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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Setiap makhluk hidup memerlukan interaksi dan komunikasi satu sama 

lain, khususnya bagi umat manusia. Interaksi dan komunikasi ini sangat 

diperlukan karena manusia ditakdirkan menjadi makhluk sosial yang tak 

pernah lepas dari bantuan orang lain. Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua 

orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang perempuan dan 

seorang laki-laki, ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup 

bersama. Salah satunya makhluk hidup memiliki hak azasi untuk melanjutkan 

keturunannya yaitu melalui perkawinan.
1
 

Perkawinan merupakan 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. 

Sehingga kehidupan di alam ini dapat berkembang dengan baik. Dalam 

perkawinan mempunyai tata cara dan syarat-syarat tertentu yang berbeda-beda 

di setiap daerah serta harus terpenuhi dalam pelaksanaannya.
2
 

Setiap orang atau pasangan (pria dengan wanita) jika sudah melakukan 

perkawinan maka terhadapnya ada ikatan kewajiban dan hak diantara mereka 

berdua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Bukan hanya 

merupakan suatu bentuk perjanjian perbuatan perdata saja, akan tetapi juga 
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merupakan suatu perbuatan keagamaan, karena sah atau tidaknya suatu 

perkawinan tolak ukurnya sepenuhnya ada pada hukum masing-masing agama 

dan kepercayaan yang dianutnya.
3
  

Sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan yang bersifat nasional, di dalam Pasal 2 ayat (1) 

dinyatakan bahwa, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut 

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”, sehingga tidak ada 

perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan, masing-

masing merupakan syarat mutlak untuk menentukan sah atau tidaknya suatu 

perkawinan. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terkandung beberapa 

prinsip untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan yaitu asas sukarela, 

partisipasi keluarga, poligami dibatasi secara ketat, kematangan fisik dan 

mental calon mempelai.
4
 

Pada dasarnya kematangan fisik dan mental calon mempelai sangat 

besar artinya untuk memasuki gerbang rumah tangga. Perkawinan pada usia 

muda di mana seseorang belum siap mental maupun fisik, sering 

menimbulkan masalah di belakang hari, bahkan tidak sedikit berantakan di 

tengah jalan.
5
 Untuk itu Undang-Undang Perkawinan telah menetapkan dasar 

dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Yaitu dalam Pasal 7 ayat 

(1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, “Perkawinan 
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hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) 

tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.
6
 

Terkait perkawinan di bawah umur, Pasal 26 (1) huruf (c) UU No. 35 

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa, “Orang tua 

berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: (c) mencegah terjadinya 

perkawinan pada usia anak-anak”. 

Anak sebagai generasi muda merupakan potensi dan penerus cita-cita 

perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan 

mempertahankan, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan yang 

ada. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin 

pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi 

dan seimbang. Kedudukan anak dalam hukum adalah sebagai subyek hukum 

ditentukan dari bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok 

masyarakat dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Hal ini 

merupakan keharusan yang menjadi perhatian kita semua terutama untuk 

orang tua terhadap anaknya. Karena dilihat dari aspek hak anak, mereka akan 

terampas hak-haknya seperti hak bermain, hak pendidikan, hak tumbuh 

berkembang sesuai dengan usianya dan akhirnya akan dewasa sebelum 

waktunya.  

Sejak dahulu dengan adanya perkembangan pola hidup masyarakat 

yang semakin modern dan pengaruh budaya asing yang masuk ke negara kita 

terdapat fenomena pelaksanaan perkawinan di bawah umur. Permasalahan 
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yang terjadi dalam pelaksanaan hukum perkawinan timbul dengan adanya 

perkawinan yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur, di dalam 

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah membatasi umur 

untuk pelaksanaan perkawinan “pria 19 tahun dan wanita 16 tahun”. Tetapi 

dalam kenyataannya di masyarakat masih terjadi perkawinan di bawah umur 

yang dilakukan. 

Selanjutnya, dengan demikian polemik tentang perkawinan di bawah 

umur masih menjadi permasalahan yang tidak dapat dipisahkan dari realita 

bermasyarakat. Ada kalangan yang memang mengharapkan atau 

menginginkan untuk melakukan perkawinan sesuai peraturan yang berlaku. 

Namun ada juga karena alasan-alasan tuntutan dan atas kebijaksanaan hakim 

di pengadilan, setelah hakim memeriksa dan memang keadaan tersebut anak 

yang bersangkutan harus dinikahkan. Sebab apabila perkawinan tersebut tidak 

dilakukan maka akan menimbulkan akibat yang negatif atau merugikan baik 

kedua belah pihak atau bagi orang lain yang bersangkutan dalam hal untuk 

menjaga nama baik. Maka pengadilan dapat memberikan dispensasi kepada 

anak yang bersangkutan untuk dinikahkan.  

