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BAB   I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Sejak dilahirkan ke dunia manusia sudah mempunyai kecenderungan 

untuk hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Di 

dalam bentuknya yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya sebuah 

keluarga. Dimana dalam keluarga gejala kehidupan umat manusia akan terbentuk 

paling tidak oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hidup bersama antara 

seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah memenuhi persyaratan 

tertentu inilah yang disebut dengan perkawinan. 

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang melahirkan keluarga sebagai 

salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sedemikian 

luhurnya anggapan tentang suatu perkawinan menyebabkan terlibatnya seluruh 

kerabat dan bahkan seluruh anggota masyarakat itu yang memberi petuah dan 

nasehat serta pengharapan agar dapat dilihat dalam kenyataan bahwa dalam 

kehidupan masyarakat kita, bahwa tidak ada suatu upacara yang paling 

diagungkan selain upacara perkawinan, sehingga dijadikan suatu peristiwa yang 

suci lagi sakral. 

 Di Indonesia sendiri untuk ketentuan batas umur usia perkawinan relatif 

rendah dan sering tidak dipatuhi sepenuhnya dalam pelaksanaannya. Untuk 

mendorong agar orang melangsungkan pernikahan diatas batas umur terendah 

telah diatur didalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (2) yang 

berbunyi “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 

21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.”1 Undang-undang 

tentang Perkawinan tersebut merupakan salah satu wujud aturan tata tertib 

pernikahan yang dimiliki oleh negara Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, di 

samping aturan-aturan tata tertib pernikahan yang lain yaitu Hukum Adat dan 

Hukum Agama. 

Suatu akad perkawinan menurut Hukum Islam  adalah akad yang 

dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang lengkap, sesuai dengan 

                                                 
1 Direktorat Jenderal Pembinaan kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Ilmu Fiqih Jilid 

II , Jakarta, 1985 hal. 119  
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ketentuan agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Akan 

tetapi pada kenyataan ada perkawinan-perkawinan yang dilakukan tidak sesuai 

dengan peraturan tersebut karena calon suami dan atau calon isteri masih kurang 

umur, yaitu bagi calon suami batas minimal 19 tahun sedangkan bagi calon isteri 

16 tahun. Dengan demikian ada fenomena bahwa di wilayah Pengadilan Agama 

se Ex Karesidenan Surakarta jumlah perkara dispensasi kawin setiap tahunnya 

cenderung meningkat. Padahal wilayah tersebut yang semakin bertambah tahun 

mestinya semakin dewasa dan matang segala-galanya, termasuk bidang 

pendidikan, ekonomi, budaya, politik dan sebagainya,  sehingga kesadaran 

hukumpun semakin membaik dengan demikian otomatis permohonan Dispensasi 

Kawin semakin berkurang dan menurun.  

Agar terjaminnya ketertiban dalam masyarakat, maka Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menekankan bagi yang mau 

melaksanakan pernikahan memerlukan pertimbangan yang matang agar dapat 

bertahan dalam jangka waktu yang lama di dalam menjalin hubungan antara 

suami istri dan juga diperlukan sikap toleransi dan menempatkan diri pada peran 

yang semestinya. Sikap saling percaya dan saling menghargai satu sama lain 

merupakan syarat mutlak untuk bertahannya sebuah perkawinan. Suami istri harus 

mau menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang agar tidak muncul 

masalah dalam perkawinan.  

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum, sehingga konsekuensi bagi 

setiap perbuatan hukum yang sah adalah menimbulkan akibat hukum, berupa hak 

dan kewajiban bagi kedua belah pihak suami istri atau juga pihak lain dengan 

siapa salah satu pihak atau kedua-duanya atau suami istri mengadakan hubungan.  

Dengan demikian perkawinan itu diperlukan kematangan secara 

menyeluruh yang mana kesemuanya tercakup dalam terpenuhinya umur calon 

suami dan isteri sehingga tergolong sudah dewasa. 

Dengan adanya fenomena perkara dispensasi perkawinan dibawah umur 

di wilayah Pengadilan Agama se Ex Karesidenan Surakarta setiap tahunnya 

cenderung meningkat, maka jangan sampai berhenti pada fenomena saja tetapi 

perlu sekali dibuktikan akan kebenarannya, sehingga dalam hal ini penulis 

memandang perlu dan ingin sekali membuktikan dengan melakukan usaha 
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penelitian semaksimal mungkin demi mencari kebenaran fenomena tersebut 

dengan cara mengumpulkan data maupun fakta-fakta yang ada di Pengadilan 

Agama sewilayah ex Karesidenan Surakarta.  

