragen guna mengenai alasan-alasan yang digunakan oleh hakim dalam 

memberikan penetapan pemberian ijin kepada pemohon berkaitan dengan 

perkawinan di bawah umur dengan perkawinan di atas umur. 

5.  Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kwalitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu dari 

berbagai keterangan narasumber baik berupa catatan maupun dokumentasi.3  

Data-data yang telah dipeorleh tersebut selanjutnya diteliti dan dianalisa 

dengan cara membandingkannya dengan apa yang sebelumnya telah dipelajari 

dalam teori terhadap praktek yang kita temui di lapangan, sehingga dari 

penelitian tersebut dapat diketahui pelaksanaan perkawinan antara laki-laki di 

atas umur dan perempuan di bawah umur menurut Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang perkawinan.  

Dalam melakukan analisis data peneliti terlebih dhaulu melakukan 

analisis data sekunder dan data primer untuk selanjutnya dilakukan analisis 

pemecahan masalah, yang kemudian ditarik hasil kesimpulan dari hasil analisis 

data tersebut. 

 

 

                                                
3 Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, Hal.10. 
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G.  Sistematika Skripsi 

Untuk memudahkan pemahaman dalam pembahasan dan untuk 

memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan penulisan penelitian ini, 

maka penulis akan menguraikan sistematika skripsi yang terdiri dari 4 (empat) 

bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab yang disesuaikan dengan lingkup 

pembahasannya, adapun sistematika penulisan penelitian ini yaitu sebagai 

berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah,  

Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, 

Sistematika Skripsi. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA. Dalam bab ini dikemukakan tinjauan 

umum tentang Tinjauan Tentang Perkawinan, Tinjauan Tentang Perkawinan Di 

Bawah Umur, Dispensasi dan Tujuan Pemberian Dispensasi Perkawinan Di 

Bawah Umur, dan Tinjauan Tentang Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Agama. 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Dalam bab ini 

berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan bagian pokok 

dari keseluruhan penulisan hukum yang membahas, dan menganalisa rumusan 

permasalahan penelitian yang meliputi: Keabsahan pelaksanaan perkawinan 

antara laki-laki di atas umur dan perempuan di bawah umur menurut Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan akibat hukum perkawinan 

antara laki-laki di atas umur dan perempuan di bawah umur. 

BAB IV : PENUTUP. Pada bab ini akan diuraikan mengenai 

kesimpulan dari penulisan skripsi dan saran-saran yang dapat diberikan yang 

kiranya dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah. 

 