Oleh karena itu Dispensasi Pengadilan Agama dalam perkawinan di 

bawah umur telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan yaitu: 

“(1)Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 

(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 

(enam belas) tahun. 
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(2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat 

meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang 

ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.
7
 

 

Berdasar uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian tentang: “DISPENSASI PENGADILAN AGAMA DALAM 

PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (Studi Kasus di Pengadilan Agama 

Karanganyar)”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin 

perkawinan bagi anak di bawah umur? 

2. Bagaimana akibat hukum setelah anak melakukan perkawinan di bawah 

umur? 

3. Permasalahan-permasalahan apa yang muncul akibat dari perkawinan di 

bawah umur? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan 

izin perkawinan bagi anak di bawah umur. 
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2. Untuk mengetahui akibat hukum setelah anak melakukan perkawinan di 

bawah umur. 

3. Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang muncul akibat dari 

perkawinan di bawah umur. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Nilai dari suatu penelitian dapat dilihat dari manfaat yang dapat 

diberikan. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat bagi Ilmu Pengetahuan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya 

hukum perkawinan yang mengatur tentang dispensasi Pengadilan Agama 

Karanganyar dalam perkawinan di bawah umur. 

2. Manfaat Bagi Pribadi Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan 

penambahan wawasan bagi pribadi penulis, khususnya agar penulis lebih 

memahami dengan baik mengenai pemberian dispensasi Pengadilan 

Agama dalam perkawinan di bawah umur. 

3. Manfaat Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, 

penambahan wawasan dan pencerahan kepada masyarakat luas dan 

khususnya dapat memberikan informasi untuk warga masyarakat tentang  
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Pengadilan Agama Karanganyar dalam memberikan dispensasi 

perkawinan di bawah umur. 

 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan 

pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari 

satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.
8
 Oleh 

karena itu sebelum penulis melakukan penelitian, hendaknya penulis 

menentukan terlebih dahulu mengenai metode yang hendak dipakai. Adapun 

metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi hal-

hal sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Dilihat dari sudut dan tujuan penelitian hokum, metode pendekatan 

yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan 

metode yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan untuk 

mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran atau fakta dan 

mengkaji secara yuridis.  

Selanjutnya, dalam penelitian ini penulis akan mencari dan 

menganalisis bukan hanya kaidah norma hukum tertulis saja, namun juga 

di luar bentuk hukum yang tidak tertulis yaitu dengan menggunakan 

pertimbangan hakim seperti: kelayakan, kepatutan hukum yang 

terkandung dalam peraturan perundang-undangan mengenai hal-hal yang 
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digunakan terkait dengan dispensasi pengadilan agama dalam perkawinan 

di bawah umur, sehingga dapat diketahui legalitas atau kedudukan hukum 

terhadap perkawinan yang layak dilakukan terhadap orang yang 

melakukan perkawinan tersebut.  

2. Sifat Penelitian 

Jenis kajian dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian 

deskriptif ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara 

sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu obyek tertentu.
9
  Di mana 

dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan, menggambarkan, atau 

mengungkapkan dispensasi pengadilan agama dalam perkawinan di bawah 

umur. Hal tersebut kemudian dibahas atau dianalisis menurut ilmu atau 

pendapat peneliti sendiri dan terakhir menyimpulkannya. 

3. Jenis dan Sumber Data 

Data yang dikumpulkan dalam peneliti ini dapat digolongkan 

menjadi dua antara lain: 

a. Penelitian Kepustakaan 

Penelitian kepustakaan untuk mencari data sekunder dengan 

menggunakan bahan-bahan hukum sebagai berikut: 

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang berhubungan 

erat dengan permasalahan yang akan diteliti. Antara lain sebagai 

berikut:  
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a) Inpres No.1 Th. 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI);  

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; 

c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan 

Anak; 

d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan 

Anak; 

e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 

Manusia (HAM); 

f) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan 

Agama; 

g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan; 

h) Penetapan Nomor:  0157/Pdt.P/2015/PA.Kra  

i) Penetapan Nomor: 094/Pdt.P/2015/PA.Kra 

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan 

petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Seperti 

buku-buku hukum perdata dan acara perdata, buku tentang hukum 

perkawinan, buku tentang perkawinan di bawah umur, buku 

tentang dispensasi pengadilan agama, hasil-hasil penelitian, hasil 

karya ilmiah para sarjana, atau pendapat para pakar hukum yang 

relevan terkait dengan objek penelitian dari skripsi ini. 