Dengan demikianlah harapan penulis agar hasil penelitian yang nantinya 

dapat menjadi modal pijakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yag semakin 

sejahtera sesuai dengan harapan meskipun skupnya hanya sekecil keluarga 

sejahtera yaitu dengan menekan dan menurunkan kecenderungan meningkatnya 

permohonan dipensasi perkawinan di bawah umur.   

B. Rumusan Masalah  

Dengan memperhatikan latar belakang masalah tersebut, maka agar 

dalam tesis ini bisa diperoleh hasil dan bermanfaat sesuai dengan yang diinginkan 

maka kami mengemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana latar belakang peningkatan permohonan Dispensasi 

Perkawinan di Pengadilan Agama se Ex Karesidenan Surakarta  ? 

2. Bagaimana formulasi  pengaturan Dispensasi Perkawinan dibawah 

umur ? 

3. Bagaimana analisis pertimbangan Hakim dalam memberikan Dispensasi 

Perkawinan dibawah umur ?. 

C. Tujuan dan manfaat Penelitian 

Tujuan dari penyusunan  penelitian ini antara lain : 

1. Untuk menambah pengetahuan tentang apa itu  dispensasi kawin. 

2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana  dispensasi kawin . 

3. Untuk mengetahui pentingnya  dispensasi kawin. 

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah : 

1. Menambah pengetahuan tentang  Dispensasi  Kawin. 

2. Mengetahui bagaimana  pelaksanaan  Dispensasi Kawin. 

3. Mengetahui pentingnya  Dispensasi Kawin. 
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D. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tesis yang berjudul “ Dispensasi Perkawinan di 

bawah Umur  ( Studi Pertimbangan Hakim dalam memberikan Dispensasi 

Perkawinan di Peradilan Agama se ex Karesidenan Surakarta ) ”  tersusun dalam 

lima bab, tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub atau bagian-bagian. Lima bab tersebut 

diawali dengan pendahuluan dan diakhiri dengan penutup. Adapun sistematika 

penulisan tesis ini sebagai berikut :  

Bab. 1.  Pendahuluan  

Bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian,  dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

Bab. 2.  Landasan Teori 

Landasan Teori ini memuat sub-sub tentang landasan teori yang 

digunakan untuk membahas dan menganalisa fenomena yang terkait 

dengan pokok masalah yang dirumuskan. Dalam hal ini penulis 

memaparkan : - Pertama tentang tinjauan pustaka yang meliputi : 

pengertian dispensasi, pengertian tentang perkwinan dan pengertian 

perkawinan dibawah umur. – Kedua tentang kerangka teori yang meliputi 

: pentingnya menggunakan dispensasi kawin, pelaksanaan dispensasi 

kawin dan penelitian terdahulu terkait dispensasi kawin.  

Bab. 3.  Metode Penelitian 

Bab ini meliputi jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, data dan 

sumber data, sobyek dan obyek penelitian, tehnik pengumpulan dan 

teknik analisis data.  

Bab. 4.  Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Bab ini berisi dua sub bab. Sub bab yang pertama merupakan hasil 

penelitian lapangan. Dalam sub bab ini meliputi : gambaran umum lokasi 

penelitian, Realisasi jumlah responden permohonan perkawinan dibawah 

umur di ex karesidenan Surakarta, Faktor pendorong perkawinan 

dibawah umur dan pertimbangan Hakim dalam pemberian dispensasi 

perkawinan. Sub bab yang kedua merupakan pembahasan hasil 

penelitian. Dalam sub bab ini meliputi : peraturan perundang-undangan 



5 

 

terkait dispensasi perkawinan, hasil kajian yang akurat terhadap 

penetapan Hakim se ex karesidenan Surakarta dan hasil kajian 

pertimbangan Hakim terhadap dispensasi perkawinan dibawah umur.  

Bab. 5.  Penutup 

Bab ini berisi dua sub bab yang pertama kesimpulan dari hasil 

pembahasan, kedua penulis mencoba mencarikan solusi yang berupa 

saran dari hasil penelitian. 

 

 

 