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan hukum lain yang ada 

relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan 
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informasi atau penjelasan lebih lanjut tentang bahan hukum primer 

dan bahan hukum sekunder, seperti: kamus hukum, ensiklopedia.
10

 

b. Data Primer 

Adapun yang dimaksud dengan data primer adalah data-data 

yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yaitu dengan 

melakukan penelitian langsung di lapangan. 

1) Lokasi Penelitian 

Dalam hal ini penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan 

Agama Karanganyar. Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan 

Pengadilan Agama yang berwenang untuk memutus dan 

menetapkan permohonan nikah dan pemilihan wilayah di Kota 

Karanganyar itu sendiri supaya mudah dijangkau oleh peneliti, 

karena peneliti berdomisilli di wilayah Karanganyar, sehingga 

dapat mempermudah dan memperlancar dalam penyusunan 

penelitian ini. 

2) Subyek Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menetapkan subyek yang diteliti yaitu 

dengan informan atau responden yang berkompeten dalam 

dispensasi pengadilan agama dalam perkawinan di bawah umur, 

yaitu Hakim Pengadilan Agama Karanganyar. 

 

 

                                                           
10

Amiruddin dan Zainal Askin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, hal. 32. 



11 

 

4. Metode Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang dilakukan 

oleh penulis yaitu: 

a. Pengumpulan Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dan dikumpulkan oleh penulis dengan 

menggunakan metode studi kepustakaan. Metode studi kepustakaan ini 

yang dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, 

menganalisis serta mempelajari data-data sekunder yang terdiri dari 3 

bahan hukum yang tersebut di atas, serta bahan-bahan lain yang 

berhubungan dengan dispensasi pengadilan agama dalam perkawinan 

di bawah umur. 

b. Pengumpulan Data Primer 

Pengumpulan data primer diperoleh penulis melalui: 

1) Studi Lapangan 

Studi Lapangan diperoleh dengan melakukan penelitian secara 

langsung dengan cara sebagai berikut: 

a) Daftar Pertanyaan (Questionnaire) 

Merupakan cara pengumpulan data dengan mengajukan 

sejumlah pertanyaan-pertanyaan kepada responden yang 

disampaikan secara tertulis.
11

 Daftar pertanyaan ini disusun 

guna mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian, 
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sehingga penelitian yang dilakukan dapat lebih terarah, 

tersusun secara urut dan sistematis. 

b) Wawancara (Interview) 

Wawancara merupakan metode dimana interviewer 

(pewawancara) bertatap muka langsung dengan responden 

untuk melakukan tanya jawab menanyakan perihal fakta-fakta 

hukum yang akan diteliti, pendapat maupun persepsi dari 

responden, serta saran-saran dari responden yang berkaitan 

dengan objek penelitian.
12

 Dalam hal ini Peneliti bertindak 

sebagai interviewer dan yang menjadi responden atau 

narasumbernya adalah Hakim Pengadilan Agama Karanganyar. 

5. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode analisis secara kualitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan 

menganalisis data yang meliputi peraturan perundang-undangan, 

dokumen-dokumen, buku-buku kepustakaan, jurisprudensi dan literatur 

lainnya yang berkaitan dengan dispensasi Pengadilan Agama dalam 

perkawinan di bawah umur, yang kemudian akan dihubungkan atau 

dipadukan dengan pendapat responden yang diperoleh penulis dari studi 

lapangan yang berupa hasil wawancara dengan responden atau narasumber 

yang bersangkutan, untuk kemudian dilakukan pengumpulan dan 

penyusunan data secara sistematis serta di cari pemecahannya dan 
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menguraikannya dengan kalimat yang teratur sehingga dapat ditarik 

sebuah kesimpulan agar mendapatkan gambaran lengkap dan sistematis 

mengenai dispensasi pengadilan agama dalam perkawinan di bawah umur. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Dalam rangka mempermudah pemahaman dalam pembahasan ini maka 

dikemukakan sistematika skripsi sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan, berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. 

Bab II Tinjauan Pustaka, memuat tentang Pengertian Perkawinan, 

Pengertian Perkawinan di Bawah Umur, Pengertian Dispensasi Pengadilan 

Agama, Batas-Batas Kedewasaan Perkawinan, Pertimbangan Hakim 

Pengadilan Agama dalam memberikan Dispensasi, Akibat Perkawinan Anak 

di Bawah Umur, Kewenangan Pengadilan Agama dalam Memberikan 

Dispensasi pada Anak di Bawah Umur. 

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi mengenai 

Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Izin Perkawinan bagi 

Anak di Bawah Umur, Akibat Hukum Setelah Anak Melakukan Perkawinan 

di Bawah Umur, dan Permasalahan-permasalahan yang Muncul jika 

Melakukan Perkawinan di Bawah Umur. 

Bab IV Penutup, berupa Kesimpulan dan Saran. 


